
 

 

 עבודה שעת עלות לחישוב במסמך שימוש לעשות ניתן בע"מ. סולושנס ג'נריק לחברת שמורות הזכוית כל ©
 בכתב מפורש אישור ללא בציבור, הצגה או הפצה לרבות אחרת מטרה לשום במסמך להשתמש אין בלבד.

 טל"ח החברה. מן

 עבודה שעת עלות חישוב 1 |

 

 עבודה? שעת עלות לחשב צריך למה

 לממן אמור שהפרויקט לשכוח נוטים אנחנו ,הפרויקטים רווחיות את ולנתח חדשים פרויקטים לתמחר כשבאים

 הפרויקט אם לעבוד. לאדריכל שמאפשרת המשרד מעטפת את גם אלא עליו, הישירות העבודה שעות את רק לא

 של הדירה שכר – התקורות לתשלום כספי מקור יהיה לא הישירות, העבודה שעות בסיס על רק יתומחר

 לתוכו להפנים צריך פרויקט כל לתמחור הבסיס לכן, .'וכד המשרד ניקיון מזכירה, למיניהם, חשבונות המשרד,

  התקורות. עלויות את

 ממוצעת עבודה שעת עלות חישוב תהליך

 השכר עלויות חישוב – ראשון שלב .1

 ישירה/יצרנית עבודה שעת עלות חישוב .א

 השכר בעלויות עובד כל של היחסי החלק חישוב .ב

 התקורות חישוב – שני שלב .2

 כלליות עלויות .א

 יש( )אם הנהלה שכר .ב

 השכר בעלויות היחסי חלקו פי על עובד לכל בתקורות היחסי החלק "העמסת" – שלישי שלב .3

 עבודה לשעת ממוצעת עלות חישוב – רביעי שלב .4

 השכר עלויות חישוב – 1 לבש

 :כך שנראה עבודה עלות חדו" החשבונות מהנהלת מבקשים

 

 מעביד ג"ק המעסיק. של חלקו - לאומי ביטוח מעביד: בל חודשים. 6-ל הוא המוצג העבודה עלות ח"דו :לב שימו *

 השתלמות. בקרן המעסיק של חלקו - מעביד ה"ק המנהלים. ביטוח או הגמל קופת בפנסיה, המעסיק של חלקו -

 ישירה/יצרנית עבודה שעת עלות חישוב .א

 פרויקטים על שלהם היצרניות העבודה שעות את מסכמים לפרויקטים, שעות מדווחים האדריכלים אם (1

 אינם האדריכלים אם חודשיות(. שעות 186-ל נחשבת מלאה )משרה שלהם המשרה בהיקף ומחלקים

  שלהם. המשרה מהיקף %85-כ היצרניות העבודה שעות את מחשבים פרויקטים, שעות מדווחים

 היצרניות העבודה שעות במסגרת שלה השכר עלות את מחשבים לא – מזכיר/ה יש במשרד אם (2

 בתקורות. של/ה העלות את כך אחר ומחשבים

 1 טבלה
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 טל"ח החברה. מן

 מדווח והוא השכר עלויות ח"בדו מופיעה שלו המשכורת מסודרת, משכורת מושך המשרד בעל אם (3 2 |

 מושך אינו המשרד בעל אם היצרניות. העבודה שעות במסגרת אותו מחשבים – לפרויקטים שעות

-מנהל"כ שמשמש או מ("בע כחברה ולא מורשה כעוסק רשום המשרד אם )לדוגמה, מסודרת משכורת

 שלו העלות את ומכניסים היצרניות, העבודה שעות במסגרת אותו מחשבים לא — פרויקטים של "על

 התקורות. לחישוב כך אחר

 2 הטבל

 עבודה שעות עובד

 - יצרניות

 ממוצע

 חודשי

 חודשים 6-ל עלות

 לתקופת בהתאם)

 (העבודה עלות חדו"

 חודשית עלות

 ממוצעת

 / חודשים 6-ל עלות)

6) 

 עבודה שעת עלות

 חודשית עלות) יצרנית

 (יצרניות עש" / ממוצעת

 = 6 / 88,384 88,384 148 1 אדריכל

14,731 

14,731 / 148 = 99 

 = 6 / 63,787 63,787 160 2 אדריכל

10,631 

10,631 / 160 = 66 

 = 6 / 45,997 45,997 177 5 אדריכל

 7,666 

7,666 / 177 = 43 

  33,028   כסה"

 

 השכר בעלויות עובד כל של היחסי החלק חישוב .ב

 3 טבלה

 ממוצעת חודשית עלות עובד

 (2 מטבלה)

 מסך העובד של יחסית עלות

 היצרנית העבודה עלות

 (2 מטבלה)

 באחוזים

 44.6% 0.446 = 33,028 / 14,731 14,731 1 אדריכל

 32.3% 0.322 = 33,028 / 10,631 10,631 2 אדריכל

 23.2% 0.232 = 33,028 / 7,666 7,666 5 אדריכל

 100%~  33,028 כסה"

 

 

 התקורות חישוב – 2 שלב

 מהרו"ח. אותו לקבל ושניתן הכספיים בדו"חות שנמצא והפסד רווח ח"מדו התקורות על המידע את לשאוב ניתן

