
   

 ניכויים  -השכרתלוש 

 

  4מתוך  4מצגת 

 

   
 פזיפעת ר "ד: כתבו

 כהנאדפנה  



 

נועדה להסביר בצורה פשוטה את תלוש השכר  , שהכנוסדרת ההדרכות  

פ וההשפעה על דרך  "ולהעמיק את הידע של המנחים בצורות ההעסקה באו

 אנו מצפים מכל אחד   בסוף ההדרכה. חישוב המשכורת

 ואחת מהמנחים שיבין את כתב המינוי ואת חישוב  

 .השכר שלו על פי נתוני העסקתו האישיים
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 .מבנה התלוש והרכבו -תלוש השכר למנחה עמית הוראה 1.

 .כתב המינוי וחישוב אחוזי משרה -תלוש השכר למנחה עמית הוראה 2.

 כתב המינוי וחישוב   –תלוש השכר למורה מן החוץ 3.

 .השכר

 ניכויים –תלוש השכר 4.

   3 



  

תלוש השכר אינו נשלח יותר למנחים בדואר אלא נימצא בפורמט 

  :וניתן להגיע אליו בקישור ן"חילדיגיטלי באתר של 

https://hilanet.co.il/openu.asp   כתב המינוי נשלח 

 ניתן לצפות בעותק כתב  .אליכם במייל בכל סמסטר

 .המינוי בהודעות בפורטל מנחים
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https://hilanet.co.il/openu.asp


 חובהניכויי 

ניכויים והפרשות 

  ניכויי התחייבויות 
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7 
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 אחוז מס   

 ביטוח לאומי

אחוז מס ביטוח  כ"סה

 בריאות  

 כ"סה

 ₪   21.81 0.4% 5,453עד 
 תשלום מקסימלי

 למדרגה

3.10% 170  ₪ 
  תשלום מקסימלי

 למדרגה

 5,453 מעל

 

7% 5% 

משכורת ברוטו   עבור

6,453 

0.07*1,000=70  ₪ 
 נוסף 1000על כל 

91.81  ₪ 50  ₪ 220  ₪ 

עבור משכורת ברוטו  

ההפרש   -10,000של 

4547 

0.07*4547=318.29  
   ₪ 

318.29+21.81=
340  ₪ 
תשלום לביטוח  כ"סה

 לאומי

4547*0.05=227.35 
 ₪ 

227.35+170=
397.35  ₪ 
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http://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/BituahCalculator.aspx 

 

 מחשבון לחישוב ניכוי לביטוח לאומי ולמס בריאות

http://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/BituahCalculator.aspx
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 מס מצטבר למדרגהמס מקסימלי  שיעור המס למדרגה גובה ההכנסה

 ₪ 528 ₪ 528 10% ₪ 5,280ועד ₪  0-מ

 ₪ 1,050.20 ₪ 522.20 14% ₪ 9,010ועד ₪  5,281-מ

 ₪ 2,098.10 ₪ 1047.90 21% ₪ 14,000ועד ₪  9,011-מ

 ₪ 3,958.10 ₪ 1,860 31% ₪ 20,000ועד ₪  14,001-מ

 ₪ 11,380.30 ₪ 7,422.20 34% ₪ 41,830ועד ₪  20,001-מ

 ₪ 23.764.30 ₪ 12,384 48% ₪ 67,630ועד ₪  41,831-מ

 50% הכנסה נוספתעל כל 
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 סימולטור לחישוב מס הכנסה

https://www.misim.gov.il/simulatormas/ 
 

  !בריאות והפרשות, הכוללים גם ביטוח לאומיסימולטורים 

calculator.php-http://www.goleango.com/salary 

 של חילןסימולטור  !
http://www.hilan.co.il/experts.asp 

 

 

https://www.misim.gov.il/simulatormas/
http://www.goleango.com/salary-calculator.php
http://www.goleango.com/salary-calculator.php
http://www.goleango.com/salary-calculator.php
http://www.hilan.co.il/experts.asp
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 אחוז ניכוי של העובד –יש לבדוק את סכומי הניכוי בכתב המינוי 

