
 

 

 גילום שכר
 נושא.ולהבין את מושגי היסוד הקשורים ב כדאי לקרוא ,לפני שניגש לשיטות הגילום הקיימות בריווחית שכר

 שכר 
 שעבד.בעבור עבודה לעובד בכסף או בשווה כסף הוא תשלום שכר 

 . (העובדמקבל התשלום )לבין  )המעביד(השכר נקבע בהסכמה בין נותן השכר 
 המשולם על ידי המעביד לעובד, שנקרא גם משכורת או משכורת חודשית.  ,הוא סוג השכר הנפוץ ביותרשכר חודשי 

 . שבועאו מדי  יוםשכר יכול להיות משולם מדי 
 

הדרך המאפשרת למרבית האנשים לקיים את עצמם: הם עובדים, מקבלים תשלום ובאמצעותו רוכשים לעצמם  היאתשלום שכר 
 מאוכל בסיסי ועד למותרות  -צורכי קיום 

 
 שכר )העובד(.ה לבין מקבל שכר )המעסיק(הנותן ומי מסים ובמחויבויות שונות בין תשלום שכר הוא עניין הקשור בתשל

 
 שכר ברוטו
 לפני שהופחתו ממנו ניכויי חובה. הוא סך כל רכיבי השכר ששולמו לעובד, -שכר ברוטו  
 דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות . ,מס הכנסה :כגון ,ברוטוההם המיסים החלים על שכר   -ניכויי חובה 

 
 המתווספים אליו.בחשבון את השכר הבסיסי ואת כל רכיבי השכר חייבים לקחת שכר ברוטו כאשר מחשבים 

דמי חופשה ,הבראה, אחזקת רכב, אחזקת טלפון נייד, החזר הוצאות עבור הנסיעות, כגון:  הטבות הניתנות לעובד בכסףכלומר 
 במקרה זה רק השווי עבור ההטבות הללו יתווספו לשכר ברוטו . ,הטבות שלא ניתנות בכסףוגם  ביגוד ואש"ל 

 
  :לסיכום

הנטו הנדרש חייבים לחשב במילים אחרות כדי לשלם לעובד את שכר  על השכר.שכר ברוטו הוא הבסיס לחישוב המיסים החלים 
  .תוך התחשבות במיסים החלים על השכר ,ברוטוה שכראת 

 . נטואשר יגדירו בסופו של דבר את סכום ה ,יהווה את הבסיס לחישובי כל המרכיבים האחריםברוטו סכום ה
לצורך חישוב הזכויות בעת סיום העסקה, כגון פיצויי פיטורים, פדיון חופשה, סכום שכר המחייב גם השכר ברוטו הוא חשוב לציין ש

 גמלה וכיוצא בזה.
 

 שכר נטו 
 דמי ביטוח לאומי ,דמי ביטוח בריאות( והניכויים האחרים )קופות גמל, חובה )מס הכנסה,השכר נטו הוא שכר ברוטו בקיזוז כל ניכויי 

 המהווים חלק מהסכמי השכר., מנהלים( ביטוח מקדמות, מפרעות, קרן השתלמות,
 .ום שמקבל העובד בפועל כשכר עבודההוא תשל –שכר נטו 

 
 גילום שכר נטו

כלומר  להתחלה, . במקרה כזה תחושב המשכורת מהסוףאו תשלום מגולם נקבע בהסכם עבודה תשלום שכר נטו פעמים רבות
המעביד  - בר את סכום הברוטואשר יגדירו בסופו של ד ,המרכיבים האחרים: סכום הנטו יהווה את הבסיס לחישובי כל מהנטו לברוטו

  .(המעבידיו )כל תשלומי המסים הנובעים מתשלום זה יחולו עלשמתחייב 



 

 

בגין הטבות הניתנות לעובד בהתאם לשיעור  ,המיסים תשלום עבורבמילים אחרות המעביד נושא את נטל המס ולוקח על עצמו את 
  .(לפעמים גם את ההפרשות הסוציאליותדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ו מס הכנסה,) המס השולי המוטל על שכר העובד
 גילום נחשב לשכר לכל דבר ועניין. 

בידי העובד בדיוק סכום הנטו  ריישאנו לקיום התחייבותו, על המעביד לשלם לעובד סכום ברוטו כזה, שלאחר הפחתת המסים ממ
 .שהובטח לו

 

 שיטות גילום בריווחית שכר 
 גילום: אפשרויותבריווחית שכר קיימות שתי 

  סוציאליות )הפרשה לקופת גמל(הפרשות גילום  כוללגילום על חשבון המעביד. 
  סוציאליות )הפרשה לקופת גמל(הפרשות גילום  לא כוללגילום על חשבון המעביד. 

 

 )קופת גמל(  הפרשת העובד לסוציאליותגילום שכר יסוד כולל גילום 
כאשר מעביד קובע בהסכם עבודה לשלם לעובד שכר נטו הוא יכול גם להחליט לגלם עבור העובד את ההפרשה לסוציאליות 

 )לדוגמא לכלול בגילום גם את ההפרשה של העובד לקופת גמל(

 .)הפרשה לקופת גמל(סוציאליות נסיעות וכולל גילום ₪  9000דוגמא : עובד אמור לקבל שכר נטו  ל
 

עמוד  מקלדת <ב   NTERE < לחץ     עובד בשדההתפריט "שכר" < "הכנת שכר"  < הקלד את מספר 
משכורת - 3או   כורת יומית מש-2משכורת חודשית, -1)  שכר היסוד הנדרשסוג שכר לפי השדה "קוד" < הקלד את מספר קוד על 

  שעות(.

