
 
 3102שנת  חישובי שכר ממוחשבים  

 הקמת חברה  .2

 
 , לבית נויהעוסקת במכירת כלי , " קלאס"הקם בתוכנת שכר את חברת 

 :לפי הנתונים הבאים 
 קלאסשם החברה                           

 קרית אונו 71כתובת                                  המלך 

 נויעיסוק                                   מכירת כלי 

  30-0218753טלפון                                   

  30-0211744פקס                                     

  107825440עוסק מורשה                       

  472801450תיק ניכויים                        

 כל חודש: ווח למס הכנסה ולביטוח לאומי תקופת די

 חודשי: מס מצטבר 

 פרטי עובדים .1
 

 :כמפורט להלן " קלאס"הגדר את פרטי העובדים המועסקים בחברת 
 

 תחילת עבודה שכר ברוטו מצב משפחתי תאריך לידה זהות. מס שם העובד
 אור אורן

 
 7.73.70 77,205 ווקר 75.77.7481 303051804

 זוהר ישראל
 

 7.34.75 75,343 5+גרושה 4.7.7417 305028175

 לוי וןליא
 

 7.38.75 72,513 נשוי 0.0.7418 334751287
 

 מיכל אביבי
 

 73.75.70 ח לשעה"ש 02 ווקהר 73.1.7445 300571821

 
 

(. ההפרשות לקופות נעשות משכר היסוד כולל שעות נוספות)  קופות גמל. 3  

  :הגדר על שם העובדים 

.עובד 2%,   פיצויים 8.00,    מעביד 2%: קופת גמל ופנסיה   

עובד 5.2%, מעביד 1.2%: קרן השתלמות        

 

  1021חישובי משכורת לחודש דצמבר .   4

:על פי הנתונים הבאים אור אורן ערוך משכורת לעובד . א  

.שיווק: מחלקה . ימים 52, שעות 784: משרה מלאה . חודשיעובד   

2.5.5370 –עלה לארץ ב . שאור עולה חד  

. ח ליום"ש 70.8מקבל עבור נסיעות     

.לשעה 723%שעות נוספות לפי  0 -ו. לשעה 752%שעות נוספות לפי  2עובד בחודש דצמבר  אור  

 



 

:על פי הנתונים האלה זוהר ישראל  תערוך משכורת לעובד. ב  

שיווק: מחלקה .  מישרה מלאה. חודשי תעובד      

ח"ש7,023אחזקת רכב עבור  תמקבל     

  4.4.5377ביום   ושנולד, ילדים תאומים 5לזוהר    

. ימי מחלה 0 –ימי חופשה ו  4צברה זוהר       

.ח עבור קניות בחנות החברה"ש 433שכורת בחודש דצמבר מנכים מהמ לזוהר      

 

:לוי על פי הנתונים הבאים  וןליא ערוך משכורת לעובד  .ג  

2.0.70סיים לימודי תואר ראשון ב .   הנהלה: מחלקה .  מישרה מלאה עובד  

7 רכב קבוצה מקבל  

(.נטו)ח "ש 7,533בונוס בסך  וןבדצמבר קיבל ליא      

.1יתרת צבירה לחודש נובמבר  (כל חודש יום אחד חופש צובר) חופשה  ליום בדצמבר יצא  

 

:על פי הנתונים הבאים אביבי  ערוך משכורת לעובדת מיכל. ד  

8.8.70 –ירות צבאי מלא ב סיימה ש  

.שעות 751.2ובסך הכל . ימים 72עבדה בדצמבר . עובדת שעתית    

 

 

 .5370לחודש דצמבר ( כל קופה בנפרד)ג "הדפס דוחות לקופ. 5

 .5370ש דצמבר דג לחו"הדפס דוח ריכוז לקופ     

?5370לדצמבר  מהו סך השכר לדיווח לביטוח לאומי. 6  

?באיזה תאריך? 7535370בעבור  המעביד לביטוח לאומימהו הסכום שיעביר . 7  

.המוסד לביטוח לאומיבעבור  5370לחודש דצמבר  735הדפס דוח ניכויים . 8  

. 5370לדצמבר  עבור מס הכנסה 735הדפס דוח . 9  

.הדפס מסמך מתאים? 5370לדצמבר  מהו סך עלות המעביד. 20  

?5370לדצמבר  העובדיםבגין גמל לקופות מעביר המעביד שהסכום מהו . 22  

   ?מהו חלקו של המעביד לתשלומי קרן השתלמות . 21

.5370הדפס פקודת משכורת לחודש דצמבר . 23  



.5370פס תלוש משכורת של העובד לחודש דצמבר דה? אורן אורמהו השכר ברוטו של . 24  

?אורן לצורך הפקדות לקופת גמל ולקרן השתלמות של העובד אור המדווח מהו השכר . 25  

?5370בדצמבר  זוהר לוי תמהו סכום ניכויי החובה של העובד. 26  

והקף בעיגול את סך    , ישראלזוהר  תבעבור העובד 5370הדפס תלוש משכורת לחודש דצמבר . 27
.הכל הניכויים      

.הדפס מסמך מתאים? לוי וןמהי היתרה של צבירת החופשה של עובד ליא .28  

?מהו סכום מס הכנסה שמפרישים מהעובדת . העובדת מיכל אביבי הדפס תלוש משכורת של. 29  

.הדפס דוח עתודה לפיצויי פיטורין. 10  

.מהו סכום העתודה לפיצויים בגין העובדת זוהר ישראל .12  

.עבור ליאון לוי 5370של המוסד לביטוח לאומי לחודש דצמבר  735הדפס דוח ניכויים . 11  

.5370לדצמבר הדפס דוח הכנסות זקופות . 13  

. ותק ונקודות זיכוי למס הכנסה, תחילת עבודה: סמן בתלושי המשכורת של העובדים  .14  

 

 

 

 

עבודה נעימה                                                                                             

 

 

 

 

 

 

  



 