 7%עד 

 ה אין הפרשות בגין קרן השתלמות "לממ



 נסיעות לא נכלל לקרנות .2

 שעות הנחיה ופעילויות נוספות. 3
 (  כן לפנסיה)לא נכללות לקרן השתלמות      

 פיצויים וקרן השתלמות , נכלל באופן מלא לקרן פנסיה. 1

 עד תקרה 
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15 

7% 
2.5% 

 מקסימום לקרן השתלמות   15,712
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 .יש לבדוק את סכום הבסיס ממנו לחשב את אחוז ההורדה1.

 .יש לבדוק בכתב המינוי האם האחוז תואם לאחוז ההורדה מהשכר2.

כ ניכויים והפרשות לקופות גמל זהה לצד השמאלי בתלוש  "לבדוק שסה3.

 .ריכוז הנתונים בתלוש שכר זה –השכר 

 קופות  , לבדוק ההתאמה בדיווחי קרנות הפנסיה 4.

 .הגמל וקרן ההשתלמות שלכם לדיווח בתלוש השכר



17 

 מהשכר החודשי עבור פעילות   0.2% -דמי מועצה

 סכום זה נגבה  . פ"מועצת הסגל האקדמי הזוטר באו

 .והמרכזים  מכל המנחים
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מהשכר החודשי עבור ארגון   0.6% -דמי טיפול/דמי חבר

הארגון המייצג את הסגל האקדמי ,  "כוח לעובדים"

סכום זה נגבה רק עבור השכר הנובע . הזוטר

 .מההסכם הקיבוצי
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משבצת שמורכבת מאותן עמודות כמו פירוט התשלומים ובה מוצג  •

,  ארוחות: השווי לצורך מס של הטבות שניתנו לעובד בשווי כספי כגון

 .הפרשות המעביד לקופת גמל וביטוח לאומי, טלפון סלולרי

 ".  למס בלבד"הסכום המצטבר במשבצת זו הוא •

 מס הכנסה דורש תשלום מס על שווי ההטבה  

 סכום השווי נזקף כתוספת לברוטו  . שניתנה לעובד

 .לצורך חישוב מס בלבד
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קרי סכום בגינו העובד לא  ,  שלילית–זקיפות שכר יכולה להיות הפוכה 

 :לדוגמא. ישלם מס

. 90% -דמי טיפול קיימת זקיפות שכר שלילית של כ / בגין דמי חבר 

 המשמעות היא שסכום זה יורד מהשכר ברוטו לצורך  

 הפרשות מס ובפועל מקטין את התשלום בגין  

 .  דמי טיפול/דמי חבר

 



21 

קרי סכום בגינו העובד לא  ,  שלילית–זקיפות שכר יכולה להיות הפוכה 

 :לדוגמא. ישלם מס

. 90% -דמי טיפול קיימת זקיפות שכר שלילית של כ / בגין דמי חבר 

 המשמעות היא שסכום זה יורד מהשכר ברוטו לצורך  

 הפרשות מס ובפועל מקטין את התשלום בגין  

 .  דמי טיפול/דמי חבר

 



4 22 

22 

 'עמית הוראה ב



23 

 זקיפות 

 שכר

 שלילית

 שווי נקודות 
 ₪1145 =  זיכוי 
218*5.25 

 9,431ברוטו למס הכנסה 
 1138.6כ מס "סה

 לכן אין תשלום מס הכנסה

 שווי נקודות 
 ₪1145 =  זיכוי 
218*5.25 

 9,431ברוטו למס הכנסה 
 1138.6כ מס "סה

 לכן אין תשלום מס הכנסה
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 !!תודה על ההקשבה 

 :לשאלות יש לפנות 

 ousegel@gmail.comלמועצת הסגל הזוטר 

 פ "למדור מנחים באו  

 


