נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  1מתוך 472

תוכנת נכסים – חוברת עדכונים
(כל הרשום בלשון זכר יראו כאילו נרשם גם בלשון נקבה)

מה יש במסמך?
במסמך זה ניתן למצוא תיאור של כל התוספות ,השיפורים והתיקונים שתוקנו בסדר כרונולוגי
ממועד הגרסה הראשונה אשר הועלתה לאתר בתאריך .23/2/2014
איך מעדכנים ומה ההשלכות?
העדכון מבוצע בדיוק כפי שבוצעה ההתקנה .להוריד מהאתר (או לבצע ישירות ממנו) ולבצע
התקנה "כאילו" בפעם הראשונה .העדכון "דורס" את הגרסה הקיימת בלי לפגוע בנתונים שהוזנו.
כלומר ,קוד רישיון השימוש ,כל המועמדים הקיימים ושמורים במערכת וכל ההגדרות האישיות
נותרות ללא שינוי.
כמו כן ,המדריך למשתמש המובנה בתוכנה מעודכן במה שנדרש.
למי יש זכאות לשימוש בתוכן העדכון?
 בגרסה החינמית
 oכל אחד רשאי לעשות שימוש.
 בגרסה שאיננה חינמית ,זו שנעשה בה שימוש ברישיון ובתשלום
 oאתה זכאי להשתמש בכל מה שהמערכת מאפשרת לך.
 oמשיקולים שונים של החברה ,יהיו מקרים בהם יתאפשר לך לעשות שימוש
באופן זמני בתוספות ושיפורים אותם לא רכשת .החברה שומרת לעצמה את
הזכות להפסיק את אפשרות השימוש בהם בכל עת וללא הודעה מראש.
לחילופין ,להציע לך לרכוש אותם.
שים לב!
 שמור תמיד את הגרסה הראשונה אותה הורדת והתקנת .היא זו שלמעשה רכשת.
 מומלץ לשמור גם את הגרסה האחרונה איתה עבדת לפני ביצוע העדכון .למרות מאמץ
שמושקע בנדון ,תמיד יכולה לקרות תקלה והגרסה שהורדת מהאתר מייצרת בעיות לא
צפויות.
חשוב!
רשות לביצוע ולשימוש בעדכונים לגרסה שברישיון ,נתונה רק למשלם עבור שירות .אין אנו
אחראים בשום צורה להשלכות של שימוש בעדכון שבוצע ללא רשות.
ואתה?
התעוררה בעיה ,משהו לא היה מובן?
ספר לי .אני מבטיח להתייחס.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  2מתוך 472

עדכון 16.15.10 - 2/11/2022 – 238

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
הערה מקדימה




במידה והצטרפת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.
איך נדע?
 oבתחתית מסך טעינה ושמירה מופיע התאריך האחרון לשימוש

לביצוע העדכון לחץ כאן


שורה  7בנספח רשות המסים בטופס 161ד' לא חושבה כהלכה.
o

התקלה תוקנה.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
הערה מקדימה




במידה והצטרפת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.
איך נדע?
 oבתחתית מסך טעינה ושמירה מופיע התאריך האחרון לשימוש

לביצוע העדכון לחץ כאן


שורה  7בנספח רשות המסים בטופס 161ד' לא חושבה כהלכה.
o

התקלה תוקנה.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים
הערה מקדימה






במידה והצטרפת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.
איך נדע?
 oבחירה באודות נכסים בתפריט עזרה בחלק העליון של המסך יפתח את המסך הבא:

שורה  7בנספח רשות המסים בטופס 161ד' לא חושבה כהלכה.
o

התקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  3מתוך 472

עדכון 16.15.9 - 31/10/2022 – 237

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
הערה מקדימה




במידה והצטרפת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.
איך נדע?
 oבתחתית מסך טעינה ושמירה מופיע התאריך האחרון לשימוש

לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות למשתמשים אשר לא נכנסו עדיין למעגל המינוי השנתי.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
הערה מקדימה




במידה והצטרפת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.
איך נדע?
 oבתחתית מסך טעינה ושמירה מופיע התאריך האחרון לשימוש

לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות למשתמשים אשר לא נכנסו עדיין למעגל המינוי השנתי.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים
הערה מקדימה






במידה והצטרפת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.
איך נדע?
 oבחירה באודות נכסים בתפריט עזרה בחלק העליון של המסך יפתח את המסך הבא:

חידוש הרשאות למשתמשים אשר לא נכנסו עדיין למעגל המינוי השנתי.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  4מתוך 472

עדכון 16.15.8 - 28/9/2022 – 326

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
הערה מקדימה




במידה והצטרפת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.
איך נדע?
 oבתחתית מסך טעינה ושמירה מופיע התאריך האחרון לשימוש

לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות למשתמשים אשר לא נכנסו עדיין למעגל המינוי השנתי.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
הערה מקדימה




במידה והצטרפת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.
איך נדע?
 oבתחתית מסך טעינה ושמירה מופיע התאריך האחרון לשימוש

לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות למשתמשים אשר לא נכנסו עדיין למעגל המינוי השנתי.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים
הערה מקדימה






במידה והצטרפת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.
איך נדע?
 oבחירה באודות נכסים בתפריט עזרה בחלק העליון של המסך יפתח את המסך הבא:

חידוש הרשאות למשתמשים אשר לא נכנסו עדיין למעגל המינוי השנתי.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  5מתוך 472

עדכון 16.15.7 - 20/9/2022 – 325

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
הערה מקדימה




במידה והצטרפת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.
איך נדע?
 oבתחתית מסך טעינה ושמירה מופיע התאריך האחרון לשימוש

לביצוע העדכון לחץ כאן


תיקון תקלה בעבודה אוטומטית למציאת פתרון משולב של מענק וקצבה
 oכאשר היו תכניות בהן תגמולים קצבה עד  ,2000במקרים מסוימים המערכת לא הצליחה
להשלים חישוב.
 oהודעת השגיאה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  6מתוך 472

עדכון 16.15.6 - 18/9/2022 – 324

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
הערה מקדימה




במידה והצטרפת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.
איך נדע?
 oבתחתית מסך טעינה ושמירה מופיע התאריך האחרון לשימוש

לביצוע העדכון לחץ כאן


תיקון תקלה בקליטת מסלקה
 oלא ניתן היה להשלים קליטת צבירות פנסיוניות.
 oהודעת השגיאה תוקנה.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים
הערה מקדימה

במידה והצטרפת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע

את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.

איך נדע?

בחירה באודות נכסים בתפריט עזרה בחלק העליון של המסך יפתח את המסך הבא:

לביצוע העדכון לחץ כאן
 תיקון תקלה בקליטת מסלקה
 oלא ניתן היה להשלים קליטת צבירות פנסיוניות.
הודעת השגיאה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  7מתוך 472

עדכון 16.15.5 - 31/8/2022 – 323

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
הערה מקדימה




במידה והצטרפת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.
איך נדע?
 oבתחתית מסך טעינה ושמירה מופיע התאריך האחרון לשימוש

לביצוע העדכון לחץ כאן


עדכון בדיקות תקינות של שם
 oהמערכת לא מאפשרת הזנת  TABכחלק משם.
 oהיא זיהתה את קיומו של ה TAB -אולם לא הציגה כהלכה את הודעת השגיאה שאיפשרה את
הבנת הבעיה.
 oהודעת השגיאה תוקנה.



תיקון טווח התאריך במקרה של הגשת טופס  161מתקן
 oבמקרה של טופס מתקן ,טווח התאריכים שהתאפשר עבור תאריך הגשת הטופס המקורי
היה  3חודשים אחורה ממועד החישוב.
 oהטווח שונה והוא:
 בין  3חודשים לפני תאריך סיום עבודה ל 3 -חודשים לאחר תאריך סיום העבודה
ולא לפני תאריך תחילת העבודה.
 oדוגמה
 פלוני החל לעבוד ב 1/1/2000 -וסיים ב.31/12/2020 -
 תאריך סיום העבודה מכתיב טווח תאריכים .31/3/2021 – 1/10/2020
 בתאריך  1/8/2022הוגש טופס מתקן.
 הוזן בו שתאריך הגשת הטופס המקורי היה .1/1/2022
 oתאריך לא תקין.
 הוזן בו שתאריך הגשת הטופס המקורי היה .1/2/2021
 oתאריך תקין.



טיפול בנושא זה בטופס 161א
 oעד כה ,לא היה סימון אוטומטי בטופס זה במקרה של טופס מתקן.
 oעתה נוסף.



חידוש הרשאות למשתמשים אשר לא נכנסו עדיין למעגל המינוי השנתי.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
הערה מקדימה




במידה והצטרפת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.
איך נדע?

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

o

עמוד  8מתוך 472

בתחתית מסך טעינה ושמירה מופיע התאריך האחרון לשימוש

לביצוע העדכון לחץ כאן


עדכון בדיקות תקינות של שם
 oהמערכת לא מאפשרת הזנת  TABכחלק משם.
 oהיא זיהתה את קיומו של ה TAB -אולם לא הציגה כהלכה את הודעת השגיאה שאיפשרה את
הבנת הבעיה.
 oהודעת השגיאה תוקנה.



חידוש הרשאות למשתמשים אשר לא נכנסו עדיין למעגל המינוי השנתי.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים
הערה מקדימה




במידה והצטרפת לאחרונה לרשי מת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.
איך נדע?
 oבחירה באודות נכסים בתפריט עזרה בחלק העליון של המסך יפתח את המסך הבא:



עדכון בדיקות תקינות של שם
 oהמערכת לא מאפשרת הזנת  TABכחלק משם.
 oהיא זיהתה את קיומו של ה TAB -אולם לא הציגה כהלכה את הודעת השגיאה שאיפשרה את
הבנת הבעיה.
 oהודעת השגיאה תוקנה.



חידוש הרשאות למשתמשים אשר לא נכנסו עדיין למעגל המינוי השנתי.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  9מתוך 472

עדכון 16.15.4 - 31/7/2022 – 322

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
הערה מקדימה



במידה והצטרפת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.

לביצוע העדכון לחץ כאן


עדכון תיעוד
 oלהלן תיעוד שנוסף למסך צבירות פנסיוניות .מומלץ לקרוא אותו.






בעיה
 למבוטח יש תוכנית בה היו תגמולים בקצבה .בשלב מסוים החל לקבל קצבה
ממלוא צבירה .מעשית נותרה תוכנית ללא צבירות .כלומר ,אין תוכנית.
במידה ואין לך כל עניין או צורך לשמר את המידע שבעבר הייתה תוכנית זו,
בהיעדר צבירות פשוט יש למחוק את התוכנית.
במידה ויש לך עניין או צורך לשמר את המידע שבעבר הייתה תוכנית זו ,כולל
מבנה הצבירות שהיה בה ,ניתן להשאיר אותה ובלבד שיתקיימו שני אלה
במצטבר:
 oלא תהינה בעיות תקינות.
 oלא תהיה כל השפעה על שימוש בצבירות בכל התיק הפנסיוני/פיננסי.
אז מה עושים?
 בכל שדה בו הייתה בעבר צבירה אשר נמשכה במלואה נזין ערך " "1או נמוך ממנו
אולם גדול מ.0 -
המערכת מזהה ערך זה" ,מבינה" שיש תוכנית שהצבירות בה נמשכו במלואן
ותתעלם ממנה בהמשך התהליך והחישובים.

חידוש הרשאות למשתמשים אשר לא נכנסו עדיין למעגל המינוי השנתי.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
הערה מקדימה



במידה והצטרפת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.

לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות למשתמשים אשר לא נכנסו עדיין למעגל המינוי השנתי.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים
הערה מקדימה





במידה והצטרפת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.

שינוי נוהל חישוב במערכת מומחה
 oעד כה ,במסך בחירת מעסיק ניתן היה להזין תאריך סיום עבודה ללא כל מגבלה.
 לתכנון עתידי ,לפי תאריך הפרישה העתידית.
 oבמסך הנחיות נוספה חלופה נוספת והיא משיכת כספים.
 בחלופה זו המערכת מאפשרת הצגת השפעת משיכת כספים כיום על תוצרי ועמידה

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 10

o

o
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ביעדי תכנון הפרישה.
 לשם כך ,על המערכת לדעת במדויק מה שווי הנכסים הפיננסים והפנסיוניים ברי
משיכה נכון למועד החישוב בפועל.
 לשם כך ,בכל חישוב ,המערכת מחייבת חישוב מקדים עם תאריך סיום עבודה לפי
תאריך המחשב ,כלומר ,בתאריך שבו מבוצע החישוב בפועל.
יש לבצע כדלקמן:
 במסך בחירת מעביד יש להעביר את בורר אירוע נוכחי או חישוב תחזית לפרישה
עתידית לחלופה חישוב בסיסי עכשווי.
 יש להזין בשדה תאריך עזיבה תאריך של מועד החישוב בפועל (כלומר ,היום).
 לבצע מעבר למסך תשלום במזומן.
 לבצע מעבר למסך הנחיות.
 בשלב זה המערכת שומרת "בבטן" את שווי הנכסים הפיננסים
והפנסיוניים ברי משיכה נכון למועד החישוב בפועל.
מכאן ואילך ניתן לבצע כל חישוב ללא כל מגבלה.
 והיה ותאריך עזיבת העבודה הוא שונה ,יש לחזור למסך בחירת מעביד ולקבוע את
התאריך המבוקש.
 והיה ומדובר בחישוב עתידי ,יש לחזור למסך בחירת מעביד ,להעביר את בורר
אירוע נוכחי או חישוב תחזית לפרישה עתידית לחלופה חישוב לתאריך עתידי
ולקבוע את התאריך המבוקש.

חידוש הרשאות למשתמשים אשר לא נכנסו עדיין למעגל המינוי השנתי.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 11

מתוך 472

עדכון 16.15.3 - 23/6/2022 – 321

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
הערה מקדימה



במידה והצטרפת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.

לביצוע העדכון לחץ כאן


עדכון תיעוד
 oעודכן התיעוד למסך מעסיק נוכחי בנושא השכר להזנה במקרה של פרישה בעיצומה של
תקופת משרה חלקי.



תיקון ערכים בנספח רשות המסים לטופס 161ד
 oבמקרה של היוון כוחות הביטחון לצמיתות ,הנספח הופק שגוי.
 oהתקלה תוקנה.



שיפור בדיקות חוקיות לתאריך תחילת ביטוח תוכנית פנסיונית
 oהודעת השגיאה לא הייתה בהירה מספיק והיא תוקנה.



תיקון הצגת טבלת התקופות בסעיף ז' בטופס ( 161ראה דוגמא)
 oכאשר עזיבת העבודה הייתה במהלך תקופת משרה חלקית ,הצגת השכר בתקופות בהן שיעור
המשרה היה  100%הייתה שגויה.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה בחישוב מענק פטור
 oמדובר במקרה שבו מועד פרישה מעסיק נוכחי בפועל היה בשנת מס שונה משנת המס של
מועד החישוב .בתנאים מסוימים ,המערכת עשתה שימוש בתקרת הפטור לפי מועד החישוב
ולא בתקרת הפטור לפי מועד העזיבה.
 oהתקלה תוקנה.



חידוש הרשאות

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
הערה מקדימה



במידה והצטרפ ת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.

לביצוע העדכון לחץ כאן

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 12



עדכון תיעוד
 oעודכן התיעוד למסך תוצאות בנושא נספח רשות המסים.



תיקון ערכים בנספח רשות המסים לטופס 161ד
 oבמקרה של היוון כוחות הביטחון לצמיתות ,הנספח הופק שגוי.
 oהתקלה תוקנה.