המהווה את שכר היסוד והבסיס שאותו נגלם < בשדה "סכום" הקלד את  ,משכורת חודשית גלובלית 1 -קוד שכר  ,דוגמא שלנוב
 הסמן יבליט את הריבוע תחת עמודה  ,מקלדתב  ENTER לחץ <  (₪ 8,500דוגמא בהסכום השכר החודשי )

מקלדת < בסיום ב  Ctrl+F7על המקשים בו זמנית < לצורך גילום כולל הסוציאליות יש ללחוץ  "ג" )גילום( 

 ברוטו(₪  10,442.63 -כו לנטו הפ₪   8,500< הסימון מעיד על כך שהגילום בוצע ) יופיע סימן "וי"  

  

 

יסוד )בסיס( השגם אותם המעביד מעוניין לגלם יחד עם שכר נסיעות,  – לדוגמאדה וישנם רכיבי  שכר נוספים לשכר הבסיס, במי
₪(  <  500דה "סכום" יש לרשום את הסכום )בדוגמא נסיעות( < בש -10דוגמא קוד שכר בה זה  יש להעלות את הקוד שכר )במקר



 

 

ע"י לחיצה על העכבר הסמן יבליט את הריבוע תחת עמודה "ג" )גילום( < סמן את הריבוע ב"וי"  מקלדת,ב  ENTER לחץ 

 ברוטו(₪  736-ל     כונטו הפ₪  500על כך שהגילום בוצע )< הסימון מעיד  < בסיום יופיע סימן "וי"   בלבד

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 )קופת גמל( לא גילום הפרשת העובד לסוציאליותגילום שכר יסוד ל
 

הוא יכול גם להחליט שלא לגלם עבור העובד את חלקו )חלק של  ,עבודה לשלם לעובד שכר נטוהכאשר מעביד קובע בהסכם 
 ללא גילום הפרשת העובד לקופת גמל ( ,יסוד )בסיס(ההעובד( לסוציאליות )לדוגמא לכלול בגילום רק את שכר 

 : פעולות בתוכנה

 .בגילום של המעבידתו ולפני הכנת השכר חובה לתת הגדרה לרכיב שכר "קופת גמל " בניכויים  בכדי שלא יכלול א .1

מקלדת < ב ENTER לחץ  < < הקלד את מספר עובד בשדה בחר בתפריט "שכר" < "הכנת שכר" 
 "  F7שכר של קופת הגמל של העובד < לחץ על הכפתור "נתונים נוספים העמוד על מספר קוד 

 

 
 

 < בסיום יש ללחוץ על הכפתור   יפתח חלון חדש ובו יש לסמן את הריבוע ב
 

 
 

 חישוב שכר לעובד  .2

 ,דוגמאב( משכורת שעות-3משכורת יומית  או -2משכורת חודשית, -1שכר לפי סוג שכר היסוד הנדרש )ההקלד את מספר קוד 
המהווה את השכר היסוד והבסיס שאותו נגלם < בשדה "סכום" הקלד את סכום השכר  ,משכורת חודשית גלובלית -1קוד שכר 
הסמן יבליט את הריבוע תחת עמודה "ג" )גילום(  מקלדת,ב  ENTER < לחץ ח ( ש" 8,500דוגמא בהחודשי )

מקלדת < בסיום יופיע סימן ב  Ctrl+1על המקשים בו זמנית < לצורך גילום ללא הסוציאליות יש ללחוץ  

 ברוטו(₪  9,832 -לכו נטו הפ₪  8,500< הסימון מעיד על כך שהגילום בוצע ) "וי"  



 

 

 

"גילום ניכויים" המעידה על כך שהגילום שכר יסוד )בסיס( לא יכלול  814שורה נוספת תחת קוד שכר  ,באופן אוטומטי ,מיד תופיע
 גילום ניכויים 

 

 ,יסוד )בסיס(השגם אותם המעביד מעוניין לגלם יחד עם שכר נסיעות, לדוגמא  ,בסיסהבמידה וישנם רכיבי שכר נוספים לשכר 
₪(  <  500בדוגמא סיעות( < בשדה "סכום" יש לרשום את הסכום )נ -10קוד שכר דוגמא בשכר )הבמקרה זה יש להעלות את קוד 

ע"י לחיצה על העכבר הסמן יבליט את הריבוע תחת עמודה "ג" )גילום( < סמן את הריבוע ב"וי"  מקלדת,ב  ENTER לחץ 

 ברוטו(₪  734 -ל כונטו הפ₪  500עיד על כך שהגילום בוצע )< הסימון מ < בסיום יופיע סימן "וי"   בלבד
 

 

 

 סכום הפרשת העובד לקופת גמל ירד מסכום הנטו הנדרש.ש ווןכי ,י העובד יהיה נמוך יותרדרש שיישאר בידבמקרה הזה  הנטו הנ

 והמעביד לא מגלם סוציאליות  ₪ 9,000אמור לקבל שכר נטו  ש: עובד לפי הדוגמא

₪  589.92מינוס )הנטו הנדרש( ₪  9,000בידי העובד הוא :  ר,כלומר הנטו שיישא₪  589.92הפרשת העובד לקופת גמל היא 
 )הנטו הנדרש לא כולל גילום סוציאליות(.₪  8410.08סה"כ )הפרשת העובד לקות גמל( 


