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סיכונים בתהליך הפקת השכר
 עלויות שכר מהוות חלק מהותי במבנה העלויות של כל ארגון.
 מורכבות הסכמי שכר סקטוריאליים וארציים  -חוק פנסיית חובה ,תשלום דמי הבראה/
 סיכון – טעויות בחישוב שכר עלולות להשפיע באופן מהותי על דוח רווח והפסד ,מאזן ולהביא
לתביעות מצד העובדים.

 התפתחויות בדיני עבודה – תיקון  24לחוק הגנת השכר ,חוק עבודת נשים ותקנותיו,
חוק פיצויי פיטורין  ,פיצוי בגין הלנת שכר ,חוק הודעה לעובד.
 סיכון – עבירות על החוקים מהוות עבירות פליליות עם עונשים כבדים לצידן לרבות קנסות על הארגון
ואחריות אישית של מנהלים .כמו כן ישנה חשיפה לתביעות אזרחיות.

 שינויים רבים ודרישות מחמירות מצד רשות המסים והמוסד לביטוח הלאומי.
 סיכון – הטלת סנקציות על המעביד במסגרת ליקויים בביקורת ניכויים מטעם הרשויות.

 שינויים בכללי דיווח חשבונאי – הצגת הפרשות שונות לפי IFRS
(חופשה ,פיצויים).
 סיכון – הצגה לא תקינה של הפרשות בדוח רווח והפסד ומאזן.

פתרון – בקרות אפקטיביות בתהליך הפקת השכר
המטרות של הבקרות
 זיהוי מוקדם של תקלות בקלט ובחישוב ואפשרות לתיקון לפני הפקת השכר.
 הבטחת הלימה של חישובי השכר מבחינת הסכמי שכר ,דיני עבודה ודרישות הרגולציה.
 בדיקת יישום תקין של השינויים בהסכמי שכר ,דיני עבודה ודרישות הרגולציה.
 בדיקת תוצאות החישוב לגבי מדגם מייצג של עובדים.
 בדיקות סבירות תוצאות החישוב ברמת מאקרו ואיתות על שינויים לא סבירים.
 בדיקות תקינות הנתונים שמשמשים לדיווח חשבונאי ודיווחים לרשויות.
 מניעת פרצות במערכת המאפשרות מעילות מצד העובדים.

אפקטיביות הבקרות בלשכת שירות על פי תקן ביקורת SSAE16
 רגולציית  SOXהחלה על כל החברות הציבוריות בישראל דורשת בדיקה של
אפקטיביות הבקרות הפנימיות על הדיווח הכספי ,המלווה בהצהרה אישית של מנכ"ל

החברה ומנהל הכספים ,הצהרה של הדירקטוריון וחוות דעת של רואה החשבון.
 תהליך הפקת השכר הינו תהליך מהותי לעניין הדיווח הכספי ולכן נדרש לקבל עליו
ביטחון סביר כי קיים מערך בקרה פנימי אפקטיבי.

 ארגונים רבים מפעילים את תהליך הפקת השכר באמצעות לשכת שירות ,ולכן
נדרשים לקבל את אותה רמת הביטחון גם על התהליכים המתבצעים בלשכת השירות.
 דוח לפי תקן ביקורת ( SSAE16מחליף  )SAS70הניתן ללשכת השירות ,מספק בטחון

סביר אודות אפקטיביות הבקרות בתהליכי עיבוד השכר ,המבוצעים על ידי לשכת
שירות ,לרבות תהליכי ניהול שינויים במערכות המידע ,אבטחת מידע ,יישום חוקים,
רגולציות וגיבויים.
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בקרה מונעת  -דוגמאות
 מידור הרשאות לדיווח במערכת השכר
דוגמאות :גורמי משאבי אנוש אחראים לדיווח נתונים אישיים ,ואילו חשבי שכר
אחראים לדיווח נתוני השכר ,הרשאות לסוגי דיווחים שונים לפי תחום הטיפול.
 נוהל חשב/מבקר בעת דיווח למערכת
דוגמאות :הפעלת  WFבתוך המערכת לדיווח ואישור תנועות לשכר ,תהליך מבוקר של
קליטת עובד חדש למערכת ,תהליכים מונחים לדיווח במערכת ,חתימות חשב/מבקר
על חישובים מורכבים לפני ההזנה.
 מעקב אחר פעילות של המשתמשים במערכת
דוגמאות :דגימה אקראית של הדיווחים ,בדיקה כוללת של לוג הדיווחים לכל משתמש
באופן תקופתי ,בדיקת דיווחים חריגים.

בקרה מונעת – תהליך קליטת עובד חדש
לדוגמא

בקרה מונעת – תהליך WORK FLOW
לדוגמא

בקרה מונעת  -דוגמאות
 חסימת דיווחים שגויים וחריגים

דוגמאות :חסימת החזר נסיעות לבעלי רכב צמוד ,חסימת דיווח שעות נוספות לבעלי
שכר כולל ,חסימת כמות לא סבירה של שעות נוספות ,בקרת תקינות ת"ז וחשבון בנק.
 התראות על דיווחים חריגים או חסרים

דוגמאות :התראה על דיווח תשלום לעובד מופסק ,התראה או דוח בקרה על בעלי
חשבון בנק כפול ,דוח עובדים ללא דיווח קופות גמל/קרן השתלמות.
 בקרות בתהליך קליטת הממשקים
דוגמאות :בדיקת מבנה ממשק תקין ,מניעת קליטה כפולה של ממשק ,בדיקת חודש
דיווח תקין בממשקים תקופתיים ,בדיקה מלאה של תנועות שגויות ובדיקה מדגמית
של תנועות תקינות ,מעקב על שלמות קליטת הממשקים לפני הפקת השכר ,חסימת
דיווחים שגויים במסגרת הממשק.