מתוך 472

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים
הערה מקדימה



במידה והצטרפת לאחרונה לרשימ ת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.



שיפור בדיקות חוקיות לתאריך תחילת ביטוח תוכנית פנסיונית
 oהודעת השגיאה לא הייתה בהירה מספיק והיא תוקנה.



עדכון תיעוד
 oעודכן התיעוד למסך הווה/טבלת תעסוקה ומעבידים נוכחית/שכר חלת"ים ומשרה
חלקית/משכורת חודשית אחרונה לפני הפרישה בנושא השכר להזנה במקרה של פרישה
בעיצומה של תקופת נשרה חלקי.



תיקון ערכים בנספח רשות המסים לטופס 161ד
 oבמקרה של היוון כוחות הביטחון לצמיתות ,הנספח הופק שגוי.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון הצגת טבלת התקופות בסעיף ז' בטופס ( 161ראה דוגמא)
 oכאשר עזיבת העבודה הייתה במהלך תקופת משרה חלקית ,הצגת השכר בתקופות בהן שיעור
המשרה היה  100%הייתה שגויה.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה בחישוב מענק פטור
 oמדובר במקרה שבו מועד פרישה מעסיק נוכחי בפועל היה בשנת מס שונה משנת המס של
מועד החישוב .בתנאים מסוימים ,המערכת עשתה שימוש בתקרת הפטור לפי מועד החישוב
ולא בתקרת הפטור לפי מועד העזיבה.
 oהתקלה תוקנה.



חידוש הרשאות

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 13

מתוך 472

עדכון 16.15.2 - 31/5/2022 – 320

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
הערה מקדימה



במידה והצטרפת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.

לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
הערה מקדימה



במידה והצטרפת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.

לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים
הערה מקדימה





במידה והצטרפת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.

חידוש הרשאות

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 14

מתוך 472

עדכון 16.15.1 - 28/4/2022 – 319

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
הערה מקדימה



במידה והצטרפת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.

לביצוע העדכון לחץ כאן


תיקון תיק ניכויים
 oמספר תיק הניכויים בקופת גמל של ילין לפידות היה שגוי.
 oהמספר תוקן.
 oבמקרה ומתרחש מצב כזה שבו הערך שנמצא בבסיס הנתונים של המערכת שגוי ,באפשרותך
להזין ערך ידני המוזן על ידך .הדבר נעשה באופן הבא:
 לבורר חברה בחר בחלופה גוף מוסדי כללי .הזנת פרטים ידנית.
 הזן את פרטי התוכנית בשדה מזהה גוף מוסדי/שם ובשדה מזהה גוף מוסדי/מספר
תיק ניכויים.



תיקון בתזרים המזומנים עבור מקרה של היוון לצמיתות של פורש כוחות הביטחון
 oכאשר מדובר בהיוון לצמיתות המסתיים בפועל לגיל  ,70עד כה ,מועד חזרת הקצבה לערכה
המלא הוצג בתזרים באופן מקורב .בד"כ בסמוך לגיל .70
 oמהיום ,החזרה היא בתאריך מדויק.



התאמת המערכת להיוון לצמיתות של פורשי כוחות הביטחון
 oבתאריך  16/3/2022פרסמה רשות המסים נוהל חדש העוסק באופן חישוב הקטנת פטורים
בגין היוון פטור ומענקים פטורים לפורשי כוחות הביטחון אשר בצעו היוון לצמיתות.
 oהמערכת הותאמה לנוהל החדש.
 יש להדגיש
 מבחינת הממשק למשתמש ,עיקר ההתאמה במסך קצבאות והיווני עבר.
 oמסמכי העזרה וסרטון העזרה של המסך עודכנו ומפורט שם נוהל
עבודה לכל אחד ואחד מהמצבים האפשריים עבור פורש כוחות
הביטחון .מומלץ בחום להיעזר בהם.
 oנוסף תיעוד גם במסך פטור מבוקש.
 רשות המסים לא פרסמה הסבר לאופן מילוי טופס 161ד לפי הנוהל החדש.
תיתכן חוסר התאמה בין האופן שבו הטופס מופק לבין כוונת רשות
המסים .ככל תהיה חוסר התאמה ,זו תתוקן לאחר שתפורסמנה הנחיות
בנושא.
 חוסר התאמה זה יכול ויופיע גם בנספח רשות המסים המופק על ידי
המערכת.
 oמבחינת הממשק למשתמש ,בוצע שינוי מהותי במסך קצבאות והיווני עבר.
 מסמך העזרה וסרטון העזרה של המסך עודכנו.
 oמומלץ לצפות בסרטון הסבר לשינוי שבוצע.
 קישור לסרטון .https://www.youtube.com/watch?v=A7988IEyl9Y

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 15

o
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מומלץ לצפות בסרטו הסבר נוסף.
 קישור לסרטון .https://www.youtube.com/watch?v=-iofBxE4wtI

עדכון נספח רשות המסים לטופס 161ד
 oנוספה השורה המודגשת.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
הערה מקדימה



במידה והצטרפת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.

לביצוע העדכון לחץ כאן


התאמת המערכת להיוון לצמיתות של פורשי כוחות הביטחון
 oבתאריך  16/3/2022פרסמה רשות המסים נוהל חדש העוסק באופן חישוב הקטנת פטורים
בגין היוון פטור ומענקים פטורים לפורשי כוחות הביטחון אשר בצעו היוון לצמיתות.
 oהמערכת הותאמה לנוהל החדש.
 יש להדגיש
 מבחינת הממשק למשתמש ,עיקר ההתאמה במסך קצבאות והיווני עבר.
 oמסמכי העזרה וסרטון העזרה של המסך עודכנו ומפורט שם נוהל
עבודה לכל אחד ואחד מהמצבים האפשריים עבור פורש כוחות
הביטחון .מומלץ בחום להיעזר בהם.
 כמו כן ,במסך תוצאות עודכן נספח חישובים לפורש כוחות הביטחון.
 רשות המסים לא פרסמה הסבר לאופן מילוי טופס 161ד לפי הנוהל החדש.
תיתכן חוסר התאמה בין האופן שבו הטופס מופק לבין כוונת רשות
המסים .ככל תהיה חוסר התאמה ,זו תתוקן לאחר שתפורסמנה הנחיות
בנושא.
 חוסר התאמה זה יכול ויופיע גם בנספח רשות המסים המופק על ידי
המערכת.
 oמבחינת הממשק למשתמש ,בוצע שינוי מהותי במסך קצבאות והיווני עבר.
 מסמך העזרה וסרטון העזרה של המסך עודכנו.
 oמומלץ לצפות בסרטון הסבר לשינוי שבוצע.
 קישור לסרטון .https://www.youtube.com/watch?v=A7988IEyl9Y
 oמומלץ לצפות בסרטון הסבר נוסף.
 קישור לסרטון .https://www.youtube.com/watch?v=-iofBxE4wtI



עדכון נספח רשות המסים לטופס 161ד
 oנוספה השורה המודגשת.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 16
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עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים
הערה מקדימה



במידה והצטרפת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.



תיקון תיק ניכויים
 oמספר תיק הניכויים בקופת גמל של ילין לפידות היה שגוי.
 oהמספר תוקן.
 oבמקרה ומתרחש מצב כזה שבו הערך שנמצא בבסיס הנתונים של המערכת שגוי ,באפשרותך
להזין ערך ידני המוזן על ידך .הדבר נעשה באופן הבא:
 לבורר חברה בחר בחלופה גוף מוסדי כללי .הזנת פרטים ידנית.
 הזן את פרטי התוכנית בשדה מזהה גוף מוסדי/שם ובשדה מזהה גוף מוסדי/מספר
תיק ניכויים.



תיקון בתזרים המזומנים עבור מקרה של היוון לצמיתות של פורש כוחות הביטחון
 oכאשר מדובר בהיוון לצמיתות המסתיים בפועל לגיל  ,70עד כה ,מועד חזרת הקצבה לערכה
המלא הוצג בתזרים באופן מקורב .בד"כ בסמוך לגיל .70
 oמהיום ,החזרה היא בתאריך מדויק.



התאמת המערכת להיוון לצמיתות של פורשי כוחות הביטחון
 oבתאריך  16/3/2022פרסמה רשות המסים נוהל חדש העוסק באופן חישוב הקטנת פטורים
בגין היוון פטור ומענקים פטורים לפורשי כוחות הביטחון אשר בצעו היוון לצמיתות.
 oהמערכת הותאמה לנוהל החדש.
 מבחינת הממשק למשתמש ,עיקר ההתאמה במסך הווה/קצבאות משולמות.
 יש להדגיש
 רשות המסים לא פרסמה הסבר לאופן מילוי טופס 161ד לפי הנוהל החדש.
תיתכן חוסר התאמה בין האופן שבו הטופס מופק לבין כוונת רשות
המסים .ככל תהיה חוסר התאמה ,זו תתוקן לאחר שתפורסמנה הנחיות
בנושא.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 17
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 חוסר התאמה זה יכול ויופיע גם בנספח רשות המסים המופק על ידי
המערכת.
מבחינת הממשק למשתמש ,בוצע שינוי מהותי במסך קצבאות והיווני עבר.
 מסמך העזרה וסרטון העזרה של המסך עודכנו.
מומלץ לצפות בסרטון הסבר לשינוי שבוצע.
 קישור לסרטון .https://www.youtube.com/watch?v=A7988IEyl9Y
מומלץ לצפות בסרטון הסבר נוסף.
 קישור לסרטון .https://www.youtube.com/watch?v=-iofBxE4wtI

עדכון נספח רשות המסים לטופס 161ד
 oנוספה השורה המודגשת.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 18

מתוך 472

עדכון 16.14.1 - 1/4/2022 – 318

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
הערה מקדימה



במידה והצטרפת לאחרונה לרשימת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.

לביצוע העדכון לחץ כאן


הוספת קליטת מענק אבטלה לעצמאי.
 oמהיום ,ניתן לקלוט אותו והוא יובא בחשבון בהקטנת הון הפטור.
 oיוצג כהלכה בטופס 161ד.
 oכל הפרטים במסמך העזרה למסך מענקים פטורים.



שינוי בהתייחסות לפיצויים פטורים מעל תקרה.
 oעד כה ,ההתנהלות בהקשר אליהם הייתה כדלקמן:
 הם נוטרלו מהמענק הכולל לצורך חישוב מענק פטור/חייב.
 במסגרת מסך מימוש הון ופיננסים ,ניתן היה לעשות בהם שימוש לקבלת קצבה
מוכרת או סכום חד פעמי שבו הקרן פטורה ומרכיב הריבית הנומינלית חייבת במס
רווח הון.
 בטופס 161
 הופיעו בפרק ח' תוך ציון העובדה שמדובר בפיצויים מעל תקרה.
 בפרק יא ,סעיף  ,7הופיעו "כאילו" מדובר בסכום עליו בוצע רצף קצבה.
 בטופס 161א
 הופיעו בפרק ד' ,סעיף  5.2עם שאר הסכומים אשר יועדו לרצף קצבה.
 oהצגה זו עלולה הייתה לגרום לבעיה במקרה של חרטה מרצף קצבה שכן ,חרטה היא פעולה
ברמת מעסיק.
 oמהיום ,ההתנהלות בהקשר אליהם היא כדלקמן:
 הם נוטרלו מהמענק הכולל לצורך חישוב מענק פטור/חייב.
 במסגרת מסך מימוש הון ופיננסים ,ניתן היה לעשות בהם שימוש לקבלת קצבה
מוכרת או סכום חד פעמי שבו הקרן פטורה ומרכיב הריבית הנומינלית חייבת במס
רווח הון.


בטופס 161
 יופיעו בפרק ח' תוך ציון העובדה שמדובר בפיצויים מעל תקרה.




לא יופיעו בפרק יא ,סעיף  ,7עם שאר הסכומים עליהם בוצע רצף קצבה,
ככל שבוצע.

בטופס 161א
 מופיעים בפרק ד ,סעיף  ,1עם שאר הסכומים הפטורים ,תוך ציון שמדובר
בפיצויים מעל תקרה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 19

o
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בדוגמא להלן
 יש מענק "רגיל" בסך  ₪ 523,522ממנו בוצע רצף קצבה
על סכום בסך ( ₪ 200,000מופיעים בפרק ד' ,סעיף .)5.2
מהיתרה בסך  ,₪ 323,522סכום בסך  ₪ 127,201פטור
והיתרה בסך  ₪ 196,321חייבת.
 פיצויים פטורים מעל תקרה בסכום כולל בסך 100,000
 ₪מתוכו מרכיב הקרן הוא  ₪ 80,000ומרכיב הריבית
הנומינלית הוא בסך .₪ 20,000

לא יופיעו בפרק ד' ,סעיף  5.2עם שאר הסכומים אשר יועדו לרצף קצבה,
ככל שבוצע.

תיקון תקלה בהצגת נתונים שונים רלוונטיים להפקת טופס 161ד בחישוב שבו תאריך גיל הזכאות
היה בעבר והתבקש שריון הון פטור למענק פיצויים עתידי.
 oהנתונים השגויים הוצגו בנספח רשות המסים (בהזדמנות זו שיניתי מעט את אופן הצגת הנתונים
בטבלה להלן)



o

זה האזור כאשר באדום מודגשת השורה בה הייתה בעיה .בתמונה המצורפת התוכן
כבר תקין.

יש להדגיש.
 שגיאות אלה בהצגת נתונים שונים לא השפיעו על נכונות טופס 161ד עצמו אשר
מוגש לרשות המסים.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
הערה מקדימה



במידה והצטרפת לאחרונה לרשימ ת המשתמשים ייתכן ועדיין לא נקלטת ברשימת הלקוחות להם מנוי שנתי .בצע
את העדכון.
במידה והנך לקוח וותיק ,בצע את העדכון לפי שיקול דעתך.

לביצוע העדכון לחץ כאן


הוספת קליטת מענק אבטלה לעצמאי.
 oמהיום ,ניתן לקלוט אותו והוא יובא בחשבון בהקטנת הון הפטור.
 oיוצג כהלכה בטופס 161ד.
 oכל הפרטים במסמך העזרה למסך מענקים פטורים.



תיקון תקלה בהצגת נתונים שונים בחישוב שבו תאריך גיל הזכאות היה בעבר והתבקש שריון הון
פטור למענק פיצויים עתידי.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 20
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הנתונים השגויים הוצגו במקומות אלה:


מסך  .8הנחיות והיוונים עתידיים.
 זה האזור כאשר באדום מודגשות השורות בהן הייתה בעיה .בתמונה
המצורפת התוכן כבר תקין.



מסך  .9תוצאות.
 זה האזור כאשר באדום מודגשות השורות בהן הייתה בעיה .בתמונה
המצורפת התוכן כבר תקין.



נספח רשות המסים (בהזדמנות זו שיניתי מעט את אופן הצגת הנתונים בטבלה להלן)
 זה האזור כאשר באדום מודגשת השורה בה הייתה בעיה .בתמונה
המצורפת התוכן כבר תקין.

