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5 המפתחות שיעזרו לך לנהל נכון את שכר העובדים

 
                  אביגיל ברא-נס, מומחית בתכנון מס וניהול פיננסי 

בעסקים קטנים ובינוניים



נעים מאוד
היי, נעים מאוד, אביגיל ואני שמחה שביקשת להוריד את המדריך 
שיילמד אותך, איך לנהל נכון את שכר העובדים במדריך הזה 
אספתי תובנות ממאות הלקוחות שלי שסייעתי להם בניהול שכר 

וריכזתי אותם כאן עבורך.
האמונה שלי שאדם צריך לבחור את הדרך הנכונה עבורו ולהקיף 
את עצמו באנשים שהוא סומך עליהם שיהיו אחראים לעזור לו 
להצליח בדרך הזו כדי להתנהל מתוך שליטה ושקט נפשי, 

הובילה אותי לפני כעשור להקים את
אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי
One Stop Shop Tax and Financial Services



המשרד משמש כמעטפת שירותי מיסוי וניהול פיננסי מלאה 
לעסקים בינוניים וקטנים. כל שירות ניתן על בסיס ראייה 

הוליסטית ולאחר אבחון של שירותים המותאמים לצרכי הלקוח.  
השירות כולל ביצוע בדיקות תקופתיות שמטרתן ביצוע שינויים 

והתאמת סל השירותים לשינויים ולצרכים חדשים של העסק.
צוות המשרד, משמש עוגן מקצועי לבעלי עסקים ומאפשר להם 

לפעול מתוך שקט נפשי ושליטה בנתונים הכספיים.



מה זה בכלל לנהל נכון את שכר העובדים?
לפני שנתחיל, בואו נבין מה זה בכלל לנהל נכון את שכר 
העובדים. כמעסיקים המיקוד שלנו הוא קודם כל בטובת העסק 
ולכן לפעמים אנחנו לא מקפידים לשמור על זכויות העובדים 
ולעיתים אנחנו לא מודעים להן כלל. ההתנהלות הזאת חושפת 
אתנו לתביעות משפטיות, פוגעת בתפקוד העובדים ובעתיד 

העסקי שלנו.
מדריך זה כולל את 5 המפתחות שיעזרו לך לבחון האם 

אתה מנהל את העסקת העובדים שלך נכון.

אז שנתחיל?
 



מפתח 1# 
העסקת עובדים

איסור אפליה1. 
הגדרת תפקיד2. 
קביעת מדדי הצלחה3. 
מודל תגמול4. 
בונוסים ותמריצים5. 
מדיניות מימוש סעיף 614. 
מילוי טופס 101 כרטיס עובד7. 
מסירת הודעה לעובד על תנאי העסקה8. 
הסכם העסקה9. 

10.  קבלת טופס תאום מס / אישור ביטוח לאומי



מפתח 2# 
קביעת תנאי שכר

1.        עמידה בשכר מינימום
2.        הפרשה לפנסיה

3.        תשלום שעות נוספות
4.        תשלום נסיעות
5.        תשלום הבראה
6.        חופשה שנתית

7.        דמי מחלה
8.        תשלום עבור ימי חג ושבתון

9.        תשלום עבור ימי אבל
10.      שבוע עבודה של 42 שעות ומדיניות שעות הפסקה



מפתח 3# 
פיטורין

1.        איסור פיטורין במחלה
2.        איסור פיטורין במילואים

3.        איסור פיטורין בהריון
4.        מגבלות פיטורין בזמן טיפולי פוריות

5.        מגבלות פיטורין לאחר חופשת לידה
6.        קיום הזמנה בכתב לשימוע

7.        קיום שימוע
8.        מתן הודעה מוקדמת

9.        תשלום פיצויים עד 15 ימים
10.   מתן אישור על תקופת העסקה

11.   מכתבי המלצה



 
מפתח 4# 

ניהול שוטף
1.        ניהול פנקס חופשה

2.        שעון נוכחות
3.        מבנה תלוש שכר כחוק

4.        מסירת תלוש עד ה- 9 לחודש
5.        תשלום שכר עד ה- 9 לחודש

6.        העברת כספים לקופ"ג / קרן פנסיה
7.        מסירת ט- 106 עד 31/3

8.        דיווחים שוטפים לרשויות
9.        תהליכי משוב

10.      הכשרה ורווחה



מפתח 4# 
מקרים מיוחדים

1.        מגבלות העסקת נוער: גיל, שעות, עבודת לילה
2.       מגבלות העסקת עובדי שטחים: דיווח, זכויות סוציאליות

3.   מגבלות העסקת עובדים זרים: אישור, ביטוח, זכויות סוציאליות, 
פנסיה, נקודות זיכוי, היטלים.



מה עושים עכשיו?
עכשיו כשאתם מכירים את חמשת המפתחות שיעזרו לכם לנהל 

את שכר העובדים שלכם– הגיע הזמן ליישם.
הקדישו את הזמן הנדרש על מנת לאסוף את המידע והמסמכים 
הנדרשים. עברו שוב על מדריך זה על מנת לוודא שאתם מנהלים 
את שכר העובדים שלכם נכון. נציין כמובן שמדובר במדריך כללי 
ויש לבצע התאמות ספציפיות לעסק שלכם. הנתונים במדריך 
מהווים המלצה בלבד, כוללים את עיקרי הדברים ואינם מהווים 

תחליף ליעוץ מקצועי או אחר.



במידה ואתה מעוניין בדרך פשוטה, מהירה, קלה ואפקטיבית 
להקטין את תשלומי המס שלך, שתאפשר לך להמשיך 

ולהתמקד בניהול העסק שלך – יש לנו הטבה מיוחדת בשבילך!
 לקבלת הפרטים וההטבה המיוחדת לכל מי שקרא את המדריך שלחו 

אלינו הודעה ונחזור אליכם:
 הטבה מיוחדת לקוראי המדריך

 לעוד טיפים מעשיים לתכנון מס וניהול פיננסי נכון עקבו אחרינו 
בפייסבוק: אביגיל ברא - נס יעוץ מס ניהול פיננסי

 מקווה שהמדריך הועיל לך,
 אביגיל ברא-נס מומחית בתכנון מס וניהול פיננסי בעסקים 

קטנים ובינוניים

https://www.facebook.com/avigailbaranestaxconsultancy
https://www.facebook.com/avigailbaranestaxconsultancy





