
 משרד החינוך
 הפיקוח על עבודות הגמר 

 
 מנחים הוראות חשבות משרד החינוך לכל בקשה לשכרהנדרשים לפי  המסמכים

 מנחים חדשים טפסים נדרשים
 קיבלו)מעולם לא 

שכר מנחים 
 ממשרד החינוך(

מנחים 
 ממשיכים

בעבר  קיבלו)
שכר מנחים 

 ממשרד החינוך(

 הערות

טופס תשלום שכר 
* חתום על ידי מנחים

, מנהל ועל ידיהמנחה 
+  בית הספרת מנהל

 בית הספרחותמת 

  

לטופס  ה*דוגמ
והסבר על 

הוצאת הטופס 
ממערכת 

 –הגמר עבודות 
 .נספח א' אור

 מוטב פתיחתטופס 
 באופן מקוון

יש למלאו במדויק על 
 כל סעיפיו.

 

יש לשלוח רק 
שינוי אם חל 
בדרגה 

 .האקדמית

* עוסק מורשה 
את לא ימלא 

 .הטופס

    תעודת זהותצילום 

 תעודת תואראישור 
צילום תעודה של סיום 

 התואר האחרון

  

תארים בעלי 
: יש מחו"ל

להמציא אישור 
מאגף לאישור 
 .תארים מחו"ל

 : פרטי חשבון בנק
אישור או   צילום צ'ק
 חשבון בנק

   

 פסי הצהרותוט
   

   

לענייני  103טופס 
 תשלום ביטוח לאומי

 

   

 מנחים שכירים
שכר ל תיאום מס

 מרצים או מנחים
)לא שכר  עצמאיים

עבודה!!!( לשנה שוטפת 
של הגשת המסמכים 

לתשלום. למניעת ניכוי 
 (.47%מס מרבי )

  

 תיק ניכויים
משרד החינוך: 

941001729 
 

אם המנחים 
על  מוותרים

תיאום מס יש 
בדואר לציין 

 .אלקטרוני

http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/motav_2020.docx
http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/motav_2020.docx
https://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/hazhara.docx
https://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/tofess-meaa.pdf


 משרד החינוך
 הפיקוח על עבודות הגמר 

 

 מנחים חדשים טפסים נדרשים
 קיבלו)מעולם לא 

שכר מנחים 
 ממשרד החינוך(

מנחים 
 ממשיכים

בעבר  קיבלו)
שכר מנחים 

 ממשרד החינוך(

 הערות

מנחים עוסקים 
 פטורים

 טופס ניכוי מס במקור, 
 ניהול ספרים, 

 תעודת עוסק פטור, 
דרישה לתשלום על פי 

 התעריף המתאים.

 
 

 

 

 

 
- 
- 
- 

 

 

מנחים עוסקים 
 מורשים

 טופס ניכוי מס במקור, 
 ניהול ספרים, 

 תעודת עוסק מורשה, 
חשבונית מס על פי 
 התעריף המתאים.

 
 

 

 

 

 
- 
- 
- 

 

יש לשים לב 
שהתעריפים 

המצוינים 
במפרט כוללים 

 .מע"מ

  קיבוץ חברימנחים 
 טופס ניכוי מס במקור, 

 ניהול ספרים, 
 תעודת עוסק מורשה, 

חשבונית מס של 
אישור חבר , הקיבוץ

 .קיבוץ

 
 

 

 

 

 
- 
- 
- 

 

 

לשים לב יש 
שהתעריפים 

המצוינים 
במפרט כוללים 

 .מע"מ

 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/6CFA07A6-6EFC-483E-99A4-8FBF62B8A868/128371/resource_1229664568.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/6CFA07A6-6EFC-483E-99A4-8FBF62B8A868/128371/resource_1229664568.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/6CFA07A6-6EFC-483E-99A4-8FBF62B8A868/128371/resource_1229664568.doc