יש להדגיש.
 שגיאות אלה בהצגת נתונים שונים לא השפיעו על נכונות טופס 161ד עצמו אשר
מוגש לרשות המסים.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


שינוי בהתייחסות לפיצויים פטורים מעל תקרה.
 oעד כה ,ההתנהלות בהקשר אליהם הייתה כדלקמן:
 הם נוטרלו מהמענק הכולל לצורך חישוב מענק פטור/חייב.
 במסגרת מסך מימוש הון ופיננסים ,ניתן היה לעשות בהם שימוש לקבלת קצבה
מוכרת או סכום חד פעמי שבו הקרן פטורה ומרכיב הריבית הנומינלית חייבת במס
רווח הון.
 בטופס 161
 הופיעו בפרק ח' תוך ציון העובדה שמדובר בפיצויים מעל תקרה.
 בפרק יא ,סעיף  ,7הופיעו "כאילו" מדובר בסכום עליו בוצע רצף קצבה.
 בטופס 161א
 הופיעו בפרק ד' ,סעיף  5.2עם שאר הסכומים אשר יועדו לרצף קצבה.
 oהצגה זו עלולה הייתה לגרום לבעיה במקרה של חרטה מרצף קצבה שכן ,חרטה היא פעולה
ברמת מעסיק.
 oמהיום ,ההתנהלות בהקשר אליהם היא כדלקמן:
 הם נוטרלו מהמענק הכולל לצורך חישוב מענק פטור/חייב.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 21



במסגרת מסך מימוש הון ופיננסים ,ניתן היה לעשות בהם שימוש לקבלת קצבה
מוכרת או סכום חד פעמי שבו הקרן פטורה ומרכיב הריבית הנומינלית חייבת במס
רווח הון.



בטופס 161
 יופיעו בפרק ח' תוך ציון העובדה שמדובר בפיצויים מעל תקרה.




לא יופיעו בפרק יא ,סעיף  ,7עם שאר הסכומים עליהם בוצע רצף קצבה,
ככל שבוצע.

בטופס 161א
 מופיעים בפרק ד ,סעיף  ,1עם שאר הסכומים הפטורים ,תוך ציון שמדובר
בפיצויים מעל תקרה.
 oבדוגמא להלן
 יש מענק "רגיל" בסך  ₪ 523,522ממנו בוצע רצף קצבה
על סכום בסך ( ₪ 200,000מופיעים בפרק ד' ,סעיף .)5.2
מהיתרה בסך  ,₪ 323,522סכום בסך  ₪ 127,201פטור
והיתרה בסך  ₪ 196,321חייבת.
 פיצויים פטורים מעל תקרה בסכום כולל בסך 100,000
 ₪מתוכו מרכיב הקרן הוא  ₪ 80,000ומרכיב הריבית
הנומינלית הוא בסך .₪ 20,000
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לא יופיעו בפרק ד' ,סעיף  5.2עם שאר הסכומים אשר יועדו לרצף קצבה,
ככל שבוצע.

תיקון תקלה בהצגת נתונים שונים רלוונטיים להפקת טופס 161ד בחישוב שבו תאריך גיל הזכאות
היה בעבר והתבקש שריון הון פטור למענק פיצויים עתידי.
 oהנתונים השגויים הוצגו בנספח רשות המסים (בהזדמנות זו שיניתי מעט את אופן הצגת הנתונים
בטבלה להלן)



זה האזור כאשר באדום מודגשת השורה בה הייתה בעיה .בתמונה המצורפת התוכן
כבר תקין.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 22
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יש להדגיש.
 שגיאות אלה בהצגת נתונים שונים לא השפיעו על נכונות טופס 161ד עצמו אשר
מוגש לרשות המסים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 23

מתוך 472

עדכון 16.14.0 - 22/3/2022 – 317

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


הוספת קליטת מענק אבטלה לעצמאי.
 oמהיום ,ניתן לקלוט אותו והוא יובא בחשבון בהקטנת הון הפטור.
 oיוצג כהלכה בטופס 161ד.
 oכל הפרטים במסמך העזרה למסך מענקים פטורים.



שינוי בהתייחסות לפיצויים פטורים מעל תקרה.
 oעד כה ,ההתנהלות בהקשר אליהם הייתה כדלקמן:
 הם נוטרלו מהמענק הכולל לצורך חישוב מענק פטור/חייב.
 במסגרת מסך מימוש הון ופיננסים ,ניתן היה לעשות בהם שימוש לקבלת קצבה
מוכרת או סכום חד פעמי שבו הקרן פטורה ומרכיב הריבית הנומינלית חייבת במס
רווח הון.
 בטופס 161
 הופיעו בפרק ח' תוך ציון העובדה שמדובר בפיצויים מעל תקרה.
 בפרק יא ,סעיף  ,7הופיעו "כאילו" מדובר בסכום עליו בוצע רצף קצבה.
 בטופס 161א
 הופיעו בפרק ד' ,סעיף  5.2עם שאר הסכומים אשר יועדו לרצף קצבה.
 oהצגה זו עלולה הייתה לגרום לבעיה במקרה של חרטה מרצף קצבה שכן ,חרטה היא פעולה
ברמת מעסיק.
 oמהיום ,ההתנהלות בהקשר אליהם היא כדלקמן:
 הם נוטרלו מהמענק הכולל לצורך חישוב מענק פטור/חייב.
 במסגרת מסך מימוש הון ופיננסים ,ניתן היה לעשות בהם שימוש לקבלת קצבה
מוכרת או סכום חד פעמי שבו הקרן פטורה ומרכיב הריבית הנומינלית חייבת במס
רווח הון.


בטופס 161
 יופיעו בפרק ח' תוך ציון העובדה שמדובר בפיצויים מעל תקרה.




לא יופיעו בפרק יא ,סעיף  ,7עם שאר הסכומים עליהם בוצע רצף קצבה,
ככל שבוצע.

בטופס 161א
 מופיעים בפרק ד ,סעיף  ,1עם שאר הסכומים הפטורים ,תוך ציון שמדובר
בפיצויים מעל תקרה.
 oבדוגמא להלן
 יש מענק "רגיל" בסך  ₪ 523,522ממנו בוצע רצף קצבה
על סכום בסך ( ₪ 200,000מופיעים בפרק ד' ,סעיף .)5.2
מהיתרה בסך  ,₪ 323,522סכום בסך  ₪ 127,201פטור
והיתרה בסך  ₪ 196,321חייבת.
 פיצויים פטורים מעל תקרה בסכום כולל בסך 100,000
 ₪מתוכו מרכיב הקרן הוא  ₪ 80,000ומרכיב הריבית

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 24
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הנומינלית הוא בסך .₪ 20,000



לא יופיעו בפרק ד' ,סעיף  5.2עם שאר הסכומים אשר יועדו לרצף קצבה,
ככל שבוצע.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
לביצוע העדכון לחץ כאן


הוספת קליטת מענק אבטלה לעצמאי.
 oמהיום ,ניתן לקלוט אותו והוא יובא בחשבון בהקטנת הון הפטור.
 oיוצג כהלכה בטופס 161ד.
 oכל הפרטים במסמך העזרה למסך מענקים פטורים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 25
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עדכון 16.13.18 - 20/3/2022 – 316

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
לביצוע העדכון לחץ כאן


תיקון תקלה.
 oכאשר נקבע מועד תחילת קבלת הקצבה  ,1/1/2022המערכת לקחה בחשבון הון פטור לפי
תאריך .31/12/2021
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 26
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עדכון 16.13.17 - 2/3/2022 – 315

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


תיקון מנגנון עדכון למשתמשים בעלי רישיון שנתי.
 oוהיה והנך משתמש/ת שהמערכת עובדת באופן תקין ללא בעיות הקשורות לרישיון ,ניתן ,אך
לא חובה ,לבצע את העדכון.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
לביצוע העדכון לחץ כאן


תיקון מנגנון עדכון למשתמשים בעלי רישיון שנתי.
 oוהיה והנך משתמש/ת שהמערכת עובדת באופן תקין ללא בעיות הקשורות לרישיון ,ניתן ,אך
לא חובה ,לבצע את העדכון.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


תיקון מנגנון עדכון למשתמשים בעלי רישיון שנתי.
 oוהיה והנך משתמש/ת שהמערכת עובדת באופן תקין ללא בעיות הקשורות לרישיון ,ניתן ,אך
לא חובה ,לבצע את העדכון.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 27
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עדכון 16.13.16 - 3/2/2022 – 314

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


תוספת פרקטית בקליטת מסלקה
o

לאחר לחיצה על כפתור ייבא קבצי מסלקה במסך צבירות פנסיוניות ,המערכת קולטת את
הקובץ ומציגה הודעות שגיאה ככל שקיימות .הודעות אלה משני סוגים (מוצגות אחת אחרי
השנייה):
 הודעות ושגיאות שאותרו בהקשר של קליטת מסלקה ללא קשר לשאר נתוני
המועמד .מקורן בבדיקות שנעשות רק בהליך ניסיון טעינת נתוני המסלקה
לתוכניות השונות במסך צבירות פנסיוניות.
 לדוגמא ,נקלטו צבירות תגמולים פרט אולם המערכת לא יודעת לעשות
בהם שימוש.
 לדוגמא ,נקלטו צבירות פיצויים ללא התחשבנות שהמערכת לא יודעת
לאן לשייך אותם.
 שגיאות אודות כלל נתוני המועמד לאחר הזנת התוכניות הפנסיוניות אשר נקלטו
מקובץ המסלקה למסך צבירות פנסיוניות.
 לדוגמא ,נקלטו צבירות ברצף קצבה אולם לא נקלטו מעסיקים קודמים.

o

נניח שלאחר הטעינה נלחץ כפתור חשב ריכוז (או לחיצה על כל כפתור פעולה אחר) .לפני ביצועו,
מבוצעת פעולה מקדימה והיא בדיקת נתונים .בדיקת נתונים זו ,נעשית רק על נתוני המועמד
ולא על נתוני המסלקה.
 תוצגנה הודעות שגיאה רק על נתוני המועמד.
 כל הודעות השגיאה אודות נתונים שהגיעו מקובץ המסלקה והוצגו אך רגע קודם
לכן "נעלמו".
 מאחר ולא השכלנו לשמור אותם בצד ,יקשה עלינו לבצע את כל התיקונים
הנדרשים.

o

הפתרון לבעיה נוסף עתה .בשלב קליטת מסלקה ,במקביל להצגת הודעות ושגיאות שאותרו
בהקשר של קליטת מסלקה במסך צבירות פנסיוניות ,הודעות שגיאה אלה מוזנות לתוך מסך
שונות/רשימות והערות .ניתן לצפות בהן ,למחוק אותן או לשמור אותן עם כלל נתוני
המועמד .להזכירך ,מסך זה הוא יישום של תוכנת חלונות .NotePad
שים לב! ככל שיש תוכן במסך שונות/רשימות והערות( ,כפי שרואים בדוגמא את

"גגגגגגגגגגג") ,תוכן אשר הוזן על ידי המשתמש לצרכיו השונים ,תוכן זה נותר ללא
שינוי.
 שים לב! בכל טעינת מסלקה ,מצורפות הודעות אלה לתוכן הקיים של המסך.
כלומר ,אם ביצענו שתי טעינות בלי למחוק את הודעות השגיאה מהטעינה
הראשונה ,תוצגנה השגיאות משתי הטעינות .בראש כל סט הודעות מוצגת שעת
הטעינה וכך ניתן להבדיל בין הודעות השגיאה של כל טעינה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 28

מתוך 472

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


תוספת פרקטית בקליטת מסלקה
o

לאחר קליטת מסלקה למסך הקמת מועמד (כולל הצגת שגיאות מסלקה רלוונטיות לשלב זה) ,יבוצעו על
ידי המשתמש תיקונים ושינויים ככל שנדרש .בסיום ,יילחץ כפתור צור מועמד לפי נתונים
במסך זה והשלם נתוני מסלקה .כל נתוני הנכסים הפנסיוניים יטענו ובסיום הטעינה,
המערכת מציגה הודעות שגיאה ככל שקיימות .מדובר בהודעות ושגיאות שאותרו בהקשר של
קליטת מסלקה ללא קשר לשאר נתוני המועמד .מקורן בבדיקות שנעשות רק בהליך ניסיון
טעינת נתוני המסלקה לתוכניות השונות.
 לדוגמא ,נקלטו צבירות תגמולים פרט אולם המערכת לא יודעת לעשות
בהם שימוש.
 לדוגמא ,נקלטו צבירות פיצויים ללא התחשבנות שהמערכת לא יודעת
לאן לשייך אותם.

o

נניח שלאחר מכן ,שונה נתון כלשהו ובוצעה תקינות נתונים והגדרות  .F8בדיקת נתונים זו,
נעשית רק על נתוני המועמד ולא על נתוני המסלקה.
 תוצגנה הודעות שגיאה רק על נתוני המועמד.
 כל הודעות השגיאה אודות נתונים שהגיעו מקובץ המסלקה והוצגו אך רגע קודם
לכן "נעלמו".
 מאחר ולא השכלנו לשמור אותם בצד ,יקשה עלינו לבצע את כל התיקונים
הנדרשים.

o

הפתרון לבעיה נוסף עתה .בשלב לחיצה על כפתור צור מועמד לפי נתונים במסך זה והשלם
נתוני מסלקה ,במקביל להצגת הודעות ושגיאות שאותרו בהקשר של קליטת מסלקה,
הודעות שגיאה אלה מוזנות לתוך מסך הערות .ניתן לצפות בהן ,למחוק אותן או לשמור אותן
עם כלל נתוני המועמד .להזכירך ,מסך זה הוא יישום של תוכנת חלונות .NotePad
 שים לב! ככל שיש תוכן במסך הערות ,תוכן אשר הוזן על ידי המשתמש לצרכיו
השונים ,תוכן זה נותר ללא שינוי.
 שים לב! בכל לחיצה על כפתור צור מועמד לפי נתונים במסך זה והשלם נתוני
מסלקה ,מצורפות הודעות אלה לתוכן הקיים של המסך .כלומר ,אם ביצענו שתי
טעינות בלי למחוק את הודעות השגיאה מהטעינה הראשונה ,תוצגנה השגיאות
משתי הטעינות .בראש כל סט הודעות מוצגת שעת הטעינה וכך ניתן להבדיל בין

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 29
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עדכון 16.13.15 - 2/2/2022 – 313

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


תיקון תקלה
 oכאשר נבחר אירוע "משיכת כספים" המערכת אפשרה להנחות אותה לבצע חישובים
אוטומטיים אך בפועל לא ביצעה אותם.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה
 oכאשר הייתה בפוליסה כלשהיא צבירות תגמולים עד  2000/1997המערכת לא הצליחה
להשלים חישוב תקין.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה
 oהמערכת לא קלטה מהמסלקה פוליסת מגוון של הראל בקוד מוצר .00000021134000
 oהתקלה תוקנה.
 oהמלצה חמה :מומלץ תמיד להשוות את ריכוז הצבירות מול דוחות המסלקה .שם ניתן
לראות את רשימת התוכניות.



תוספת הודעת שגיאה בקליטת מסלקה
 oהמערכת לא יודעת לעשות שימוש בצבירות תגמולים פרט (אין אפילו שדה במסך .)...כאשר
נקלטה צבירה מסוג זה ,המערכת הייתה קולטת אותו "בבטן" ומתעלמת ממנו.
 oמהיום ,במקרה כזה תתקבל הודעה מתאימה (הסבר מתאים וסכום הצבירה) ויהיה על המשתמש
לקבל החלטה אם ואיך לעשות שימוש בצבירה זו.
 oהמלצה חמה
 מומלץ תמיד להשוות את ריכוז הצבירות מול דוחות המסלקה .שם ניתן לראות את
רשימת התוכניות והצבירות.
 oהמלצה חמה נוספת
 מסמך העזרה למסך צבירות פנסיוניות עודכן בנושא הודעות השגיאה אשר תוצגנה
במקרים השונים.
 ראה פרק בעיות והודעות שגיאה לאחר קליטת מסלקה.
 קליטת מסלקה הוא נושא בעייתי לאור מהימנות נתונים בעייתית .לכן ,כדאי להבין
את פעולות ובדיקות המערכת במקרים השונים.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


תוספת הודעת שגיאה בקליטת מסלקה
 oהמערכת לא יודעת לעשות שימוש בצבירות תגמולים פרט (אין אפילו שדה במסך .)...כאשר
נקלטה צבירה מסוג זה ,המערכת הייתה קולטת אותו "בבטן" ומתעלמת ממנו.
 oמהיום ,במקרה כזה תתקבל הודעה מתאימה הכוללת הסבר מתאים וסכום הצבירה ויהיה
על המשתמש לקבל החלטה אם ואיך לעשות שימוש בצבירה זו.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 31
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עדכון 16.13.14 - 31/1/2022 – 312

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות.



