
?איך קוראים תלוש שכר

פרטי העובד  
והמעביד

תשלומים 
(שכר והחזרי הוצאות)

נתונים נוספים

התשלום

154.63

6627.00

6627.00

נתונים נוספים

השכרלנושולםהאםלבדוקניתןבאמצעותו,מאודחשובכליהואהשכרתלוש
.והחוקהעבודהלהסכםבהתאם

.מפורטשכרתלושחודשכללנולתתמחוייבהמעסיק
.שקיבלנוהתלושיםעלונשמור,מהמעסיקשלנוהשכרתלושיאתשנבקשחשוב

שהמידעאוהמפורטהמידעכלאתכוללשאיננושכרתלושמתןאושכרתלושמתןאי
–נכוןאיננובושמופיע

.גבוהקנסהואעליהשהעונשהחוקעלעבירהמהווה

החלקים העיקריים של תלוש השכר

(חובה)ניכויים 

(רשות)ניכויים 



פרטי העובד והמעביד

' מס)של העסק " תעודת הזהות"חשוב שבתלוש תרשם -פרטי המעסיק 
וכן הכתובת שאליה ניתן לשלוח מכתבים במידת ( התאגיד ומס תיק הניכויים

.הצורך

:  תעודת הזהות חשוב שבתלוש יופיעו' לכתובת ולמס, בנוסף לשם-פרטי העובדת 
ימי הבראה וימי חופשה שנתיים וגובה פיצויי הפיטורים  ' מאחר וזכויות כגון מס–תאריך תחילת העבודה והותק •

.תלויים במידע זה
, האם מדובר במשרה יחידה או באחת ממספר משרות, המצב המשפחתי, האם העובד תושב ישראל–סוג המשרה •

.האם מדובר בעובד בשכר חדשי או שעתי
מאחר והם משפיעים על גובה המיסים ותשלומי הביטוח הלאומי, מומלץ לבדוק שהפרטים הללו נכונים

החודש עבורו  –וכמובן 
שולם השכר

תשלומים והחזרי הוצאות

.  בריבוע זה יהיו רשומים כל התשלומים שהמעסיק שילם בחודש אותו מסכם התלוש
עמלות מכירות  , שכר עבודה בשעות נוספות, שכר עבודה בשעות רגילות:תשלומים בשל עבודה •
תשלום עבור , דמי הבראה, יום בחירות, דמי חגים, תשלום מילואים, דמי מחלה, חופשה בתשלום:זכויות סוציאליות •

שהייה בבידוד 
החזר נסיעות לעבודה: החזרי הוצאות•
בונוסים ותמריצים חד פעמיים•
אחזקת טלפון  , ארוחות בעבודה, כדוגמת תלושים לחג, שווי למס של הטבות שהעובדת קיבלה  לא בכסף אלא בשווי כסף•

(.לאומי ומס בריאות על העובדת לשלם. ב, מחשבים את ההטבות האלו כאשר באים לבדוק כמה מס הכנסה)או רכב  /ו

אלו הם כל 
התשלומים לפני 

הניכויים



ניכוי חובה
החובהניכוייכליופיעוכאן

הכנסהלמסניכוי•
לאומיביטוחניכוי•
בריאותלביטוחניכוי•
פנסיהלקרןניכוי•
בתנאיםמועסקיםאשרעובדותי"עמשולםארגונימקצועיטיפולדמי•

מאפשרהצו/ההסכם,הרחבהצואו/וקיבוציהסכםבזכותמיטיבים
.טיפולדמילגבותההסכםאתשהשיגהמקצועילאיגוד

מהשכר0.8%הואהטיפולדמיגובה

סך הכל  
ניכויי  
החובה

כספיםעובדשלמשכרולנכותהמעסיקאתמחייבהחוק

לביטוח,הלאומילביטוח,ההכנסהלמסאותםולהעביר

הכספיםאתמנכהאינואשרמעסיק.הפנסיהולקופתהבריאות

.החוקעלעוברליעדםאותםומעביר

לאומיוביטוחמיסיםתשלוםוללאדיווחללא"בשחור"עבודה

.המעבידשלאלאהעובדשלעבירהאינם

?איך מחשבים את ההפרשות לפנסיה

לקרן  6%על המעסיק להפריש לפחות .  מהמעסיק6.5%-מהעובד ו6%לתגמולים :  גובה ההפרשה לקרן הפנסיה הוא
.פיצויים