 יצאו לא עדיין אם השנים. מן באחת חריגות הוצאות לנטרל כדי עוקבות שנים שתי של בדו"חות להשתמש רצוי

  מבוקר. בלתי בדו"ח להשתמש ניתן האחרונה, לשנה הכספיים הדו"חות
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 טל"ח החברה. מן

| 3  

 :"פרקים" ממספר בנוי והפסד רווח ח"דו

 ?התקורות לחישוב להכניס כולל הפרק מה הפרק שם

 לא המשרד הכנסות כל את הכנסות

 כולל) מעסיק עלות - השכר הוצאות ישירות הוצאות

 המעסיק תגמולי ,מעסיק לאומי ביטוח

 (השתלמות וקרן לפנסיה

 בחישוב נכלל שלא מי של השכר את רק

 ובעל המזכירה) היצרניות העבודה שעות

 (המשרד

 לא ישירות הוצאות מינוס הכנסות גולמי רווח

 הנהלה הוצאות

 וכלליות

 מעמלות חוץ המשרד של ההוצאות כל

 חשבונות ,ביטוחים ,דשכ" :למשל) בנקים

 (וכד' ניקיון ,ארנונה ,חשמל

 נכלל לא הוא אם ההנהלה, שכר )כולל כן

  הישירות(. בהוצאות השכר בסעיף

 לא וכלליות הנהלה הוצאות מינוס גולמי רווח תפעולי רווח

 כן הבנקים עמלות מימון הוצאות

 לא מימון הוצאות מינוס תפעולי רווח מס לפני רווח

  הסכומים את לחלק צריך היצרני, השכר עלות על "העמסה"ל שניתנת חודשית לעלות להגיע כדי :חשוב *

  .משקף חדו"הש החודשים מספר – 12-ב

 ממוצע: חודשי בחישוב התקורות הנה שלנו המשרד של ובדוגמה

 4 טבלה

 כסה" הוצאה סוג

 18,000  וכלליות הנהלה

 38,625 / 6 = 6,437 (1 טבלה העבודה, עלות דו"ח מתוך) מזכירה הנהלה שכר

 ברוטו שכר שמשקפת מעביד עלות) המשרד בעל

 (שקל 20,000-כ של

30,000 

 200  מימון הוצאות

 54,637  כסה"

 

  



 

 

 עבודה שעת עלות לחישוב במסמך שימוש לעשות ניתן בע"מ. סולושנס ג'נריק לחברת שמורות הזכוית כל ©
 בכתב מפורש אישור ללא בציבור, הצגה או הפצה לרבות אחרת מטרה לשום במסמך להשתמש אין בלבד.

 טל"ח החברה. מן

  עובד לכל בתקורות היחסי החלק "העמסת" – 3 שלב 4 |

 השכר בעלויות היחסי חלקו פי על

 לא הפרויקטים( היקף את מעריכים אנחנו למעשה )שלפיהן היצרניות העבודה שעות על התקורות "העמסת"

 היצרני: השכר בעלות היחסי חלקו פי על עובד לכל אלא שוויוני באופן נעשית

 5 טבלה

 שעות מס' העובד שם

 עבודה

 יצרניות

 בחודש

 מטבלה)

2) 

 שעת עלות

 עבודה

 יצרנית

 (בשקלים)

 מטבלה)

2) 

 בעלות %

 השכר

 של היצרנית

 המשרד

 (3 מטבלה)

 של יחסית עלות

 התקורות

 לחודש

 (בשקלים)

 (4 מטבלה)

 היחסית העלות

 התקורות של

 לשעת לעובד

 יצרנית עבודה

 (בשקלים)

 עלות סה״כ

 עבודה שעת

 ממוצעת

 לעובד

 (בשקלים)

 x 54,637 44.6% 99 148 1 אדריכל

44.6% = 

24,368 

24,368 / 148 

=  165 

99 + 165 = 

264 

 x 54,637 32.3% 66 160 2 אדריכל

32.3% = 

17,648 

17,648 / 160 

= 110 

66 + 110 = 

176 

 x 54,637 23.2% 43 177 5 אדריכל

23.2% = 

12,676 

12,676 / 177 

= 72 

43 + 72 = 

115 

 עבודה לשעת ממוצעת עלות חישוב – 4 שלב

(264 + 176 + 115) / ( 264  x148) + (176 x 160) + (115 x 177) = 018 משוקלל( )ממוצע שקלים 

 

 של העמסה עושים כשאנחנו אחד: דבר לזכור חשוב הממוצעת, העבודה שעת עלות חישוב את משסיימנו

 שהמשרד רוצים אנחנו אם המשרד. של העלויות את מכסים רק למעשה אנחנו העבודה, שעות על התקורות

 את יעכבו תמהלקוחו חלק אם גם כסף מספיק לנו יהיה תזרימית שמבחינה רוצים אנחנו אם ובוודאי ירוויח

 הרווח אחוז כי ברור, הרצוי. הרווח אחוז את גם הממוצעת העבודה שעת לעלות שנוסיף כדאי - התשלומים

 הבלעדי. דעתו שיקול פי על ומשרד משרד לכל אינדיווידואלי עניין הינו הרצוי

 

 

 

 

 


