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 بينللمعلّمين المدّر   الدفع نظام

احتساب األجر اإلجمالّي  طالب واحد. سيتمّ  إرشادمقابل  اشهري  شيكًلا  80ب هو معلّم مدّر  ل اإلجماليّ جر األ .1

 .اإلرشادشيكًلا لكل طالب * عدد الطًلب * عدد أشهر  80على النحو التالي: 

 .م على يديهقد  تُ وفق التفاصيل التي المصرفّي ل المبلغ إلى الحساب ويُحو  ب قسيمة راتب م المدّر  م المعلّ لّ ستي  .2

وفي راتب شهر ( آذارفي بداية شهر  )في الحساب المصرفيّ  شباطين: في راتب شهر دفعتعلى  األجرع دف  يُ  .3

 (.تّموزفي بداية شهر  )في الحساب المصرفيّ  حزيران

 في كلّ  التربويّ  رشدمن قبل الم اإلرشاد أشهربين وتفاصيل الطًلب وعدد مين المدّر  ع تفاصيل المعلّ جم  تُ  .4

ة بين في كليّ مين المدرّ عن المعلّ  ةالمسؤول ةرّكزبرنامج إلى الم من قبل رئيس كلّ  وتُرس ل ،تأهيليّةسة مؤسّ 

 ي.ك

في المواعيد ث تفاصيله أن يحدّ م المدّرب م الدفعة كاملة وفي الوقت المحدّد، يُطل ب من المعلّ تسلّ من أجل  .5

 التقرير:هيئة في  ب أو أبين ما  6 بندالفي ر يختي، والتالية

  ّأ أو ب كما  6يقوم بتحديث تفاصيله )وفقاا للبند  -م الذي يبدأ في تدريب الطًلب في الفصل األّول المعل

ا ألنّ  كانون الثاني من كّل سنة شهر ا منبدءا هو موّضح أدناه(  ال  ةالجديد سنةالتنسيق الضريبّي لل )نظرا

 .من كّل سنة شباط 1حتى التاريخ و من شهر كانون الثاني( يمكن إجراؤه إاّل 

  ّأ أو ب كما  6يقوم بتحديث تفاصيله )وفقاا للبند  -م الذي يبدأ تدريب الطًلب فقط في الفصل الثاني المعل

 .من كّل سنة حزيران 1حتى التاريخ هو موضح أدناه( 

 

 هيئة التقرير: .6

 ة:حصلوا في الماضي على أجر من الكليّ  قدامىمعلمات رياض أطفال/ معلّمون  .أ

أسفل )الذي يظهر في  الشخصيّ  الكودبواسطة لكلية ل "هارموني" نظام الدخول إلى تعيّن عليهمسي

بصورة  واحد إلى كلّ  لرس  تُ  رسالة بريد إلكترونيّ  بواسطةاليسار أو  من الراتب من كليّة كي قسيمة

 :اإلنترنتبالبيانات  تعبئة( من أجل شهر كانون الثانيفي أوائل  شخصيّة

  السنة نفسلُمحد ث  101نموذج 

  ُقلح  صورة عن بطاقة الهويّة + الم. 

  فقط إذا ، (البنك اإللكترونيّ تصريح إدارة حساب مصرفّي )صورة شيك ُملغى أو تصريح من موقع

 خيرة.ألعلى تفاصيل الحساب في السنة ا طرأت تغييرات

  ض استًلمه كما هو موّضح في  مقدارسيكون وفقاا ل -تنسيق ضريبّي أعًله  1 البنداألجر الذي يُفتر 

 سنة(. )يجب استصدار التصريح من جديد كلّ 

 https://harmony.synel.co.il/eharmony101 فيما يلي الرابط:
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 حصلون على أجر من الكلية:يس ُجددمعلمات رياض أطفال/ معلّمون  .ب

ص مخصّ  بريد إلكترونيّ  عبرأعًله(  5يجب تقديم النماذج التالية )في التواريخ المشار إليها في البند 

  teachers@kaye.ac.il :األجور شؤونل

  ُمحد ث لنفس السنة 101نموذج 

  ُقلح  صورة عن بطاقة الهويّة + الم 

 )تصريح إدارة حساب مصرفّي )صورة شيك ُملغى أو تصريح من موقع البنك اإللكتروني 

  عاألجر  قدارسيكون وفقاا لم -تنسيق ضريبّي  أعًله. 1 البنداستًلمه كما هو موّضح في  الُمزم 

 

 التالية: وسائلبإحدى ال التوّجه يمكنقة باألجور، لالستفسارات واألسئلة المتعلّ 

 teachers@kaye.ac.il مخّصص لشؤون األجور: عبر بريد إلكترونيّ كتابة سؤال/طلب  .1

 0051:-0031:بين الساعات  ي األحد والثًلثاء فقطيوم   ,08-6402785 على الرقم: هاتفيّ  صالاتّ . 2

 

 تعليمات بشأن التنسيق الضريبّي:

 نوع الدخل هو لموّظف التخمين أو بصورة محوسبة إلى أن توّضحألجل إجراء تنسيق ضريبّي، يجب أن 

 .(שכר עבודהأجر عمل )

ا إلى: التنسيق الضريبّي يكون موجّ   .كلية كي األكاديمية للتربية في بئر السبع م.ضها

 .952177129 :الضريبيّ ملّف الرقم 

 بنسبة خصم ضريبة قصوى إذا لم تقم بإجراء تنسيق ضريبّي و/أو ترسل تنسيقاا ضريبيًّا ليس أجر عمل، فسيتمّ 

 .آنفاامن المبلغ المذكورة  47%
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