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 של עוקץ מערכות בע"מ "TRIOמשכרת לחלונות מבחן מעשי בתוכנת "

 

 

 901/201הקמת החברה, העובדים ונתוני השכר יעשו בחודש  •

 

 הקם חברה חדשה .1

 שם פרטי ומשפחה  –שם החברה יהיה כשם הנבחן  •

 במס הכנסה + ב"ל יהיה מספר תעודת הזהות של הנבחן  ניכויים תיק •

 511474579 / ח.פ.   מספר עוסק מורשה •

 לחברה חשבון בנק ממנו משולמת המשכורת  •

 1268978( חשבון  552( סניף בלינסון ) 12בנק הפועלים )

יש לעדכן לעובדים הודעה בדבר הצעה לקבלת הלוואה בתנאים בתלושי השכר  •

 נוחים 

 תופיע הודעת " יום הולדת שמח" לעובדים לקראת יום הולדתם בתלושי השכר  •

 2017חוק חופשה  ימים 5כל העובדים משויכים להסכם חופשה  •

 בהתאם לסוג המשרהכל העובדים משויכים להסכם מחלה   •

 כל העובדים משויכים להסכם הבראה מגזר פרטי  •

 

 השלם כרצונך( פרטים חסרים  (הקם את העובדים לפי הפרטים הבאים . 2   

 
 5עובד    4 עובד 3עובד  2עובד  1עובד  

 תמר  דניאל עומר לילך מלכה שם פרטי

 ציון לויה כהן הרדוף הרדוף שם משפחה

 נ  ז ז נ  נ  מין

 27.12.77 6.2.78 1.1.89 11.4.78 1.3.54 ת.לידה

 גרושה  גרוש  רווק נשואה אהנשו מצב משפחתי

 032984593 154984603 094578325 085493070 085643724 ת.ז.

 22.6.2016 18.4.2016 17.6.2015 12.5.2015 1.1.2015 תחילת עבודה

    עובד - שי עובד -ניב בן זוג 

    123456782 128540945 ת.ז בן זוג 

 1.1.08 רון   ילדים

 2.6.12 מיטל

 20.7.13סיון  

 01.05.15שיר

 6.8.12 אור

 5.3.13 עמית

שנות  4סיימה    שליטה תבעל הערות

תואר ראשון 

 2018בשנת 

גיוס לצהל  

שחרור   16.5.15

  16.5.18ל "מצה

  36 שירת 

 דשים וח

  משלם מזונות

לילדים שלא 

 בחזקתו 

גרה בשדרות  

וזכאית להנחה 

 במס 

      

 

 

 

 

 חשב שכר לעובדים )פרטים חסרים השלם כרצונך (  .3

 



 הרדוף  המלכ  – 1עובד 

 שעות  182ימים   22 ה, עבד נטו  ₪  10000שכר יסוד  

 ₪ נטו  3500שעות נוספות גלובליות  

 נטו ש"ח   5000ניהול   תוספת 

 2018שנת רישום  84דגם  728לינארי קוד תוצר שווי רכב  

 2%, א"כ   8.33%פיצויים  סיק, מע5% סיק, מע5%עובד  -ביטוח מנהלים מנורה 

 המותרת הפרשה עד לתקרה  7.5% סיק, מע 2.5%עובד  -כנרת קרן השתלמות

 

 הרדוף  לילך  – 2עובד 

 שעות  175ימים  21, עבדה ₪   10000  יסודשכר 

 ₪   2500ניהול  תוספת 

 2018שנת רישום  48דגם  672לינארי קוד תוצר שווי רכב  

 ₪  בנטו  105שווי נייד 

 .0.5%"כ , א8.33%פיצויים  סיק, מע7%  סיק, מע7.0%עובד  -ביטוח מנהלים מנורה  

 . חודשים ₪12 בחודש למשך    500 – ללא ריביות החזר הלוואה

 שח  100  -קנס חניה

 

 כהן   עומר – 3עובד 

ימי  ויקבל תשלום יחסי ל 22יום מתוך  19עבד עומר  החודש  , ₪  6500שכר לחודש 

 .עבודתו

 מכירות חדשות  3עבור   משכר יסוד 5% -עמלת מכירות 

 ₪   500  נסיעות

 שעות  5 - 150%שעות נוספות , שעות 7.5  - 125% : שעות נוספות 

 –שח   417, פיצויים ₪    350 סיק, מע ₪  300עובד  -ביטוח מנהלים מנורה  

 ₪  5000מתוך שכר של הנ"ל  

 שח  55-החזר על עוגיות שקנה למשרד

 

 דניאל הלוי  – 4עובד 

 שעות  144ו   יום 18עבד  דניאלהחודש  עה .שח לש  70הוא   דניאלשכרו של 

  ₪   300חופשי חודשי 

 חופש   יום 1ימי מחלה ו   2 תשלום על 

 שעות  8 - 200%שעות , משמרת שבת  16  - 175%משמרת ערב 

 שעות  5.5 - 250%שעות,  שבת  2.6 - 150%שעות,   3.5  -125%שעות נוספות: 

 שח  350  -החזר הוצאות אוכל

 

 ציון  תמר  – 5עובד 

 שעות   152  -ימים ו 19 עבדה תמרהחודש  . שעות 182-₪  ל 9000הוא   תמרשכרה של 

 לכן תקבל שכר יחסי לשעות עבודתה. ו

 שח   350נסיעות  

 8.33%פיצויים  סיק, מע6.5% סיק, מע5.5%עובד -  קרן פנסיה "מבטחים"

קרה של עד ת 28%של   מדרגות מס קבועות ונקבע ע"י מס הכנסה  זוהי משרה שניה 

 יש לבצע תיאום ב"ל.   . ₪30% מעל תיקרה זו על כל השכר  40,000

 

 

 ב  ה  צ  ל  ח  ה                                         


