
 מדינת ישראל-

 משרד העבודה והרווחה 

 האגף להכשרה ולפיתוח כח אדם

 

 תוכנית לימודים מפורטת 

 __גוריון קמפוס אילת-אוניברסיטת בןביה"ס:__

 

 ד' -' וב  ד:ימי לימו   :מס' פעולה   חשבי שכרשם המקצוע: 

 

 151 מס' שעות לימוד        __20:15-17:00__שעות לימוד:

   כרמית לויעו"ד  ,בירן אמיר, בן אידו רו"חשם המורה: 

 

 

זמן  תאריך סעיף

שעו

ת 

לימ 

 וד

מס' שעות לימוד  

 לפגישה

מס   נושא הלימוד

שעות 

 הלימוד 

מאושר/   מורה 

לא 

 מאושר 

 שוטף

 

 מצטבר 

 

 לנושא 

 שוק העבודה 4  4 16.12.20 1

 מבוא  חוק ביטוח לאומי

17 

 

עו"ד 

 כרמית לוי 

 מאושר 

 

אימהות,  : ענפים לב" 8  4 21.12.20 2

שרות מילואים,פגיעה  

 בעבודה 

עו"ד  

 כרמית לוי 

 מאושר 

 

מילואים תאונות  ב"ל 12  4 23.12.20 3

 אישיות נפגעי עבודה, 

 זקנה,שארים ונכות 

עו"ד  

 כרמית לוי 

 מאושר 

 

חוק ביטוח   ב"ל 16  4 28.12.20 4

בריאות, מיכון ביטוח  

לאומי, מילוי והבנת  

 טפסים ודיווחים 

עו"ד  

 י כרמית לו

 מאושר 

 

ענפים: נפגעי   לב" 20  4 30.12.20 5

תאונות, אבטלה, זכויות  

 עובדים בפשיטת רגל

עו"ד  

 רמית לוי כ

 מאושר 

מקורות  דיני עבודה 24  4 4.1.21 6

 משפט העבודה: 

עו"ד  26

 כרמית לוי 

 מאושר 

מקורות  דיני עבודה 26  4 6.1.21 7

 משפט העבודה: 

עו"ד  

 כרמית לוי 

 מאושר 

מקורות  דיני עבודה 30  4 11.1.21 8

 משפט העבודה: 

עו"ד  

 כרמית לוי 

 מאושר 

משפט   דיני עבודה 34  4 13.1.21 9

העבודה הקיבוצי. בית  

 הדין לעבודה

עו"ד  

 כרמית לוי 

 מאושר 

שיעור  -  דיני עבודה 38  4 18.1.21 10

 השלמה

עו"ד  

 כרמית לוי 

 מאושר 

משפט   דיני עבודה 42   20.1.21 11

יבוצי. בית  העבודה הק

 לעבודה הדין

עו"ד  

 כרמית לוי 

 מאושר 

בית הדין   דיני עבודה 46   25.1.21 12

 לעבודה

עו"ד  

 כרמית לוי 

 מאושר 

למבנה  ביטוח פנסיוני 50  4 27.1.21 13

שוק הביטוח הפנסיוני 

בארץ, השלכות ועדת 

 בכר

 מאושר  אמיר בירן 14



מבוא    ביטוח פנסיוני 54  4 1.2.21 14

 לביטוח 

 מאושר  יר בירןמא 

סוגי    יטוח פנסיוני 58  4 3.2.21 15

ביטוח פנסיוני:  

תקציבית מול מצטברת,  

פנסיה מקיפה ופנסיית  

זכויות,  יסוד, רצף 

 הקפאת זכויות

 מאושר  אמיר בירן 

מושגי   -דיני מס הכנסה 62  4 8.2.21 16

 1יסוד, הגדרות בסעיף 

 של פקודת מ"ה

רו"ח בן   38

 אידו

 מאושר 

מושגי   -דיני מס הכנסה 66  4 10.2.21 17

 1יסוד, הגדרות בסעיף 

 של פקודת מ"ה

רו"ח בן   

 אידו

 מאושר 

הכנסת עבודה,  מ"ה 70  4 15.2.21 18

זיכויים ממס נקודות 

 זיכוי,זיכויים לעולים 

רו"ח בן   

 אידו

 מאושר 

19 17.2.21 4 

 

הכנסת עבודה,  מ"ה 74 

זיכויים ממס נקודות 

 זיכוי,זיכויים לעולים 

רו"ח בן   

 אידו

 מאושר 

20 22.2.21 4 

 

הכנסת עבודה,  מ"ה 78 

זיכויים ממס נקודות 

 זיכוי,זיכויים לעולים 

רו"ח בן   

 אידו

 מאושר 

. יחסי עובד  דיני עבודה 82  4 24.2.21 21

מעביד. חוק שכר  

מינימום, חוק הגנת 

 השכר,

רו"ח בן   

 אידו

 מאושר 

    מבחן מגן    1.3.21 22

23 3.3.21 4 

 

רכיבי ההכנסה  מ"ה 86 

והכנסות אחרות 

 החייבות במס 

רו"ח בן   

 אידו

 מאושר 

הוראות ניכוי מס   מ"ה 90  4 8.3.21 24

במקור, )הקשורות 

לתשלומי שכר(,עבודה 

במשמרות,תאום מס  

עבודה ביותר מעבודה  

 אחת

"ח בן  רו 

 אידו

 מאושר 

הכנסות בני   מ"ה 94  4 10.03.21 25

זוג,חישוב מאוחד  

, פטורים,  ייםניכוונפרד:

עובדים זרים,הוצ'  

 עודפות

רו"ח בן   

 אידו

 מאושר 

הכנסות בני  מ"ה 100  4 15.03.21 26

זוג,חישוב מאוחד  

, פטורים,  ניכוייםונפרד:

עובדים זרים,הוצ'  

 עודפות

רו"ח בן   

 אידו

 מאושר 

הכנסות בני  מ"ה 108   17.03.21 27

זוג,חישוב מאוחד  

, פטורים,  ניכוייםונפרד:

רים,הוצ'  עובדים ז

 עודפות

רו"ח בן   

 אידו

 מאושר 



28 22.3.21  

4 

 

  

106 

תוכנית ממוחשבת  

 לחישוב ולעריכת שכר 

הזנת נתוני מעסיק 

הזנת   ופרמטרים כלליים

נתוני עובד, הזנת נתוני  

שכר ועדכונים 

 אוטומטיים 

 

20 

 

רו"ח בן  

 אידו

 

 מאושר 

29 23.3.21  

4 

 

  

110 

 

   תוכנית ממוחשבת

, הזנת סיקהזנת נתוני מע

 פרמטרים כלליים 

  

רו"ח בן  

 אידו

 מאושר 

30 5.4.21 5 

 

   תוכנית ממוחשבת 115 

 הזנת נתוני עובד

רו"ח בן   

 אידו

 מאושר 

 12.4.21-  

 עיוני 

19.4.21-  

 מעשי 

21.4.21-  

 מעשי 

מבחן עיוני משרד     

 הכלכלה 

 מבחן מעשי

 מבחן מעשי

   

 מאשר נכונות הפרטים הרשומים מעלה

 

 

 

       :תאריך

                                             

 

 הקורס חותמת וחתימת רכזת 

 

 