בקרה בתהליך הפקת השכר – בדיקת מדגם
 הגדרת אוכלוסיית המדגם והדינמיות שלה הינה קריטית להצלחת הבקרה
דוגמאות :עובדים קבועים ,שעתיים/יומיים ,מקבלי פנסיה תקציבית ואוכלוסיה רלוונטית לפי
שינויים בתהליך חישוב השכר בחודש מסוים ,מקבלי פנסיית חובה ,עובדים עם תיאומי מס
או תאומי ביטוח לאומי ,עובדים בגמר חשבון ,עובדים חדשים ,עובדים שהוכן להם קובץ

מיוחד לקליטה (לזכאות או תשלום).

אוכלוסיית המדגם צריכה להשתנות בתדירות חודשית!!
 בדיקת תוצאות המדגם
דוגמאות :הגדרת התוצאה הרצויה והשוואה לעומת הרצוי במדגם ,יכולת תחקור תוצאה
עד הרכיב הבודד ,השוואת תוצאות מול חודש קודם ,בדיקה פרטנית של תלושי שכר תוך
התייחסות לנושאי רגולציה – תיקון  24לחוק הגנת השכר ,חוק פנסיית חובה ,ניכוי מס
הכנסה ,ביטוח לאומי וביטוח בריאות ,הפרשות מעביד לקופות ,דוח
זיכוי בנקים ,דוח גיליון תשלום ,דוח עלות מעביד ,דוח תקציבי.

בקרה בתהליך הפקת השכר – בדיקת הגדרות במערכת השכר
הגדרה נכונה של תכונות רכיבים במערכת משמעותית ביותר לחישוב תקין
בדיקת סיווג הסמל לתשלום:











הגדרת אופן חישוב
שכר פנסיוני
החזר הוצאות
דיווח תעסוקה – שעות נוספות וכד'
חיוב מס הכנסה  -חודשי  /חד פעמי
ביטוח לאומי  -חודשי  /חד פעמי
חייב במס שכר
ניכויים שונים
שווי הטבה  -רגיל/מגולם

לחישוב חודשי תקין

תוצרים תקינים קריטיים

למונים מצטברים לדוחות 126 ,106

בקרה בתהליך הפקת השכר – בדיקת הגדרות במערכת השכר
לדוגמא

בקרת  POSTחישוב – בדיקות אחרי חישוב חודשי
 תלוש השכר – מבנה ורכיבים חדשים שהוגדרו.

 התאמות נתונים בטופסי  102למס הכנסה וביטוח לאומי לפקודה להנהלת חשבונות.
 השוואת שכר חייב במס הכנסה מול שכר חייב בביטוח הלאומי.
 התאמת דו"חות מוטבים לפקודה להנהלת חשבונות.

 התאמת דו"ח תמחיר  /עלויות לפקודה להנהלת חשבונות (חובה  +זכות).
 בדיקת קובץ פקודה להנהלת חשבונות.
 עובדים בעלי נטו שלילי.

 עובדים בעלי נטו/ברוטו גבוה ונמוך לפי סוגי עובדים.
 בדיקת דוח ניכויים והפרשות לקופות גמל.

בקרת  POSTחישוב – קביעת פרופיל התנהגות סבירה ובדיקתה





בדיקת עלות שכר חודשית מול תקציב השכר.
השוואת עלויות מעביד לעומת חודש קודם וניתוח פערים.
בדיקת גידול/קיטון מעל אחוז/סכום מוגדר ברכיב מסוים לרבות העמסת עלויות
מעביד לעומת חודש קודם.
השוואת אשכולות נתונים (פנסיוני ,החזר הוצאות ,דיווחי תעסוקה).
לדוגמא:
א .שעות נוספות 150% ,125%
ב .החזר הוצאות רכב
ג .תוספות ייחודיות לסקטור מסוים :אחיות ,מנהליים ,מח"ר ועוד
ד .שינויים בתעריף שעה
ה .איתור עובדים בעלי הפרשים גבוהים או הפרשים שליליים
ו .איתור עובדים בעלי תשלום גבוה של שעות נוספות

תהליכי בקרה רב שנתיים
תחילת שנה





הפקת טופס  101ממוכן
בדיקת אישורי מס במערכת השכר
שינוי באחוזים של הפרשות לפנסיית חובה
בדיקת הגדרה של סמלים מרכזיים לתשלום

סוף שנה
 בדיקת טופס  126חלק א' מול טופס  102למס הכנסה ולביטוח לאומי ,בדיקת מס
הכנסה ,מס שכר ,בהפרשים לשנת המס הקודמת ,תשלומים חייבים ופטורים
 בדיקת טופס 106
 התאמות מס הכנסה וביטוח לאומי מול פקודה להנהלת חשבונות מצטברת כולל
שוויים למס ולביטוח לאומי

אמצעים מקובלים לביצוע הבקרות
 מנתחת ומתחקרת נתונים
 ניתוח במימדים שונים
DRILL DOWN 

.1

מערכת DWH

.2

הגדרת דוחות בקרה ייחודיים לארגון במערכת השכר

.3

אפשרות לאחזר מידע במערכות המידע

.4

מחולל דוחות ושאילתות במערכת השכר

.5

מודול עמדת מנהל  +מלם שכר אפקטיב

אמצעים מקובלים לביצוע הבקרות DWH -
לדוגמא

דו"ח בקרה
לדוגמא

אמצעים מקובלים לביצוע הבקרות – אחזור נתונים ממערכת שכר

אמצעים מקובלים לביצוע הבקרות – מחולל דוחות

אמצעים מקובלים לביצוע הבקרות – מודול עמדת מנהל

