"צוות" – יחידת התעסוקה

מרכז מופת – מנהל הפרישה

19.5.21

הנדון" :קול קורא" להגשת מועמדות לקורס "חשב שכר"
(עדכון)

 .1כללי

מעסיקים רבים מחפשים לגייס אל שורותיהם עובדים בעלי הידע המתאים על מנת שיוכלו לחסוך בעלויות
העסקה ובהתנהל ות העסק .בקורס "חשב שכר" נחשפים הסטודנטים אל רזי המקצוע ורוכשים ידע והכשרה
שתאפשר להם להשתלב בתעשייה .במסגרת הקורס נלמדים נושאים שונים כגון :חשבונאות ,רכיבי שכר ,היבטי
מס ,היבטים משפטיים ,גמלאות ,חוק ביטוח לאומי ,ביטוח פנסיוני ,מתן שירות ,תכניות ממוחשבות לעריכה
וחישוב שכר ועוד.
לאורך תקופת הלימודים ילוו את הסטודנטים מרצים מן השורה הראשונה בתחום ,יספקו להם מענה והסבר
על כל שאלותיהם ויכוונו אותם אל התרגיל המסכם .הסטודנטים יזכו לסיוע נרחב הכולל תיק לימודים ,שיעורי
תרגול ,ספרי לימוד וחוברות  .בסופו של הקורס ייגשו הסטודנטים לבחינת גמר ובסופה יקבלו תעודת מקצוע
'חשב שכר' מטעם משרד העבודה והרווחה .כמו כן ,בוגרי הקורס יקבלו אישור למקצוע – חשב שכר.

תנאי קבלה
-

 .2מטרה

 12שנות לימוד.
וועדת קבלה.

מטרת הקורס היא להקנות לחברים ידע וכלים הקשורים לחשבות שכר והכנת משכורות .כמו כן ,להכשיר ולעדכן
עובדי מחלקות חשבות בתקנות והחוקים החדשים בכל הנוגע לחישוב שכר.

 .3שותפים לקורס
"צוות" ארגון גמלאי צה"ל ,מופת -מנהל הפרישה מצה"ל ,מכללת אתגר ומשרד העבודה והרווחה.

 .4מסגרת ומתכונת הקורס
הקורס יתקיים במכללת "אתגר " רח' המשחררים  7בבאר שבע .
מועד פתיחה משוער 10/10/2021 :
מועד סיום משוער  :מאי 2022
ימי הלימוד  :א' בין השעות 17:00-21:00 :
הקורס מתקיים עפ"י הנחיות משרד הבריאות ,לימודים מרחוק בתוכנת "זום".

 .5דרישת סף ותנאי קבלה
✓  12שנות לימוד
✓ מבחן במתמטיקה ואנגלית ברמה של  3יח"ל.

 .6היקף הקורס
חשב שכר תמ"ת –  115שעות לימוד.
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 .7תכנית הלימודים
נושא

תכנית הלימודים

דיני מס הכנסה

מושגי יסוד  /מס הכנסה – מקורות הכנסה  /הכנסת עבודה /זיכויים ממס  /הכנסת
בני זוג  /ניכויים /פטורים /עובדים זרים

חוק הביטוח
הלאומי

מבוא  /ביטוח אימהות  /ביטוח ילדים /ביטוח שירות מילואים  /ביטוח שירות
מילואים ,פגיעה בעבודה ,נפגעי תאונות ,זקנה וביטוח שארים ,אבטלה ,זכויות עובדים
בפשיטת רגל  /תושב ישראלי בחו"ל  /עובדים זרים בישראל  /העסקת קרובי משפחה
/חוק ביטוח בריאות

דיני עבודה

יחסי עובד מעביד /חוק שעות עבודה ומנוחה ,חופשה שנתית ,עבודת נשים ,גיל פרישה
שווה לעובדת ועובד ,שכר שווה לעובדת ועובד ,שכר מינימום עבודת נוער ,דמי מחלה,
פיצויי פיטורין ,הגנת השכר  /עדכוני חקיקה

ביטוח פנסיוני

מערכת הבטחת הכנסה בישראל  /קופות הגמל  /ביטוח מנהלים /קרנות הפנסיה /
סוגי ביטוח  /קרנות השתלמות /פיצויי פיטורין  /ביטוח מנהלים

תכנית ממוחשבת
לעריכה וחישוב
שכר

הזנת נתוני מעסיק ,פרמטרים כלליים ,נתוני עובד ,הזנת נתוני שכר ועדכונים
אוטומטיים  /תלושי שכר  /דוחות  /רישום פקודות יומן הקשורות לשכר והזרמתם /
מערכת סליקה בנקאית  /תוכנת מכפל

 .8בחינות גמר
בחינה של משרד העבודה והרווחה.

 .9תעודות
תעודת גמר ממשלתית מטעם משרד העבודה – חשב שכר .הקורס מפוקח ע"י משרד העבודה.

.10שכר לימוד
שכר הלימוד למשתתף ₪ 350 + 3800 :דמי רישום (מחיר לא כולל ספרים).
שכר הלימוד לחברי "צוות" 350 + ₪ 1980 :דמי רישום (מחיר לא כולל ספרים).

.11דגשים
פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים.

 .12הנחיות לפעולה
חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הסף הנדרשים לקורס המוצע ומעוניינים להשתתף בו ,יפנו

ליחידת התעסוקה במחוז הדרום עד יום ב' ה 12.9.21 -בטלפון  03-6173541/2 :או במייל :
 awdarom@tzevet.org.ilתוך שהם מציינים את הפרטים הבאים :שם מלא ,גיל ,מספר נייד ,כתובת
מגורים ,השכלה ,מועד פרישה מהשירות – צבאי/ביטחוני.
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 .13רשימת המועמדים תועבר למכללת אתגר אשר תמשיך לנהל את התהליכים הנדרשים לקבלה והשתתפות
בקורס .
 .14נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות הקורס.
בהצלחה!

דניס אוחנה
מנהלת תעסוקה מחוז דרום
"צוות" ארגון גמלאי צה"ל