לתשומת לבך!
 oבמידה ושילמת דמי שימוש שנתיים ,אין חובה לבצע את העדכון .תוקף הרישיון שלך עד סוף
.2022
 oבמידה והנך עושה שימוש לתקופת התנסות ,חובה עליך לבצע את העדכון.
 oבמידה וביקשת מפורשות (או מי מטעמך ,מנהל בחברה וכדומה) להישאר במנגנון עדכון
חודשי ,חובה עליך לבצע את העדכון.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות.



לתשומת לבך!
 oבמידה ושילמת דמי שימוש שנתיים ,אין חובה לבצע את העדכון .תוקף הרישיון שלך עד סוף
.2022
 oבמידה והנך עושה שימוש לתקופת התנסות ,חובה עליך לבצע את העדכון.
 oבמידה וביקשת מפורשות (או מי מטעמך ,מנהל בחברה וכדומה) להישאר במנגנון עדכון
חודשי ,חובה עליך לבצע את העדכון.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


חידוש הרשאות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 32

מתוך 472

עדכון 16.13.13 - 17/1/2022 – 311

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


עדכון בדיקת חוקיות.
 oבתוכניות בהן ריבית הפיצויים מועתקת לתגמולים נוספה בדיקת חוקיות.
 oבדיקה זו מחייבת קיום תגמולים מאותו סוג של פיצויים.
 לדוגמא ,אם יש פיצויים בהון אז חובה למצוא תגמולים כשכיר בהון.
 oאם מדובר בתוכנית כדוגמת עדיף  ,1991,1992אין מניעה גם לתגמולים בקצבה.



תיקון תקלה.
 oבמקרה בו היה מעסיק עבר ברצף פיצויים והיו צבירות ברצף קצבה בתוכניות קצבה טהורות
שאינן משתתפות ברווחים (פנסיה ,גמלא טרום  1991ועדיף טרום  )1991המערכת לא חילצה
כהלכה את סכום הפיצויים הכולל לצרכי מס בעזיבת עבודה.
 oהתקלה תוקנה.
 oבמידה וביצעת חישובים למקרים מסוג זה יש לבדוק את המקרים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 33

מתוך 472

עדכון 16.13.12 - 11/1/2022 – 310

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות.



עדכון תקרות ומדרגות מס.



עדכון גיל פרישה לנשים לפי חוק גיל פרישה.



תוקן תיק ניכויים של מנורה מבטחים.



עדכון תקופת עבודה מינימלית.
 oעד כה היה  10ימים.
 oמהיום ,יום אחד.

 שינוי מנגנון עדכוני תוכנה (לאלה שלא ביקשו להישאר במנגנון העדכון החודשי).
 oעד כה ,המשתמשים חויבו לבצע עדכון לפחות אחת לחודש .מהיום ,עדכון אחת לשנה.
 oלכל עדכון שעולה לאתר מצורף תיאור מפורט של מהות העדכון .אומנם אין חובה לבצע עדכון
אולם משתמש שלא יבצע עדכונים הפותרים באגים/בעיות/עדכניות נתונים וכדומה ,מעביר
את אחריות נכונות ודיוק החישובים אליו.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות.



עדכון תקרות ומדרגות מס.



עדכון גיל פרישה לנשים לפי חוק גיל פרישה.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


חידוש הרשאות.



עדכון תקרות ומדרגות מס.



עדכון גיל פרישה לנשים לפי חוק גיל פרישה.



תוקן תיק ניכויים של מנורה מבטחים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 34

מתוך 472

עדכון 16.13.11 - 30/11/2021 – 309

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


לפנסיה תקציבית נוסף שדה מענק שנים עודפות.
 oמסמך התיעוד עודכן בהתאם.



חידוש הרשאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


בגרסאות הממשק הפשוטות ,לפנסיה תקציבית נוסף שדה מענק שנים עודפות.
 oבגרסאות המורכבות שזה זה קיים.



חידוש הרשאות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 35

עדכון 16.13.10 - 2/11/2021 – 308

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


בעיית הפקת טופס  161למשתמשי ידידים בלבד.
 oהתקלה תוקנה.

מתוך 472

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 36

מתוך 472

עדכון 16.13.9 - 31/10/2021 – 307

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


מסך סוג אירוע.
 oבחר בסוג אירוע והתחלת לבצע חישוב?
 אין להחליף אירוע באמצע חישוב.
 oרוצה להחליף סוג אירוע?
 יש לחזור למסך טעינה ושמירה וללחוץ על כפתור התחל חישוב חדש.
 oנוסף תיעוד מתאים למסמך העזרה של המסך.



ביצוע פריסה אחורה כאשר תאריך עזיבת העבודה בשנה מאוחרת מתאריך החישוב.
 oלדוגמא ,בשנת  2021מבוצעת עזיבת עבודה הצפויה ל.2022 -
 oהמערכת לא יודעת לבצע זאת באופן ישיר.
 oיש לפעול כדלקמן:
 לשנות את תאריך המחשב לשנת .2022
 לחזור למסך טעינה ושמירה וללחוץ על כפתור התחל חישוב חדש.
 בסיום החישוב יש להקפיד ולהחזיר את תאריך המחשב לתאריך המקורי.
 oבמידה וכבר הוזנו נתונים רבים ורוצים להימנע מהזנה חוזרת ,יש לפעול כדלקמן:
 יש לחזור למסך רצף קצבה ולהתחיל לעבור ממנו קדימה תוך מילוי הנתונים
הנוספים הרלוונטיים.
 שים לב! אין הבטחה שהחישוב יהיה תקין במלואו.
 יש לעבור על הנתונים השונים המחושבים בכל אחד מהמסכים וממסכי
העזר ולוודא שכל תוצאות הביניים תקינות.
 oשים לב! גם אז ,אין הבטחה שהחישוב יהיה תקין במלואו.
 oלמקרה שבו בשנת  2021מבוצעת עזיבת עבודה הצפויה ל 2022 -ונבחרה פריסה אחורה ,תוצג
הודעת שגיאה מתאימה ובה ההנחיות המפורטות לעיל.



עדכון תיעוד מסמכי העזרה של התוכנה.
 oמסך מענקים פטורים כולל דוגמה אמיתית להזנתו במקרה של פורש כוחות הביטחון.
 oמסך צבירות פנסיוניות.
 oמסך סוג אירוע.
 oמסך מעסיק נוכחי.



הזנת פרטי קופת גמל אלפא מור תגמולים.
 oבמידה ויש לך פרטים כלשהם על הקופה מעבר לשם ותיק ניכויים אודה אם תשלח/י לי.



תיקון תיק ניכויים עתידית וותיקה.



חידוש הרשאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
לביצוע העדכון לחץ כאן


עדכון תיעוד מסך מענקים פטורים ודוגמה אמיתית להזנתו במקרה של פורש כוחות הביטחון.



חידוש הרשאות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 37

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


חידוש הרשאות.

מתוך 472

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 38

מתוך 472

עדכון 16.13.8 - 30/9/2021 – 306

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


חידוש הרשאות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 39

מתוך 472

עדכון 16.13.7 - 30/8/2021 – 305

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


חידוש הרשאות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 40

מתוך 472

עדכון 16.13.6 - 31/7/2021 – 304

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


מספרי תיק ניכויים של משרדי ממשלה ורשויות ממשלתיות.
 oלמסמך העזר של מסך פרטי מעסיק נוסף דף ובו מספרים אלה.
 תודה לדודי צור שתרם אותו.



חידוש הרשאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


חידוש הרשאות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 41

מתוך 472

עדכון 16.13.5 - 1/7/2021 – 303

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


תיקון בעיה שמנעה חישוב.
 oבמקרים מסוימים של עזיבת עבודה תוך כדי חל"ת ,לא התאפשר המשך חישוב לאחר מסך
מעסיק נוכחי.
 oהבעיה תוקנה.



תיקון בעיה שמנעה חישוב.
 oבמקרים מסוימים לא התאפשר המשך חישוב לאחר מסך פטור מבוקש.
 oהבעיה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 42

מתוך 472

עדכון 16.13.4 - 28/6/2021 – 302

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


תיקון בדיקת תקינות שמנעה חישוב.
 oלא תיתכן חפיפה בין תקופות משרה חלקית ו/או חל"ת .לכן ,המערכת בודקת זאת בקפידה
רבה.
 oסוג חפיפה אחד לא נבדקה.
 oמשתמשת אחת לא שמה לב והזינה תקופות חופפות עם סוג חפיפה שלא נבדקה והתוצאה
שהמערכת "קצת יצאה משיווי משקל".
 oהבדיקה הנדרשת נוספה.



תיקון בדיקת תקינות שמנעה חישוב.
 oתקופת משרה חלקית ו/או חל"ת אשר הסתיימה מוזנת בטבלת תקופות שכבר הסתיימו .אם
מדובר בתקופה שהסתיימה ,לא יכול להיות שתאריך הסיום שלה יהיה לאחר מועד החישוב
שכן היא כבר הסתיימה.
 oבדיקה זו לא בוצעה כהלכה והביאה לכך שלא אותרה במחולל פרישה חכם אלא רק בחישוב
עצמו בבדיקות של תוכנת נכסים שבה מבוצעים החישובים בפועל.
 oהבדיקה הנדרשת תוקנה.



הצגת בעיית קליטת נתוני מסלקה.
 oבמסגרת קובץ מסלקה קיים נתון אודות פיצויים שלא עברו התחשבנות.
 oעד כה ,המערכת לא קלטה אותו מהטעם הפשוט שלא יודעת לאן בדיוק לשייך אותו לצורך
שימוש במונחי נטו.
 oמהיום נשלחת הודעה מתאימה ובו סכומו והתוכנית אליה הוא שייך.



הצגת קישורים לסרטוני ההסבר למסכים השונים.
 oבחלק מהמסכים הקישורים הופיעו רק בעת טעינת מועמד קיים ולא בעת עבודה על מועמד
חדש.
 oהתקלה תוקנה.



חידוש הרשאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
לביצוע העדכון לחץ כאן


הוספת בדיקת תקינות למסך קצבאות והיווני עבר.
 oמערכת לא "תפסה" שגיאת משתמש מסוימת אשר גרמה לחוסר יכולת לחישוב.
 oנוספה בדיקת תקינות מתאימה.



חידוש הרשאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 43

מתוך 472



תיקון בדיקת תקינות שמנעה חישוב.
 oלא תיתכן חפיפה בין תקופות משרה חלקית ו/או חל"ת .לכן ,המערכת בודקת זאת בקפידה
רבה.
 oסוג חפיפה אחד לא נבדקה.
 oמשתמשת אחת לא שמה לב והזינה תקופות חופפות עם סוג חפיפה שלא נבדקה והתוצאה
שהמערכת "קצת יצאה משיווי משקל".
 oהבדיקה הנדרשת נוספה.



תיקון בדיקת תקינות שמנעה חישוב.
 oתקופת משרה חלקית ו/או חל"ת אשר הסתיימה מוזנת בטבלת תקופות שכבר הסתיימו .אם
מדובר בתקופה שהסתיימה ,לא יכול להיות שתאריך הסיום שלה יהיה לאחר מועד החישוב
שכן היא כבר הסתיימה.
 oבדיקה זו לא בוצעה כהלכה והביאה לכך שלא אותרה במחולל פרישה חכם אלא רק בחישוב
עצמו בבדיקות של תוכנת נכסים שבה מבוצעים החישובים בפועל.
 oהבדיקה הנדרשת תוקנה.



הצגת בעיית קליטת נתוני מסלקה.
 oבמסגרת קובץ מסלקה קיים נתון אודות פיצויים שלא עברו התחשבנות.
 oעד כה ,המערכת לא קלטה אותו מהטעם הפשוט שלא יודעת לאן בדיוק לשייך אותו לצורך
שימוש במונחי נטו.
 oמהיום נשלחת הודעה מתאימה ובו סכומו והתוכנית אליה הוא שייך.



חידוש הרשאות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 44

מתוך 472

עדכון 16.13.3 - 28/6/2021 – 302

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


קפיצה במספר הגרסה ללא שחרור גרסה.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
לביצוע העדכון לחץ כאן


קפיצה במספר הגרסה ללא שחרור גרסה.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


קפיצה במספר הגרסה ללא שחרור גרסה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 45

מתוך 472

עדכון 16.13.2 - 31/5/2021 – 300

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות.



הוספת בדיקת תקינות למסך קצבאות והיווני עבר.
 oמערכת לא "תפסה" שגיאת משתמש מסוימת אשר גרמה לחוסר יכולת לחישוב.
 oנוספה בדיקת תקינות מתאימה.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות.



הוספת בדיקת תקינות למסך קצבאות והיווני עבר.
 oמערכת לא "תפסה" שגיאת משתמש מסוימת אשר גרמה לחוסר יכולת לחישוב.
 oנוספה בדיקת תקינות מתאימה.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


חידוש הרשאות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 46

מתוך 472

עדכון 16.13.1 - 31/5/2021 – 299

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


קפיצה במספר הגרסה ללא שחרור גרסה.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
לביצוע העדכון לחץ כאן


קפיצה במספר הגרסה ללא שחרור גרסה.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


קפיצה במספר הגרסה ללא שחרור גרסה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 47

מתוך 472

עדכון 16.13.0 - 29/4/2021 – 298

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות.



הוספת אופטימיזציה בהקצאת הון פטור להיוון קצבה מוכרת המורכב מהיוון מכמה מקורות.
 oכדאיות הקצאת הון פטור להיוון קצבה מוכרת נגזרת ממרכיב הרווח היחסי.
 oעד כה ,המערכת לא לקחה זאת בחשבון והקצתה את ההון הפטור באופן שרירותי.
 oמהיום ,ההקצאה נעשית בחכמה להקטנת חבות המס.
 שים לב! למשתמש אין יכול לבטל פעילות אוטומטית זו.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


חידוש הרשאות.



הוספת אופטימיזציה בהקצאת הון פטור להיוון קצבה מוכרת המורכב מהיוון מכמה מקורות.
 oכדאיות הקצאת הון פטור להיוון קצבה מוכרת נגזרת ממרכיב הרווח היחסי.
 oעד כה ,המערכת לא לקחה זאת בחשבון והקצתה את ההון הפטור באופן שרירותי.
 oמהיום ,ההקצאה נעשית בחכמה להקטנת חבות המס.
 שים לב! למשתמש אין יכול לבטל פעילות אוטומטית זו.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 48

מתוך 472

עדכון 16.12.7 - 31/3/2021 – 297

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


תיקון תקלה.
 oתוכניות עדיף של חברת הראל לא נקלטו כהלכה מקובץ מסלקה.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה
 oעזיבת עבודה עם תאריך סיום עבודה לחודש  3/2021יצרה בעיה במקרים מסוימים ולא ניתן
היה להשלים חישוב.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה.
 oבעבודה אוטומטית לקבלת נטו חד פעמי מקסימלי המערכת חישבה כהלכה ,אולם בסיום
החישוב שלחה הודעת שגיאה שלא לצורך.
 oהשגיאה התרחשה בגין צבירות תגמולים עד  2000שלא נעשה בהם שימוש.
 oהתקלה תוקנה.



