
שרותים ונכסים ששמו הסברים בנושא תיאום מס  

)מיועד לחונכות/שיעורי עזר בלבד( 

שרותים  , עליכם להעביר אלי טופס  שיעורי עזר/חונכותעבור  תשלוםאליכם על מנת להעביר 

 . ונכסים

 .גם מי שלא עובד חייב להעביר אלינו טופס שרותים ונכסים   .1

מי שאינו מעונין להעביר אליי תיאום מס נא לכתוב לי על כך. שימו לב, כל מי שלא  .2

)ז"א מי שאמור לקבל   מהסכום לתשלום 47%יעביר תיאום מס , הגזברות תוריד לו 

בסוף שנה למס עצמאי באופן תוכלו לפנות  שח(. 530שח, יקבל   1000מאיתנו 

 סה ולבקש החזר. כנה

אנא פעל על פי    באתר המיסים של מס הכנסה " שרותים ונכסים" לבצע תיאום מס על מנת

 ההנחיות הבאות :

החונך נותן  . אין יחסי עובד מעבידלכן סטודנט החונך בדקנאט הסטודנטים אינו עובד בדנקאט ו
ונכסיםשרותים משכורת ולא מוציא תלוש ולכן תאום המס נקרא  משלם הדקנאט אינו. שרותלנו 

 . ולא משכורת/שכר

)מספר תיק הניכויים של האוניברסיטה(. 952019503הוא  מספר תיק הניכויים

)גם אם חנכתם בסמסטר א   מהדקנאט 2022שנת בצפי ההכנסה הוא  שעליכם לכתובהסכום 
   (.2022ולכן הטופס הוא לשנת  2022התשלום מתבצע בשנת 

נאט קהדקנאט משלם לכם פר שעה על פי מספר נק"ז שצברתם עד לתחילת החונכות ובנוסף הד
מע"מ ולכן החישוב הוא: כל סכום שאנחנו רשויות המכל סכום המשולם לכם ל 17%מעביר 

עליכם לכתוב בצפי הכנסה צפוי. אם אתם אמורים לקבל  . זה הסכום ש17%משלמים לכם + 
   שח. 1170=  1000+170שח אנא כתבו  1000מאיתנו 

ולא רק חונכים בדקנאטתלוש שכר/משכורת  יםומקבל באוניברסיטה יםעובד ואתםבמידה 

 *  את ההנחיות( 2)נא לקרוא בעמוד 

:לנוחיותכם מצ"ב קישור לאתר מס הכנסה 

https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html

ראו מטה איך עושים את התאום שרותים ונכסים: 

מתחילים :

https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html


 

יש להגיע    והזנתו אחרי הרישום הראשוני באתר מס הכנסה וקבלת קוד )בטלפון הנייד(

)ולא על הכנסות מרכוש   וללחוץ על תשלומים, מלגות ועוד)דיווח הכנסה( למסך 

 כאן( כפי שלחצו 

 

 



 

 .שרותים ונכסים מסך בו תוכלו למצוא את  חאחרי הלחיצה הנכונה ייפת

ולשלוח במחשב שלכם  בסיום התהליך האינטרנטי באתר מס הכנסה, יש לשמור את הקובץ 
 מי שלא יעביר את הטופס אלי, כאילו לא עשה תיאום מס. אלי.

    rbf@bgu.ac.il דוא"ל של רחל 

אנא פתחו את הקובץ שקיבלת מרשות המיסים וודאו שאכן   לפני שליחת טופס תיאום המס אליי

" ובו פרוט מה הם  סוגי שכרבמידה וקיבלת תאום מס ששמו "  תיאום המס הוא שרותים ונכסים.

סוגי שכר: מרצים, אמנים, בוחנים, סופרים, דירקטורים, מורי דרך ומענקי שירותי משרד" גם 

 .אנא העבירו אותו אלייתיאום מס זה מתקבל בדקנאט ולכן 

המיסים אפשר  במידה ועשיתם טעות וקבילתם תאום מס אחר, באותו המקום באתר רשום 

מלל חופשי: יש לרשום שתיאום המס שהתקבל הוא אינו אנא הוסיפו להגיש בקשה לתיקון )

מכיוון שאני חונך ונותן שרות לדקנאט הסטודנטים ולכן מבקש לקבל תיאום מס התאום המבוקש 

 ששמו שרותים ונכסים(.

 

  ולא רק חונכים בדקנאטתלוש שכר/משכורת  יםומקבל באוניברסיטה יםעובד ואתם* במידה 

 את ההנחיות(  2)נא לקרוא בעמוד 

בין חונכות לבין תירגול ולרשום  או עוזרי הוראה או מתגברים יש להפריד גם מתרגלים  למשל

 מעסיקים תחת אותו מספר תיק ניכויים.   2לפחות 

 ג הכנסה( ולמצוא משכורת/שכר )בסו 952019503עבור תירגול לרשום תיק ניכויים:  

 ולמצוא שרותים ונכסים )בסוג הכנסה(   952019503לרשום תיק ניכויים:  עבור חונכות 

וגם עובדים במקום עבודה   באוניברסיטה במידה ואתם חונכים בדיקנאט וגם מתרגלים **

 )מחוץ לאוניברסיטה(  1מעבידים, מעביד  3-יש לבחור ב כלשהו )שאינו אוניברסיטה(

 תירגול  –אוניברסיטה  2מעביד 

יש לרשום את אותו מספר תיק ניכויים אבל  2+3חונכות. עבור מעביד  –אוניברסיטה  3מעביד 

 בסוג הכנסה להפריד בין תירגול )משכורת/שכר( לבין חונכות )שרותים ונכסים(.

האם  )טיפ: כל מי שמקבל תלוש ממעסיק ז"א שהוא מקבל משכורת/שכר. לפני שאתם מחליטים 
קיבלתם תלוש או לא, אנא בדקו מול המעסיק האם הוא מוציא לכם תלוש . מי שאינו מקבל 

תלוש, אינו מקבל משכורת/שכר וההכנסה שלו מוגדרת בצורה אחרת, כמו הדיקנאט שאינו מוציא 
 תלוש לחונכים ולכן ההכנסה מוגדרת כשרותים ונכסים(.

mailto:rbf@bgu.ac.il

