אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
המחלקה לכלכלה

תשע"ז 2017

שם הקורס בעברית  :שכר
שם הקורס בעברית:

Salary

מס' קורס:

142-1-0060

שם המרצה:

רו"ח דני שחר

יעדי ההוראה:
הקורס יתמקד בהענקת הידע הבסיסי להכרת נושא השכר מהיבט העובד והמעסיק כאחד .
בקורס ילמדו מושגי בסיס בתחום יחסי עבודה ומשמעותם  ,משמעויות דיני העבודה
העיקריים כדוגמת חוק חופשה שנתית  ,הודעה מוקדמת  ,שעות עבודה ומנוחה  ,פיצוי
פיטורין,דמי מחלה וחוק הגנת השכר .
לאחר מכן ילמדו כל רכיבי השכר האופיניים לשוק העבודה בישראל כמו תשלום בונוס ,ביגוד,
אחזקת רכב ,גילומי הטבות זקיפות שווי לצרכי מס ועוד .לאחר הכרת מבנה התלוש ילמדו
נושאי מיסוי השכר בהתאם לפקודת מס הכנסה וחוק הביטוח הלאומי .
כמו כן ילמד מערך הביטוח הפנסיוני בישראל תוך התמקדות בביטוחי המנהלים וקרנות
הפנסיה הותיקות והחדשות לרבות חידוד ההבדלים בינהם .
לאורך כל הקורס נעסוק בניתוח עלויות השכר מנקודת מבטו של המעסיק לצד ניתוחי
כדאיות מצידו של העובד בבחירת רכיבי שכר והטבות הניתנות לו מן המעסיק .
פרשיות לימודים:
הצגת חשיבות לימוד הנושא
מהו שכר
הגדרת יחסי עובד ומעסיק ( "יחסי עבודה ")
המקורות הממלאים את מערכת יחסי העבודה בין השניים
בחינת קיומם של יחסי עובד-ומעסיק ( "יחסי עבודה ")

הלכת גדרון
חוק הודעה לעובד
חוק שכר מינימום
חוק הגנת השכר
חוק הסכמים קיבוציים
חוק שעות עבודה ומנוחה
חוק חופשה שנתית
חוק דמי מחלה
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כ"א
סוגי השכר ורכיבי השכר בתלוש
קרן השתלמות
דמי הבראה
מיסוי שכר -מ"ה
דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות
הליך השימוע
חוק פיצויי פיטורים
אופן חישוב המס בגין פיצויי פיטורים
גיל פרישה
הבטוח הפנסיוני
רקע כללי
המצב עד 1/2008
השינויים שחלו ב1/2008 -
המסלולים והספקים השונים –רקע כללי
ביטוחי מנהלים

קרנות הפנסיה הותיקות
קרנות הפנסיה החדשות
השוואה בין קרנות הפנסיה הישנות /חדשות /ביטוחי מנהלים
הסדר פנסיית חובה

דרישות והרכב ציון הקורס
משקל בציון הסופי
מבחן

-

100%

רשימה ביבליוגרפית:
. 1דיני עבודה  ,ספר החקיקה בהוצאת "מחשבות"  -רון דלומי  ,עו"ד מנשה כהן ,
()Labor laws
 .2דיני עבודה – המדריך המלא הילה פורת  ,עו"ד ()Labor laws

עו"ד