תקלה פתוחה בעבודה אוטומטית
 oבעבודה אוטומטית לקבלת קצבה נטו מקסימלית אשר בוצעה לאחר חישוב אוטומטי לקבלת
נטו חד פעמי או כחישוב ראשוני ,תתקבל הערה בסיום החישוב .ההערה נשלחת שלא לצורך
וניתן להתעלם ממנה.
 oבשלב זה ,אין לי פתרון ממשי לבעיה.
 oבכדי לא לקבל הערה זו ,יש לפעול כדלקמן:
 בצע חישוב אוטומטי נוסף לקבלת קצבה נטו מקסימלית.



תקלה פתוחה בעבודה אוטומטית
 oבעבודה אוטומטית לקבלת פתרון משולב נטו חד פעמי וקצבה שוטפת נטו אשר בוצעה לאחר
חישוב אוטומטי לקבלת נטו חד פעמי או כחישוב ראשוני ,המערכת לא הצליחה להשלים
חישוב.
 oבשלב זה ,אין לי פתרון ממשי לבעיה.
 oבכדי לבצע חישוב כזה ,יש לפעול כדלקמן:
 בצע חישוב אוטומטי לקבלת קצבה נטו מקסימלית.
 תתקבל הערה בסיום החישוב .דלג עליה.
 בצע לאחריו חישוב אוטומטי לקבלת פתרון משולב נטו חד פעמי וקצבה שוטפת
נטו.



חידוש הרשאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 49

מתוך 472



תיקון תקלה.
 oתוכניות עדיף של חברת הראל לא נקלטו כהלכה מקובץ מסלקה.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה
 oעזיבת עבודה עם תאריך סיום עבודה לחודש  3/2021יצרה בעיה במקרים מסוימים ולא ניתן
היה להשלים חישוב.
התקלה תוקנה.



חידוש הרשאות.



נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 50

עדכון 16.12.6 - 25/3/2021 – 296

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


תיקון תקלה.
 oתוכניות עדיף של חברת הראל לא נקלטו כהלכה.
 oהתקלה תוקנה.

מתוך 472

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 51

עדכון 16.12.5 - 17/3/2021 – 295

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


תיקון תקלה.
 oהמערכת לא הצליחה להשלים קליטת קובץ מסלקה.
 oהתקלה תוקנה.

מתוך 472

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 52

מתוך 472

עדכון 16.12.4 - 28/2/2021 – 294

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות.



טיפול בבעיית הזנת תיק ניכויים בעל יותר מ 9 -ספרות.
 oבשדה זה לא ניתן להזין יותר מ 9 -ספרות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות.



טיפול בבעיית הזנת תיק ניכויים בעל יותר מ 9 -ספרות.
 oבשדה זה לא ניתן להזין יותר מ 9 -ספרות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


חידוש הרשאות.



טיפול בבעיית הזנת תיק ניכויים בעל יותר מ 9 -ספרות.
 oבשדה זה לא ניתן להזין יותר מ 9 -ספרות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 53

מתוך 472

עדכון 16.12.3 - 29/1/2021 – 293

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות.



עדכון מספרי תיקי ניכויים של קופות גמל ,השתלמות ופנסיה של דש מיטב.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות.



עדכון מספרי תיקי ניכויים של קופות גמל ,השתלמות ופנסיה של דש מיטב.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


חידוש הרשאות.



עדכון מספרי תיקי ניכויים של קופות גמל ,השתלמות ופנסיה של דש מיטב.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 54

מתוך 472

עדכון 16.12.2 - 18/1/2021 – 292

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


תוספת בקליטת מסלקה .ללקוחות משלמים .שים לב! במידה ולא הסדרת את התשלום עבור
הרישיון ,דמי השימוש יועלו החל מה.1/2/2021 -
 oצר לי על הבוטות .בחלק מהנושאים ,המסלקה עדיין מזבלה שכל אחד לוקח ממנה מה שהוא
רוצה .לכן ,אי אפשר לסמוך ב 100% -על מה שמגיע מהמסלקה.
 oצבירות ברצף קצבה/פיצויים אמורות להופיע בשדות מוגדרים ורק בהינתן שבשדות הנלווים
להם מסומן במפורש שנעשה רצף קצבה/פיצויים.
 oבמקרה האחרון ,הופיע סימון לרצף קצבה ללא צבירה ברצף קצבה .במקביל ,הופיע צבירת
פיצויים שלא ניתן לשייך אותה לשום דבר .נבנה מנגנון אשר שייך אותה לרצף קצבה.
 אני לא אוהב לעשות דברים כאלה!
 בתוכנת נכסים המלאה ,במקרה כזה במקביל ,נשלחת התראה מתאימה.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


תוספת בקליטת מסלקה .ללקוחות משלמים.
 oצר לי על הבוטות .בחלק מהנושאים ,המסלקה עדיין מזבלה שכל אחד לוקח ממנה מה שהוא
רוצה .לכן ,אי אפשר לסמוך ב 100% -על מה שמגיע מהמסלקה.
 oצבירות ברצף קצבה/פיצויים אמורות להופיע בשדות מוגדרים ורק בהינתן שבשדות הנלווים
להם מסומן במפורש שנעשה רצף קצבה/פיצויים.
 oבמקרה האחרון ,בפוליסה חד פעמית הופיע סימון לרצף קצבה ללא צבירה ברצף קצבה.
במקביל ,הופיע צבירת פיצויים שלא ניתן לשייך אותה לשום דבר .נבנה מנגנון אשר שייך
אותה לרצף קצבה .במקביל ,נשלחת התראה מתאימה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 55

מתוך 472

עדכון 16.12.1 - 16/1/2021 – 291

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


תיקון תקלה בקליטת מסלקה .ללקוחות משלמים.
 oהמערכת לא הצליחה להתמודד כהלכה עם קובץ מסלקה לא תקין וכתוצאה מכך "עפה".
 oנעשה שינוי מתאים והמערכת מתגברת על בעיה זו.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


תיקון תקלה בקליטת מסלקה .ללקוחות משלמים.
 oהמערכת לא הצליחה להתמודד כהלכה עם קובץ מסלקה לא תקין וכתוצאה מכך "עפה".
 oנעשה שינוי מתאים והמערכת מתגברת על בעיה זו.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 56

מתוך 472

עדכון 16.12.0 - 13/1/2021 – 290

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


עדכון תקרות .ללקוחות משלמים.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
לביצוע העדכון לחץ כאן


עדכון תקרות .ללקוחות משלמים.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


עדכון תקרות .ללקוחות משלמים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 57

מתוך 472

עדכון 16.11.5 - 12/1/2021 – 289

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


תיקון תקלה.
 oבחישוב פרישה שבו תאריך סיום העבודה היה במהלך  2020והחישוב היה במהלך ,2021
במקרים מסוימים המערכת לא חישבה כהלכה את שנות הפריסה האפשריות למענק פיצויים
ראשי ולמענק מאוחר.
 oהתקלה תוקנה.



חידוש הרשאות ללקוחות משלמים.
 oעד ל 20/1/2021 -בתקווה שעד אז תפורסמנה תקרות וניתן יהיה להעלות עדכון ממשי לשנת
.2021

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


תיקון תקלה.
 oבחישוב פרישה שבו תאריך סיום העבודה היה במהלך  2020והחישוב היה במהלך ,2021
במקרים מסוימים המערכת לא חישבה כהלכה את שנות הפריסה האפשריות למענק פיצויים
ראשי ולמענק מאוחר.
 oהתקלה תוקנה.



חידוש הרשאות ללקוחות משלמים.
 oעד ל 20/1/2021 -בתקווה שעד אז תפורסמנה תקרות וניתן יהיה להעלות עדכון ממשי לשנת
.2021

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 58

מתוך 472

עדכון 16.11.4 - 10/1/2021 – 288

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


תוספת.
o
o



עד כה ,בעבודה אוטומטית ליצירת מקסימום חד פעמי לא הובאו בחשבון קצבאות משולמות
לעניין סכום קצבה מזערי במטרה לבצע היוון מקסימלי.
מהיום ,באות בחשבון.

חידוש הרשאות ללקוחות משלמים.
 oעד ל 15/1/2021 -בתקווה שעד אז תפורסמנה תקרות וניתן יהיה להעלות עדכון ממשי לשנת
.2021

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
לביצוע העדכון לחץ כאן


תיקון תקלה.
 oבמקרה מסוים להפקת טופס לפורש צהל אשר ביצע היוון לאחר  1992והגיע לגיל הזכאות
לאחר  2012המערכת לא הצליחה להשלים חישוב.
 oהתקלה תוקנה.



חידוש הרשאות ללקוחות משלמים.
 oעד ל 15/1/2021 -בתקווה שעד אז תפורסמנה תקרות וניתן יהיה להעלות עדכון ממשי לשנת
.2021

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


חידוש הרשאות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 59
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עדכון 16.11.3 - 23/12/2020 – 287

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


תיקון תקלה.
 oמדובר בתיקון תקלה בחישוב עזיבת עבודה המסיימת רצף פיצויים שבמועד בחירתו בוצע
רצף קצבה .בנתונים מסוימים המערכת לא חישבה כהלכה את מענק הפיצויים אותו ניתן
לפרוס.
 oלהזכירכם ,סכום ברצף קצבה ממעסיק קודם שם נבחר רצף קצבה במסגרת רצף פיצויים
איננו בא כלל בחישוב עזיבת עבודה מעסיק נוכחי.
 oהתקלה תוקנה.



הארכת תוקף הרשאות.
 oהוארך עד  .10/1/2021סביר להניח שעד אז תפורסמנה תקרות חדשות ויבוצע עדכון.
 במידה והנך מעוניין להמשיך להשתמש בתוכנה ולא הסדרת את תשלומיך עד
לתאריך זה ,תוקף הרישיון יפוג מאליו .נא לא לחכות לרגע האחרון.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
לביצוע העדכון לחץ כאן


הארכת תוקף הרשאות.
 oהוארך עד  .10/1/2021סביר להניח שעד אז תפורסמנה תקרות חדשות ויבוצע עדכון.
 במידה והנך מעוניין להמשיך להשתמש בתוכנה ולא הסדרת את תשלומיך עד
לתאריך זה ,תוקף הרישיון יפוג מאליו .נא לא לחכות לרגע האחרון.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


תיקון תקלה.
 oמדובר בתיקון תקלה בחישוב עזיבת עבודה המסיימת רצף פיצויים שבמועד בחירתו בוצע
רצף קצבה .בנתונים מסוימים המערכת לא חישבה כהלכה את מענק הפיצויים אותו ניתן
לפרוס.
 oלהזכירכם ,סכום ברצף קצבה ממעסיק קודם שם נבחר רצף קצבה במסגרת רצף פיצויים
איננו בא כלל בחישוב עזיבת עבודה מעסיק נוכחי.
 oהתקלה תוקנה.



הארכת תוקף הרשאות.
 oהוארך עד  .10/1/2021סביר להניח שעד אז תפורסמנה תקרות חדשות ויבוצע עדכון.
 במידה והנך מעוניין להמשיך להשתמש בתוכנה ולא הסדרת את תשלומיך עד
לתאריך זה ,תוקף הרישיון יפוג מאליו .נא לא לחכות לרגע האחרון.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 60

עדכון 16.11.2 - 3/12/2020 – 286

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


שיעור משרה מינימאלי הוקטן ל.1% -
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נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 61
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עדכון 16.11.1 - 30/11/2020 – 285

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


שיפור קליטת מסלקה.
 oנפתרה סדרת בעיות בעטיין לא נקלטו צבירות כהלכה.



חידוש הרשאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
לביצוע העדכון לחץ כאן


הטמעת חוזר רשות המסים מיום .15/9/2020
 oבהקשר זה יש להגיד שצוות (ארגון גמלאי צה"ל) הגישו המרצת פתיחה כנגד ההנחיה וטרם ניתנה
הכרעה בעניין.



חידוש הרשאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


עדכון בדיקת חוקיות.
 oתכנון פרישה עתידי נחשב כאשר עזיבת העבודה מרוחקת למעלה משלושה חודשים ממועד
החישוב .במקרה כזה ,המערכת מגדילה את צבירות הפיצויים והתגמולים בתוכניות ממועד
החישוב ועד למועד העזיבה כאילו התוכניות משולמות/מסולקות לפי העניין.
 oתכנון פרישה עכשווי נחשב כאשר עזיבת העבודה מרוחקת עד  3חודשים ממועד החישוב.
במקרה כזה  ,המערכת מגדילה את צבירות הפיצויים והתגמולים בתוכניות ממועד החישוב
ועד למועד העזיבה רק לפי הריבית בתוכנית.
 oבתכנון פרישה עכשווי המערכת בודקת שמועד העזיבה איננו מרוחק למעלה משלושה
חודשים ממועד החישוב .במידה וכן ,נשלחת הודעה מתאימה.
 oבתכנון פרישה עתידי המערכת לא בדקה שמועד העזיבה מרוחק למעלה משלושה חודשים
ממועד החישוב .במקרה והיה מרוחק פחות משלושה חודשים ,המערכת "עפה".
 oנוספה בדיקת חוקיות לטובת העניין.



תיקון תקלה.
 oבגרסת הממשק המורכבת ,לא התאפשר לעשות שימוש באחת מחלופות היוון קצבה
מתגמולים.
 oהתקלה תוקנה.



שיפור קליטת מסלקה.
 oנפתרה סדרת בעיות בעטיין לא נקלטו צבירות כהלכה.



שיפור מהותי בעבודה לפי מטרה ודרישות.
 oעד כה היו מגבלות חמורות ביצירת סכומים חד פעמיים.
 oלדוגמא ,לא ניתן היה למלא שתי דרישות ,האחת בעדיפות נמוכה ב 2022 -והשנייה בעדיפות
גבוהה ב.2024 -
 oמקור הבעיה בחפיפה בין פריסות כאשר הפריסה שמקורה בעדיפות גבוהה יותר מחושבת
ראשונה והפריסה בעדיפות נמוכה מחושבת שניה.
 oמהיום ,המערכת יודעת לבצע כל סט פריסות חופפות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 62



עודכן ספר התוכנה.



חידוש הרשאות.
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עדכון 4/11/2020 – 284

מתוך 472

 – 16.11.0 -עדכון מאד משמעותי

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


הגדלת הדיוק בטיפול בפורשי צהל.
 oעד כה ,כל היוון לצמיתות של פורש כוחות הביטחון ,הסתיים בפועל בגיל .70
 oמהיום ,נעשה טיוב לתהליך לפי סעיף 6א(א) לתקנות .1970
 שים לב!
 המערכת יוצאת מנקדות מוצא שבגיל  70התנאים המנויים בסעיף 6א(א)
מתקיימים.
 אין התייחסות לסיום חלק ההיוון בהתקיים התנאים המנויים בסעיף
6א(א .)1כלומר ,חזרת הקצבה לערכה טרם ההיוון יהיה בכל מקרה בגיל
.70
 oמהיום היוון לצמיתות מסתיים בגיל  70רק להיוון אשר בוצע מתאריך  1/1/1992ואילך.