-:בשביל לחשב את גובה ההפרשה לוקחים בחשבון את הרכיבים הבאים

תוספת מחלקתית ותוספת  , תוספת משפחה, תוספת יוקר המחיה, תוספת ותק,   שכר עבודה בשעות רגילות–
,  מקצועית

,  חופשה בתשלום–

,דמי מחלה ותשלום עבור תקופת בידוד–

ודמי חגים,  תשלום מילואים–

.או בונוסים קבועים/עמלות מכירה ו–

בהסכם קיבוצי או צו , משכר שעות נוספות לא מפרישים לקרן פנסיה מלבד במקרים בהם הדבר נקבע בהסכם אישי
(  צו ההרחבה בתחום השמירה והניקיון:  למשל)הרחבה 

כל הרכיבים שבאים בחשבון לצורך הפרשות לפנסיה  יבואו גם בחשבון לצורך חישוב פיצויי הפיטורים

ניכויי רשות

-:למשל.  שהוסכמו בין העובדת והמעבידניכויים 

קרן השתלמות ארוחות מסובסדות במקום העבודה או קניות בהנחה בחנות המפעל•

מפרעות ומקדמות•

!!!צו הרחבה מאשר זאת/מותר לנכות משכרו של העובדת אך ורק אם החוק או הסכם קיבוצי–קנס •

(.  למשל בעקבות הלוואה שהעובדת לקחה ממקום העבודה)חוב קצוב וברור שאינו שנוי במחלוקת•

כל עוד העובדת .  החובסכום של העובד בה רשום במדויק התחייבות בכתב מותר לנכות חוב כזה אך ורק אם יש •
במסגרת גמר החשבון מותר לנכות את שאר החוב.  מועסקת מותר לנקות לא יותר מרבע משכר העבודה ברוטו



נוספיםנתונים
חשוב.האמורבחודשבהםשעבדתוהשעותהימים'מס

.נכוןהרישוםהאםלבדוק

ממסהפטורגובהאתקובעותהזיכוינקודות
2.25ישישראלת/תושבלכל.לעובדשמגיע

.זיכוינקודות
.נוספתזיכוינקודת0.5ישאשהלכל

ח"ש219.00הואזיכוינקודתשלהגובה
.לחודש

משלםשהעובדהמסאחוזאתמראה

לסכוםבנוסףשילםשהמעסיקהלאומיהביטוחגובה
.מהעובדשנוכה

מצטבריםנתונים
קיבלנושכרכמהלראותאפשרהתלוששלהזהבחלק

,השנהמתחילת
,שילמנובריאותומסלאומיביטוח,הכנסהמסכמה

.הפנסיהלקרןהפרשנווכמה
במידהאו,101טופסממלאיםלאכאשר!לבשימו

לא,מסתאוםעושיםולאאחדממקוםביותרועובדים
!הכנסהמסמדייותרומשלמיםזיכוינקודותמקבלים

חשבון חופשה ומחלה
בתלוש מופיעים מספר ימי החופשה והמחלה שהיו  

הניצול  , הצבירה החודשית, ת עם תחילת החודש/לעובד
.החודשי והיתרה החדשה

:רישום מדוייק של הנתונים הללו חשוב מאוד
קובע עבור כמה ימי מחלה המעסיק  :חשבון מחלה•

.צריך לשלם לעובד שחלה
קובע לכמה ימי חופשה עובד יכול  :חשבון חופשה•

.  לצאת ולקבל את שכרו הרגיל
כאשר.לעבודתוהראשוןמהיוםהחלחופשהצוברעובד

עבורלולשלםהמעסיקעלעבודתואתמסייםהעובד
לרישוםבהתאם,ניצללאאותםהחופשהימימלוא

.השכרבתלושי
על,מסודררישוםאיןכאשר,המשפטבתיפסיקתלפי

השנים3-בצברשהעובדהימיםאתרקלשלםהמעסיק
כך.אלושנים3-בשנוצלוהימים'מספחות,האחרונות

שלתשלוםלהפסידעלולהעובד,מסודררישוםשללא
.שקליםאלפי