הטמעת חוזר רשות המסים מיום .15/9/2020
 oהחוזר דן בזכאות לפטור ממס בהתאם לסעיף 9א לפקודת מס הכנסה על קצבאות
המשולמות לגמלאי צה"ל לאחר ביצוע היוון לצמיתות.
 oהמערכת יודעת לטפל בשמונת המקרים האפשריים המנויים בנוהל:
 הגעה לגיל הזכאות לפני /אחרי .2012
 לכל אחד מהרשומים מעלה ,ביצוע ההיוון לפני/אחרי .1992
 oלכל אחד מהרשומים מעלה ,המידע הקיים מלא/חסר.
 oלשם כך ,מסך קצבאות משולמות עבר ריענון משמעותי.
 המלצה חמה! מאחר והנושא מורכב ,יש לקרוא את מסמך העזרה של המסך
המפרט בהרחבה את אופן הזנת הנתונים לחישוב מקרים אלה.
 oלמיטב הבנתי הנוהל אשר פורסם על ידי רשות המסים איננו בהיר דיו ואיננו מבהיר כהלכה
את כל המקרים האפשריים .העברתי לרו"ח רונית כהן בקשה למספר הבהרות .מקווה
שתגענה בהקדם .עד אז ,המערכת מחשבת כמיטב הבנתי.
 oבמקרה של היוון לצמיתות לפורש צהל ,נוסף לטופס 161ד נספח המפרט את החישוב שנעשה.
 המלצה ובקשה! מומלץ להשוות את הרשום בו לחישוב המבוצע ברשות המסים.
במידה ואין מתאם מלא ,נא לפנות אלי במטרה לבחון את מקור השונות.



שיפור יכולת קליטת מסלקה.
 oהושקע מאמץ רב בהקטנת כמות השגיאות המוצגות על ידי המערכת לאחר קליטת קובץ
מסלקה.
 חשוב להדגיש שמדובר בשגיאות שמקורן בנתונים שגויים/חסרים/לא תואמים
בקובץ.
 oהושקע מאמץ רב בחילוץ צבירות פיצויים פטורים מעסיקים קודמים בהון/קצבה /קלמ"ק
והצגתם כהלכה בשדות השונים במערכת.



תיקון תקלה.
 oהמערכת לא זיהתה כהלכה הזנה שגויה של חל"ת עכשווי.
 oהתקלה תוקנה.



עדכון אופן הזנת נתונים בפוליסות הוניות שבהן צבירות בקצבה ובקלמ"ק.
 oבפוליסות אלה כדוגמת מעורב טרום  1991עם נספח קצבה ניתן למצוא מצב כזה.
 oהמערכת "מתקשה" לטפל במצב כזה ולכן "מבקשת" מהמשתמש להפריד את הצבירות
לשתי פוליסות זהות .באחת צבירות בקצבה ובשנייה בקלמ"ק.
 כאשר המקרה מאותר ,נשלחת הודעה מפורטת למשתמש ובה הנחיות מדויקות
לביצוע.
 oהבעיה טופלה בעבר כאשר זוהו שני סוגי הכספים בתגמולים או בפיצויים מעסיק אחרון.
 oמסתבר שיש צורך לבצע הפרדה גם בהצלבת צבירות .כלומר:
 קצבה בפיצויים מעסיק אחרון וקלמ"ק בתגמולים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 64

o
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 קלמ"ק בפיצויים מעסיק אחרון וקצבה בתגמולים.
בעדכון זה נוספו איתור צבירות מוצלבות ובקשה להפרדה.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


הטמעת חוזר רשות המסים מיום .15/9/2020
 oהחוזר דן בזכאות לפטור ממס בהתאם לסעיף 9א לפקודת מס הכנסה על קצבאות
המשולמות לגמלאי צה"ל לאחר ביצוע היוון לצמיתות.
 שים לב!
 המערכת יוצאת מנקדות מוצא שבגיל  70התנאים המנויים בסעיף 6א(א)
מתקיימים.
 אין התייחסות לסיום חלק ההיוון בהתקיים התנאים המנויים בסעיף
6א(א .)1כלומר ,חזרת הקצבה לערכה טרם ההיוון יהיה בכל מקרה בגיל
.70
 oהמערכת יודעת לטפל בשמונת המקרים האפשריים המנויים בנוהל:
 הגעה לגיל הזכאות לפני/אחרי .2012
 לכל אחד מהרשומים מעלה ,ביצוע ההיוון לפני/אחרי .1992
 oלכל אחד מהרשומים מעלה ,המידע הקיים מלא/חסר.
 oלשם כך ,מסך קצבאות משולמות עבר ריענון משמעותי.
 המלצה חמה! מאחר והנושא מורכב ,יש לקרוא את מסמך העזרה של המסך.
המסמך מפרט בהרחבה את אופן הזנת הנתונים לחישוב מקרים אלה.
 oלמיטב הבנתי הנוהל אשר פורסם על ידי רשות המסים איננו בהיר דיו ואיננו מבהיר כהלכה
את כל המקרים האפשריים .העברתי לרו"ח רונית כהן בקשה למספר הבהרות .מקווה
שתגענה בהקדם .עד אז ,המערכת מחשבת כמיטב הבנתי.
 oבמקרה של היוון לצמיתות לפורש צהל ,נוספו שני נספחים ובהם פירוט החישוב שנעשה:
 הראשון ,במסך התוצאות עצמו.
 השני ,לטופס 161ד.
 המלצה ובקשה! מומלץ להשוות את הרשום בו לחישוב המבוצע ברשות
המסים .במידה ואין מתאם מלא ,נא לפנות אלי במטרה לבחון את מקור
השונות.

לביצוע העדכון לחץ כאן

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


הגדלת הדיוק בטיפול בפורשי צהל.
 oעד כה ,כל היוון לצמיתות של פורש כוחות הביטחון ,הסתיים בפועל בגיל .70
 oמהיום ,נעשה טיוב לתהליך לפי סעיף 6א(א) לתקנות .1970
 שים לב!
 המערכת יוצאת מנקדות מוצא שבגיל  70התנאים המנויים בסעיף 6א(א)
מתקיימים.
 אין התייחסות לסיום חלק ההיוון בהתקיים התנאים המנויים בסעיף
6א(א .)1כלומר ,חזרת הקצבה לערכה טרם ההיוון יהיה בכל מקרה בגיל
.70
 oמהיום היוון לצמיתות מסתיים בגיל  70רק להיוון אשר בוצע מתאריך  1/1/1992ואילך.



הטמעת חוזר רשות המסים מיום .15/9/2020
 oהחוזר דן בזכאות לפטור ממס בהתאם לסעיף 9א לפקודת מס הכנסה על קצבאות
המשולמות לגמלאי צה"ל לאחר ביצוע היוון לצמיתות.
 oהמערכת יודעת לטפל בשמונת המקרים האפשריים המנויים בנוהל:
 הגעה לגיל הזכאות לפני /אחרי .2012
 לכל אחד מהרשומים מעלה ,ביצוע ההיוון לפני/אחרי .1992

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 65

o
o
o

מתוך 472

 oלכל אחד מהרשומים מעלה ,המידע הקיים מלא/חסר.
לשם כך ,מסך הווה/קצבאות משולמות עבר ריענון משמעותי.
 המלצה חמה! מאחר והנושא מורכב ,יש לקרוא את מסמך העזרה של המסך
המפרט בהרחבה את אופן הזנת הנתונים לחישוב מקרים אלה.
למיטב הבנתי הנוהל אשר פורסם על ידי רשות המסים איננו בהיר דיו ואיננו מבהיר כהלכה
את כל המקרים האפשריים .העברתי לרו"ח רונית כהן בקשה למספר הבהרות .מקווה
שתגענה בהקדם .עד אז ,המערכת מחשבת כמיטב הבנתי.
במקרה של היוון לצמיתות לפורש צהל ,נוסף לטופס 161ד נספח המפרט את החישוב שנעשה.
 המלצה ובקשה! מומלץ להשוות את הרשום בו לחישוב המבוצע ברשות המסים.
במידה ואין מתאם מלא ,נא לפנות אלי במטרה לבחון את מקור השונות.



שיפור יכולת קליטת מסלקה.
 oהושקע מאמץ רב בהקטנת כמות השגיאות המוצגות על ידי המערכת לאחר קליטת קובץ
מסלקה.
 חשוב להדגיש שמדובר בשגיאות שמקורן בנתונים שגויים/חסרים/לא תואמים
בקובץ.
 oהושקע מאמץ רב בחילוץ צבירות פיצויים פטורים מעסיקים קודמים בהון/קצבה /קלמ"ק
והצגתם כהלכה בשדות השונים במערכת.



עדכון אופן הזנת נתונים בפוליסות הוניות שבהן צבירות תגמולים בקצבה ובקלמ"ק.
 oבפוליסות אלה כדוגמת מעורב טרום  1991עם נספח קצבה ניתן למצוא מצב כזה.
 oהמערכת "מתקשה" לטפל במצב כזה ולכן "מבקשת" מהמשתמש להפריד את הצבירות
לשתי פוליסות זהות .באחת צבירות בקצבה ובשנייה בקלמ"ק.
 כאשר המקרה מאותר ,נשלחת הודעה מפורטת למשתמש ובה הנחיות מדויקות
לביצוע.
 oהבעיה טופלה בעבר כאשר זוהו שני סוגי הכספים בפיצויים מעסיק אחרון.
 oמסתבר שיש צורך לבצע הפרדה גם בתגמולים.
 oבעדכון זה נוספו איתור צבירות אלה ובקשה להפרדה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 66

מתוך 472

עדכון 16.10.3 - 31/10/2020 – 284

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן



חידוש הרשאות.
בימים הקרובים יעלה עדכון משמעותי ובו (לא הספקתי להשלים:) ....
 oעדכון חישוב הקטנת הון פטור בגין היוון לצמיתות של פורש כוחות הביטחון לפי נוהל חדש
של רשות המסים.
 oשיפור משמעותי בקליטת קבצי מסלקה.
 oעדכון בדיקות תקינות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
לביצוע העדכון לחץ כאן



חידוש הרשאות.
בימים הקרובים יעלה עדכון משמעותי ובו (לא הספקתי להשלים:) ....
 oעדכון חישוב הקטנת הון פטור בגין היוון לצמיתות של פורש כוחות הביטחון לפי נוהל חדש
של רשות המסים.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים



חידוש הרשאות.
בימים הקרובים יעלה עדכון משמעותי ובו (לא הספקתי להשלים:) ....
 oעדכון חישוב הקטנת הון פטור בגין היוון לצמיתות של פורש כוחות הביטחון לפי נוהל חדש
של רשות המסים.
 oשיפור משמעותי בקליטת קבצי מסלקה.
 oעדכון בדיקות תקינות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 67

עדכון 16.10.2 - 18/10/2020 – 283

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


שיפורים בקליטת מסלקה.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


שיפורים בקליטת מסלקה.

מתוך 472

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 68

מתוך 472

עדכון 16.10.1 - 6/10/2020 – 282

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


השלמת חישוב מקרה של רצף פיצויים
 oכידוע ,קיימת תקרה לסכום רצף פיצויים .והיה והסכום עולה על התקרה ,ישולם מס לפי
המס השולי ללא יכולת פריסה.
 oעד כה ,בחישוב אירוע של רצף פיצויים לא ניתן היה להזין הכנסות שנה נוכחית והכנסות
עתידיות.
 כתוצאה מכך ,הסכום החייב חושב כהלכה אולם סכום המס עליו לא שיקף את
תמונת המצב האמיתית.
 oמהיום ,הלשוניות בהן מזינים את ההכנסות נגישות.
 מדובר במסך ייעוץ פרישה/לקראת חישוב פרישה
 לשונית משנה הכנסות שנה נוכחית.
 לשונית משנה הכנסות חודשיות עתידיות.
 oשים לב!
 המס המחושב לתשלום מתבסס גם על ערכי ההכנסות ,על נתונים נוספים המוזנים
בלשוניות אלה (בפרט סכום המס אשר שולם בשנה נוכחית) וגם על נתוניו האישיים
של המועמד.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 69

מתוך 472

עדכון 16.10.0 - 2/10/2020 – 281

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


תיקון תקלה.
 oבחישוב מקרה של סיום עבודה של פורש כוחות הביטחון ובחירה ברצף פיצויים ,המערכת לא
הפיקה טופס  161כהלכה .הופיע סכום מזומן כולל בשורה אחת עם קוד מזומן ( )1,20ולא
בשתי שורות:
 שורה ובה חלק מזומן קוד מזומן (.)1,20
 שורה ובה חלק מזומן מענק כוחות הביטחון קוד מזומן (.)1,22
 oהתקנה תוקנה.



תוספת לחישוב רצף פיצויים לפורש עם פנסיה תקציבית כדוגמת כוחות הביטחון
 oלפורש רגיל ,התקרה לרצף פיצויים מחושבת לפי תקופת העבודה על בסיס  4שמ"ב פלוס
השכר.
 oלפורש עם פנסיה תקציבית ,התקרה לרצף פיצויים מחושבת לפי תקופת העבודה על בסיס 4
שמ"ב בלבד ללא השכר.
 oעד כה ,לא הייתה הבחנה במערכת בנושא זה.
 oמהיום קיימת .הזיהוי הוא לאו דווקא כוחות הביטחון אלא קיומה של תוכנית פנסיה
תקציבית המוזנת במסך צבירות פנסיוניות.
 תודה לדודי צור שהסב את תשומת לבי לעניין.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


תיקון תקלה.
 oבחישוב מקרה של סיום עבודה של פורש כוחות הביטחון ובחירה ברצף פיצויים ,המערכת לא
הפיקה טופס  161כהלכה .הופיע סכום מזומן כולל בשורה אחת עם קוד מזומן ( )1,20ולא
בשתי שורות:
 שורה ובה חלק מזומן קוד מזומן (.)1,20
 שורה ובה חלק מזומן מענק כוחות הביטחון קוד מזומן (.)1,22
 oהתקנה תוקנה.



תוספת לחישוב רצף פיצויים לפורש עם פנסיה תקציבית כדוגמת כוחות הביטחון
 oלפורש רגיל ,התקרה לרצף פיצויים מחושבת לפי תקופת העבודה על בסיס  4שמ"ב פלוס
השכר.
 oלפורש עם פנסיה תקציבית ,התקרה לרצף פיצויים מחושבת לפי תקופת העבודה על בסיס 4
שמ"ב בלבד ללא השכר.
 oעד כה ,לא הייתה הבחנה במערכת בנושא זה.
 oמהיום קיימת .הזיהוי הוא לאו דווקא כוחות הביטחון אלא קיומה של תוכנית פנסיה
תקציבית המוזנת במסך נכסים פנסיוניים.
 תודה לדודי צור שהסב את תשומת לבי לעניין.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 70

מתוך 472

עדכון 16.9.5 - 29/9/2020 – 280

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
לביצוע העדכון לחץ כאן

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


חידוש הרשאות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 71

מתוך 472

עדכון 16.9.4 - 22/9/2020 – 279

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים – עדכון משמעותי


תיקון תקלה בהקשר של שימוש בהן הפטור בנכסים הדור הבא.
 oכאשר נדרשה הפעלת הון פטור גם כל מענק פיצויים וגם על היוון המערכת לא הצליחה
לסיים חישוב בהצלחה.
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 72

מתוך 472

עדכון 16.9.3 - 18/9/2020 – 278

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים – עדכון משמעותי


תיקון תקלה קשה ומרכזית בתהליך החישוב בנכסים הדור הבא.
 oקשה לתאר אותה אבל כתוצאה מהתקלה חישובים רבים לא הסתיימו בהצלחה.
 oהתקלה תוקנה.



שיפור משמעותי בשימוש בהן הפטור בנכסים הדור הבא.
 oמעבר לשימוש בהון פטור להשגת דרישות והגדלת ערך המטרה ,בסיום החישוב נעשה עתה
שימוש בהגדלת סכום ההון הפטור בשנת  2025לטובת הגדלת הפטור על קצבה מזכה.



המשך הטיפול בהון הפטור בנכסים הדור הבא.
 oקיימים מקרים בהם בסיום החישוב נותר הון פטור לא מנוצל .נושא זה בטיפול.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 73

מתוך 472

עדכון 16.9.2 - 16/9/2020 – 277

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


תיקון תקלה.
 oבעבודה אוטומטית ליצירת קצבה מכסימלית נטו המערכת לא הצליחה להשלים את תהליך
החישוב.
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 74

מתוך 472

עדכון 16.9.1 - 14/9/2020 – 276

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


תיקון תקלה.
 oכאשר בוצע ניסיון קליטת מסלקה לקובץ זיפ בו היו תוכניות קלאסיות מעורב 1991,1992
המערכת לא הצליחה להשלים את תהליך הקליטה.
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 75

מתוך 472

עדכון 16.9.0 - 31/8/2020 – 275

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


הוספת יכולת שימוש בצבירות פיצויים פטורים מעל תקרה לייעודים נוספים.
 oעד כה היה לעשות שימוש רק ליצירת חד פעמי מידי וקצבה מוכרת.
 oמהיום גם ליצירת מענה לשימושים מיוחדים.



חידוש הרשאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד

לעדכון לחץ כאן


תוספת התראה במסך התוצאות.
 oבמידה והוזנו היוונים בהם יחס תגמולים לפיצויים נמוך מ 1.2 -תישלח התראה מסוג זה.
 oהבדיקה נעשית גם ברמת כל היוון והיוון וגם ברמת כלל ההיוונים.



חידוש הרשאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים – עדכון משמעותי
 חלופות נוספות לחישוב קצבה מוכרת מתגמולים בממשק מורכב
o

עד כה ,הצבירה ממנה נוצרה קצבה מוכרת חושבה על בסיס אלה:
 צבירת תגמולים כוללת.
 פרמיות שהוזנו בתוכנית.
 הטבות המס לניכוי וזיכוי.

o

מהיום ,נוספה אפשרות נוספת והיא נקבעת על ידי בורר המפורט להלן:

o

כאשר נבחרת חלופה חשב קצבה מוכרת לפי פירוט צבירות למזכה ומוכרת ,המערכת לוקחת
את הצבירות מהן תיוצר קצבה מוכרת/מזכה משדות אלה:

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 76

מתוך 472

o

איך זה עובד?
 הערכים לשדות סך הכל ו -חלק הצבירה משנת  1997/2000מוכנסים באופן
אוטומטי על ידי המערכת והם שדות לקריאה בלבד.
 מהיכן הם מגיעים?
 oהמערכת מסכמת את צבירות התגמולים הרלוונטיים מפירוט כל
מרכיבי התגמולים כפי שהוזנו/נקלטו מהמסלקה.
 מתי הם מחושבים?
 oבעת שמבוצעת בדיקת תקינות (בכל פעם שנלחץ  F8או בבדיקות יזומות על ידי
המערכת).
 מתוך סך הצבירות ,על המשתמש להזין את הצבירות אשר יופנו ליצירת קצבה
מוכרת ולקצבה מזכה .במידה ומוזנת צבירה ליצירת קצבה מוכרת ,חובה להזין את
סך הפרמיה הנומינלית אשר יצרה אותה (משמשת בחישוב המס על היוון חייב).

o

מה קורה בהקמת מועמד?
 ברירת המחדל היא שכל הצבירה מייצרת קצבה מזכה.
 לאחר הזנת התגמולים יש לעדכן גם את הערכים בשדות הנדונים.

o

מה קורה בהקמת מועמד תוך שימוש בנתוני מסלקה?
 ברירת המחדל היא שכל הצבירה מייצרת קצבה מזכה.
 לאחר קליטת התגמולים יש לעדכן גם את הערכים בשדות הנדונים.

o

מה לגבי חישוב עתידי?
 המערכת משערכת את השדות הרלוונטיים והם מקבלים ערכים בהתאם.

o

מה לגבי כספים בקלמ"ק?
 לכל תוכנית המערכת מציגה את השדות הרלוונטיים .לדוגמא ,בקופת גמל נראה
את אלה:
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מתוך 472

 הוספת יכולת כניסה ישירה ועבודה על נכסים הדור הבא.
o

לחיצה על נכסים הדור הבא בעץ הניווט ,תעביר אותנו למסך הפתיחה של נכסים הדור הבא.

o

הקדמה











התהליך הסופי אליו אנו מכוונים הוא שלשכת השירות מכינה באמצעות תוכנת
נכסים מועמד לחישוב עבור הלקוח הסופי (או אחר) בתוכנת נכסים הדור הבא.
המועמד אשר יוכן עבור הלקוח הסופי יועלה לתיקיה כלשהי על שרת נכסים.
ללקוח הסופי תהיה גישה לתיקיה זו.
 בהסבר להלן תיקרא תיקיה זו בשם תיקיית נכסים הדור הבא.
את כל שלב הכנת המועמד תבצע תוכנת נכסים תוך שמירת המועמד בתיקיה
מקומית שלה.
 בהסבר להלן תיקרא תיקיה זו בשם תיקיית נכסים.
כלומר ,בכל שלב ההכנה יעשה שימוש בתיקיה מקומית ,תיקיית נכסים ,ובסיומו,
יועתק המועמד אל תיקיית נכסים הדור הבא.
במסך אשר יוסבר גם בהמשך תהיה לנו אפשרות לטעון מועמד משני המקומות
ולהעתיק מתיקיית נכסים אל תיקיית נכסים הדור הבא.
איך טוענים מועמד מתיקיית נכסים?
 לוחצים על כפתור  ,1נפתחת רשימה ומבצעים טעינה.
איך טוענים מועמד מתיקיית תיקיית נכסים הדור הבא?
 מזינים תעודת זהות וסיסמא (ראה "לפני  )2ולוחצים על כפתור .2
 oמה זה הסיסמא?
 כפי שרואים מדובר ב  "1234" -קבוע .הדבר נועד לדמות
את מסך הטעינה האמתי בתוכנת נכסים הדור הבא.
איך מעבירים מועמד אשר הוכן בתוכנת נכסים אל תיקיית נכסים הדור הבא?
 לוחצים על כפתור .3
ומה זה אתחל מסכים ?2-8
 ראה הסבר בהמשך.
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איך בדיוק עובדים על נכסים הדור הבא דרך תוכנת נכסים?
 שלב ראשון – שלב הכנת המועמד
 מבצעים הקמת מועמד בגרסת מומחה (נכסים הדור הבא בר הפעלה באמצעות
תוכנת נכסים רק בגרסת מומחה).
 מגיעים למסך הנחיות ושם מבצעים ריצה מלאה כלשהיא .לדוגמא,
מעבירים את בורר הנחיות לביצוע לחלופה מקסימום קצבה נטו שוטפת
מיידית ולוחצים על כפתור בצע ועבור למך הבא כולל אתחול.
 שלב שני
 לאחר סיום החישוב מבצעים שמירה.
 oאו באמצעות  Ctrl+Sאו באמצעות קובץ/שמור מועמד.
 שלב שלישי
 לחיצה על נכסים הדור הבא בעץ הניווט ,תעביר אותנו למסך פתיחה של
נכסים הדור הבא.
 במסך פתיחה ,לחיצה על כפתור צא לדרך ונגיע למסך טעינת נתונים.
(מבנה המסך בהפעלה תחת תוכנת נכסים שונה ממבנה המסך בהפעלה תחת נכסים הדור הבא).



שלב רביעי
 לחץ על כפתור בצע טעינת נתונים.
 oייפתח בפניך מסך המוצג להלן .בחר את המועמד אשר שמרת
קודם לכן.

o

לאחר בחירת מועמד ,פרטיו יוצגו בשדות המודגשים להלן
במסגרת אדומה
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שלב חמישי
 המועמד נטען וניתן לבצע עבורו חישוב.
 לחץ על כפתור המשך ,עבור למסך מה לחשב ולאחריו לשאר המסכים.



שלב ששי
 בסיום החישוב ,פעל לפי העניין
 oאני רוצה לשמור את המועמד במטרה להמשיך לעבוד עליו
במועד מאוחר יותר.
 שמור אותו באמצעות  Ctrl+Sאו באמצעות קובץ/שמור
מועמד.
 המועמד יישמר בתיקיית נכסים.
 כאשר תרצה לעבוד עליו במועד מאוחר יותר ,לחץ על
כפתור בצע טעינת נתונים.
 המועמד ייטען מתיקיית נכסים.
o

o

שים לב!
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חידוש הרשאות.

הסתיימה הכנתו והמועמד מוכן לשימוש עבור לקוח סופי
 אם ברצונך לשמור אותו כאשר מסכים  2-8מכילים את
נתוני/תוצאות החישוב האחרון שבוצע ,לחץ על כפתור
העתק מועמד לתיקיית נכסים הדור הבא.
 כאשר יטען מועמד זה מתיקיית נכסים הדור
הבא ,כל המסכים יכילו את כל התוכן אשר
נשמר.
 אם ברצונך לשמור אותו כאשר מסכים  2-8ריקים
מתוכן ,בצע שני שלבים:
 לחץ על כפתור אתחל מסכים .2-8
 oפעולה זו "תנקה" את מה שהוזן
במסכים אלה.
 לחץ על כפתור העתק מועמד לתיקיית נכסים
הדור הבא.
 כאשר יטען מועמד זה מתיקיית נכסים הדור הבא ,הוא
יכיל אך ורק את הנתונים אשר הוכנו בשלב הקמת
מועמד ומסכים  2-8יהיו ריקים ומוכנים לחישוב חדש.

בכל שלב חישוב במסכי נכסים הדור הבא ,באפשרותך להתחיל את החישוב
"מההתחלה" .לשם כך ,לחץ על כפתור אתחל מסכים .2-8
 פעולה זו "תנקה" את מה שהוזן במסכים אלה ותאפשר לך לבצע חישוב
חדש על בסיס הנתונים אשר הוכנו בשלב הראשון  -שלב הכנת המועמד.
בכל שלב חישוב במסכי נכסים הדור הבא ,באפשרותך לחזור למסכי תוכנת נכסים
(פשוט להקליק על המסכים השונים בשרוול הייעוץ) ולבחון במדויק מה נקבע בבוררים השונים
במסכים השונים.
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עדכון 16.8.1 - 18/8/2020 – 274

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


הוספת יכולת שימוש בצבירות פיצויים פטורים מעל תקרה לייעודים נוספים.
 oעד כה היה לעשות שימוש רק ליצירת חד פעמי.
 oמהיום ליצירת מענה לשימושים מיוחדים.



נכסים הדור הבא.
 oהוספת יכולת שימוש בצבירות פיצויים פטורים מעל תקרה לייעודים נוספים.
 oתיקון תקלות שונות.
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עדכון 16.8.0 - 10/8/2020 – 273

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


תיקון תקלות שונות בנכסים הדור הבא.
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עדכון 16.7.2 - 31/7/2020 – 272

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
לביצוע העדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד

לעדכון לחץ כאן


חידוש הרשאות.



הורדת פסיקים של אלפים ממספר תיקו ניכויים.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


חידוש הרשאות.



הוספת יכולת כניסה ישירה לנכסים הדור הבא.
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עדכון 16.7.1 - 28/7/2020 – 272

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


טיפול בבעיות רישיון שימוש.
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עדכון 16.7.0 - 23/7/2020 – 271

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם – עדכון חשוב מאד
 ניתן להתחשב בצבירות מנוידות כולל כאלה המגיעות מקובץ מסלקה.
o

o
o

עד כה ,לא ניתן היה להתחשב באופן ישיר בצבירות מנוידות אשר הביאו להתנגשות בין רובד
הצבירה לבין תאריך תחילת ביטוח.
 לדוגמא ,נוידו צבירות בהון עד שנת  2005לקופת גמל אשר נפתחה לשם כך ב.2020 -
מאחר וב 2020 -לא ניתן היה לייצר צבירות בהון ,נשלחה הודעת שגיאה .במידה
ובוצע ניוד לכספים אלה עם תאריך תחילת וותק של  ,2004עד כה לא היה ניתן
לקלוט אינפורמציה זו .מהיום ,ניתן ,ובמקרה כזה המידע צקין ובר שימוש.
המנגנון אשר פותח תומך בכל רבדי התגמולים בהון (עד/משנת  2005לצבירות שכירים ועד/משנת 2006
לצבירות סעיף  )47ובקצבה (עד/משנת  2000לצבירות שכירים ועד/משנת  1997לצבירות סעיף  )47וגם בפיצויים בהון.
לשם כך ,בתוכניות אליהן ניתן לבצע ניוד נוסף מנגנון מידע אודות ניוד כמפורט להלן:







בורר האם בוצע ניוד .להלן הסבר לחלופות השונות:
 לא בוצע ניוד.
 בוצע ניוד שנקבע לפי מאפייני ניוד במסלקה.
 oבממשק אחזקות מידע רחב וענף אודות ניוד .עד למועד כתיבת
שורות אלה ,לא נתקלתי בקובץ מסלקה המכיל מידע בהקשר.
לכן ,לעת עתה ,חלופה זו לא תיבחר על ידי המערכת בקליטת
קובץ מסלקה.
 למרות האמור לעיל ,במידה ומבוצעת הזנת נתונים
מהמסך ,אין כל מניעה להשתמש בחלופה זו.
 בוצע ניוד שנקבע לפי תאריך הצטרפות ראשון מוקדם לתחילת ביטוח.
 oזו חלופה קלאסית של ניוד .בשדה תאריך הצטרפות ראשון
המגיע מקובץ מסלקה קיים תאריך המוקדם מתאריך תחילת
ביטוח .בהתקיים מצב כזה ,המערכת מסיקה שבוצע ניוד,
מעדכנת את הערך בשדה תאריך הצטרפות ראשון בהתאם
ובנוסף ,מעדכנת את הטקסט בשדה מידע עזר בדבר מה שנקלט.
 יתכן ובתוכנית יש צבירות אשר נוידו מתוכניות אחרות.
 oזה מצב שבו המערכת קלטה צבירות ברבדים שאינם מתאימים
לתאריך תחילת ביטוח אולם ללא כל אינדיקציה תומכת שבוצע
ניוד .לדוגמא ,נקלטו צבירות בהון בקופת גמל שנפתחה בשנת
 .2020הבדיקה הראשונה שהמערכת מבצעת היא על חלופה זו.
במידה ומופיעה חלופה זו ,המערכת מודיעה למשתמש כי עליו
לבצע בדיקה של הנתונים (לדוגמא ,בחברת הביטוח) ולהחליט על
בסיסם מה המצב לאשורו:
 במידה ואכן בוצע ניוד ,להעביר את הבורר לחלופה לפיה
בוצע ניוד.
 oבמידה ולא בוצע ניוד ,להעביר את הבורר לחלופה לפיה לא בוצע
ניוד .במקרה כזה ,בדוגמא שלנו ,תתקבל בהמשך הודעת שגיאה
על הימצאות תגמולים בהון בקופת גמל שנפתחה בשנת .2020
 אל תוכנית זו לא ניתן לנייד כספים.
 oחלופה זו חלופה פנימית של המערכת .אם תהיה תקלה כל שהיא
בהקשר זה (לדוגמא ,יוצג מנגנון הניוד המתואר עתה בעדיף
טרום  ,)1991מצב הבורר יהיה על חלופה זו ותישלח הודעה
מתאימה.
 במידה ומבוצעת הזנת נתונים מהמסך ,אין להשתמש
בחלופה זו.
שדה תאריך הצטרפות ראשון
 כאשר מבוצע ניוד ,שדה זה יכיל את תאריך תחילת הוותק של הכספים
שהועברו.
 oבמידה ומבוצעת הזנת נתונים מהמסך ,יש להזין את הערך
המתאים.
שדה מידע עזר.
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במידה ומידע מגיע מקובץ מסלקה ,בשדה זה יהיה הסבר לקביעת שאר
השדות על ידי המערכת.
 oבמידה ומבוצעת הזנת נתונים מהמסך ,השדה איננו נגיש.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים
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בוצעו עדכונים בנושאים אשר פורטו לעיל.
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עדכון 16.6.0 - 8/7/2020 – 270

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם – עדכון משמעותי
 ריענון משמעותי במנגנון חישוב מיסוי על צבירות פיצויים אחרי התחשבנות.
o
o
o

חישוב המס מבוצע עתה בדייקנות.
 שיעור המס מחושב על בסיס ליניארי לפי תקופות צבירת הריבית בין מועד
ההתחשבנות למועד המימוש.
חישוב המס החדש פועל גם כאשר הייעוד הוא אנונה.
כחלק מהריענון עודכנו כותרות לצבירות כספים אלה להתחשבנות .במקום עד  2008ומשנת
 ,2008הכותרות הן טרם  1/12/2002וממועד .1/12/2002



תיקון בהקשר של הגדרת בקשת פטור.
 oאחת החלופות במסך פטור מבוקש היא לפי מה שנקבע בטופס קיבוע זכויות כמפורט להלן.
 oכזכור ,בחלופה זו ,יש לפעול כדלקמן:
 ראשית ,שימוש בחלופה זו מחייב הזנת הקצבה הפטורה השוטפת במועד החישוב
במסך קצבאות והיווני עבר.
 יש להזין את הסכומים עבורם התבקש שריון הון פטור בטופס קיבוע זכויות אשר
הוגש.
 בנושא פטור לקצבה מזכה ,אין להזין ערך לפטור מבוקש.
 מדוע?
 oהקצבה הפטורה השוטפת במועד החישוב כבר הוזנה.
 oמה קורה במידה ולא הוזנה בקשה כלשהי לפטור על היוונים ו/או על מענק פיצויים?
 עד כה ,המערכת לא הצליחה להשלים חישוב.
 מהיום ,היא מפנה את כל ההון הפטור לטובת קצבה מזכה.



חיזוק בדיקות תקינות בהקשר של הגדרת בקשת פטור.
 oכיום באפשרותך להגדיר באופן פרטני שימוש בהון פטור לטובת תוצרים שונים .זה אפשרי
בחלופות אלה:
 לפי מה שנקבע בטופס קיבוע זכויות כמפורט להלן.
 אני רוצה לקבוע בעצמי במדויק את השימוש בהון הפטור.
 oכאשר המערכת מאפשרת לך להגדיר במדויק מה אתה רוצה ,היא גם בודקת אותך "בזכוכית
מגדלת" במטרה להבטיח שנתוניך מאפשרים חישוב תקין.
 oמהיום ,הבדיקות קפדניות יותר.



עדכון גיל חישוב מקסימלי.
 oעד כה גיל המקסימלי במועד החישוב היה .80
 oמהיום עלה ל.90 -
 oשים לב!
 אין במערכת מקדם המרת הון לקצבה ומקדם היוון לגילאים אלה באף תוכנית.
המשמעות היא כדלקמן:
 במידה "ונותנים למערכת לעבוד לבד" ,יעשה שימוש במקדמים לגיל
המאורח ביותר הקיים עבורה .כלומר ,אם יש בתוכנית כלשהי מקדמים עד
גיל  80וגיל הפורש במועד משיכת הקצבה הוא  ,85יעשה שימוש במקדם
של גיל .80
 קיימת אפשרות להתערב בעבודת המערכת במספר מישורים:
 oניתן להזין ידנית מקדמי המרת הון לקצבה בתוכניות בהן הם
קיימים.
 oניתן להזין ידנית את ערכי הקצבאות והיוונים עצמם.



עדכון טבלאות תוחלת חיים מותנה
 oהטבלאות עודכנו לפי הנתונים העדכניים המפורסמים על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.



תיקון תקלה
 oכאשר הייתה תוכנית מסוג יוניט לינקד שנצברו בה תגמולים רק מסוג קצבה או קלמ"ק,
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o


נוצרה קצבה כפולה שמקורה בצבירה זו.
התקלה תוקנה.

עדכון מנגנון קריאת רישיון השימוש
 oחלק מהמשתמשים חוו לאחרונה בעיה שרישיון השימוש נמחק ללא יכולת שחזור והתחקות
אחרי הבעיה.
 oבנינו מנגנון חדש.
 oמבחינת המשתמש זה שקוף ולא אמורים להרגיש דבר.
 יחד עם זאת ,אם יהיה דבר מה חריג יש לשים לב.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


מתוך 472

בוצעו עדכונים בנושאים אשר פורטו לעיל.
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מתוך 472

עדכון 16.5.6 - 6/7/2020 – 269

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


תיקון תקלה.
 oהמערכת לא הצליחה לחשב מקרה שבו גיל הזכאות היה לפני .1/1/2012
 oהתקלה תוקנה.



בהזדמנות זו
 oגיל חישוב מקסימלי עלה מ 80 -ל.90 -
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מתוך 472

עדכון 16.5.5 - 30/6/2020 – 268

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


חידוש הרשאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


חידוש הרשאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


חידוש הרשאות.
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עדכון 16.5.4 - 21/6/2020 – 268

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


עדכון קודי מסלקה.
 oתוכניות של חברת מנורה.

מתוך 472
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מתוך 472

עדכון 16.5.3 - 21/6/2020 – 267

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


תיקון תקלה.
 oלא ניתן היה להשלים כהלכה הפקת טופס לפורש כוחות הביטחון.
o

התקלה תוקנה....סופית.........אני מקווה

.
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מתוך 472

עדכון 16.5.2 - 19/6/2020 – 266

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


תיקון תקלה.
 oלא ניתן היה להזין נתוני היוון של פורש כוחות הביטחון.
 oהתקלה תוקנה....סופית
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מתוך 472

עדכון 16.5.1 - 19/6/2020 – 265

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


תיקון תקלה.
 oלא ניתן היה להזין נתוני היוון של פורש כוחות הביטחון.
 oהתקלה תוקנה.



בהזדמנות זו
 oבוצע ריענון משמעותי לכל נושא בדיקת התקינות של היווני עבר.



עדכון מסמכי העזרה
 oלמסך מעסיקי עבר ומענקים פטורים.
 oלמסך קצבאות והיווני עבר.
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מתוך 472

עדכון 16.5.0 - 18/6/2020 – 264

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


הוספת שדות לבקשת היוון פטור עתידי.
 oעד כה הוזן יעד ההיוון ,תאריך ההיוון וסכום ההיוון הפטור.
 oמהיום מוזנים פרטים נוספים:

o

הנספח לטופס המודפס מעודכן בהתאם כולל שורות סיכום לסך היוונים לכל תאריך
ותאריך.
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מתוך 472

עדכון 16.4.0 - 12/6/2020 – 263

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם – עדכון משמעותי
 קליטה ישירה של טופס קיבוע זכויות מהעבר בפרישה עכשווית.
o

o
o

פלוני בן  68עובד מזה  10שנים במקום עבודה כשכיר ועתיד לפרוש עתה .לפני כשנה ,התחיל
לקבל קצבה בגיל  .67לצורך קבלת פטור על הקצבה המזכה ביצע קיבוע זכויות.
 במסגרת קיבוע הזכויות הגדיר את בקשותיו לקבל מענק פיצויים פטור בשל
התקופה שקדמה לגיל הזכאות ,לקבל היוון פטור וכן את אופן השימוש בהגדלת
ההון הפטור בשנת .2025
עתה ,בעת פרישתו מעבודה יש להביא לידי ביטוי את מה שהתבקש בעת קיבוע הזכויות.
לשם כך נוספו למערכת מרכיבים אלה:
 במסך קצבאות והיווני עבר נוסף שדה סכום קצבה פטור כיום ובו מזינים את סכום
הקצבה הפטורה המשולמת כיום.
 במסך פטור מבוקש נוספה חלופה לפי מה שנקבע בטופס קיבוע זכויות כמפורט
להלן.
 בחירה בחלופה זו מאפשרת הזנת שאר המרכיבים לדרישות לפטור ככל
שמולאו במועד קיבוע הזכויות:
 oמענק פיצויים.
 oהיוון קצבה מזכה.
 oהיוון קצב מוכרת.
 כמו כן ,מאפשרת לקבוע שימוש בהגדלת ההון הפטור בשנת  2025לטובת
הגדלת הפטור על הקצבה המזכה.



במסך פטור מבוקש נוספה חלופה :אני רוצה לקבוע בעצמי במדויק את השימוש בהון הפטור.
 oבחלופה זו באפשרות המשתמש לקבוע במדויק את הדברים הבאים:
 קביעת סכומים פטורים של אלה:
 מענק פיצויים.
 היוון קצבה מזכה.
 היוון קצב מוכרת.
 קצבה מזכה.
 כמו כן ,מאפשרת לקבוע שימוש בהגדלת ההון הפטור בשנת  2025לטובת הגדלת
הפטור על הקצבה המזכה.



הוספת בדיקות תקינות המתחייבות מהתוספת ועדכון מסמכי העזרה וסרטוני ההדרכה למסכים
שעודכנו.



מומלץ להשקיע כמה דקות ולצפות בסרטוני ההדרכה:
 oלמסך קצבאות והיווני עבר .https://www.youtube.com/watch?v=6tVZ8wdY9Gg
 oלמסך פטור מבוקש .https://www.youtube.com/watch?v=IntlVnZMzZk
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מתוך 472

עדכון 16.3.0 - 4/6/2020 – 262

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם – עדכון משמעותי
 הגדלת הגמישות בשימוש בסכומים בקלמ"ק.
o

o

עד כה ,כל הצבירות בקלמ"ק בכל התוכניות היו מאוגדות במסך קצבאות והיוונים לקבל
לתוכנית משלמת קצבה אחת.
 לצבירות ברצף קצבה ,בתוכנית אחת.
 לצבירות בתגמולים ,בתוכנית שניה.
מהיום ,לכל צבירה בקלמ"ק (צבירה בקופת גמל בגין הפרשה משנת  2008ואילך) נוצרת תוכנית יעד
בקצבה( .בשלב זה ,לא ניתן לקבוע את פרטי התוכנית והיא נקבעת לפי תוכנית יוניט לינקד בפניקס).
 תוכנית היעד מקבלת מספר זמני אשר יאפשר את זיהויה בהמשך התהליך.
 ההעברה של הצבירה בקלמ"ק נעשית בפועל רק לקראת מועד משיכת הקצבה .לכן,
עד למועד זה ,הריבית המשמשת להגדלת הצבירה היא של תוכנית המקור.

 החלת תיקון  13על תוכניות ביטוח.
o
o

o

o

o

כידוע ,בשנת  ,2008בתיקון  ,3הפרשה לתוכנית הונית יצרה כספים בקלמ"ק.
בתיקון  ,13בתאריך  ,4/11/2015בוטל המונח קופה לא משלמת לקצבה .פועל יוצא מהתיקון
הוא:
 צבירות בקלמ"ק בתוכנית ביטוח הפכו למעשה לצבירות בקצבה עם מקדם המרת
הון לקצבה (או מנגנון למקדם המרת הון לקצבה) אשר ניתן להם במועד זה.
 נכון לעכשיו ,המקדם נלקח מתוך תוכנית יוניט לינקד.
 צבירות בקלמ"ק בקופת גמל ,לא נקראות יותר צבירות בקלמ"ק אולם באופן מעשי
הן עדיין צבירות בקלמ"ק שכן לצורך תשלום קצבה יש להעביר את הצבירות
לתוכנית משלמת קצבה.
שינוי במסכי הצבירות הפנסיוניות
 בתוכניות ביטוח
 הצבירות עדיין יופיעו כצבירות בקלמ"ק .הצבירות במסלקה מופיעות
ככאלה ולכן גם בתוכנה הן מופיעות ככאלה.
 בתוכניות קופות גמל
 אין שינוי.
שינוי במסכים השונים בתהליך הייעוץ בהקשר של כספי קלמ"ק
 במסך רצף קצבה
 במסך זה לא עושים שימוש בפועל כספים כלשהם אלא רק מגדירים
שימוש עתידי.
 oבתוכניות ביטוח.
 מקור צבירות הפיצויים אותם ניתן ליעד לקצבה הוא
קלמ"ק .הצבירות יופיעו בתוכניות עצמן כצבירות
קלמ"ק.
 oבקופות גמל.
 מקור צבירות הפיצויים אותם ניתן ליעד לקצבה הוא
קלמ"ק .הצבירות יופיעו בתוכניות עצמן כצבירות
קלמ"ק.
 במסך קצבאות והיוונים לקבל
 במסך זה נעשה שימוש בפועל בצבירות.
 oבתוכניות ביטוח.
 הצבירות יופיעו בתוכניות עצמן כצבירות בקצבה.
 oבקופות גמל
 עד כה ,כל הצבירות בקלמ"ק ברצף קצבה רוכזו
בתוכנית יעד אחת משלמת קצבה וכל הצבירות
בקלמ"ק בתגמולים רוכזו בתוכנית יעד אחת ממנה
תשולם קצבה.
 מהיום ,לכל צבירה בקלמ"ק (ברצף קצבה מעסיק
נוכחי/מעסיקי עבר ו/או תגמולים) תהיה תוכנית יעד
משלה ממנה תשולם קצבה.
במסך מימוש הון ופיננסים
 מסך משנה פיצויים אחרי התחשבנות אחרי 2008
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מתוך 472

בתוכניות ביטוח הוניות
 oבמסך זה עושים שימוש בפועל בכספים .לכן נראה במסך זה
צבירות בקצבה.
בתוכניות קופות גמל
 oאין שינוי .הצבירות יופיעו כצבירות בקלמ"ק.



שיפור בנוחות חישוב מתמשך.
 oחישבת מקרה בתאריך  1/6/2020ובו הוגדרו משיכות של קצבאות ומימוש הון ופיננסים
בתאריך זה .בחלוף  3ימים ,בתאריך  4/6/2020פתחת את המועמד ורצית לבצע חישוב .סביר
להניח שתישלחנה סדרה של הודעות שגיאה בנוסח:
" תאריך החישוב הוא  .4/6/2020התבקש למשוך כספים בתאריך  .1/6/2020לא ניתן לבצע
משיכות עתידיות לפני תאריך החישוב".
 oמה שנכון ,נכון .אבל מעצבן .למי יש כוח לעבור על  20שדות ולעדכן את התאריכים שם בגלל
 3ימים?
 oבמסגרת מסך לקראת חישוב פרישה ,נוספה לשונית עדכון מועדי משיכות אשר מאפשרת
שינוי מהיר של כל תאריכי המשיכות הקודמים מ 1/6/2020 -לתאריך  4/6/2020בלחיצת
כפתור.



מנגנונים אוטומטיים לקביעת קדימויות ברצף קצבה ובתשלום מס על פיצויים.
 oעודכנו על בסיס קלמ"ק בביטוח שהפך לקצבה.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים – עדכון משמעותי
 הגדלת הגמישות בשימוש בצבירות בקלמ"ק.
o
o

עד כה ,כל הצבירות בקלמ"ק בכל התוכניות היו מאוגדות לתוכנית משלמת קצבה אחת.
 לצבירות ברצף קצבה ,בתוכנית אחת.
 לצבירות בתגמולים ,בתוכנית שניה.
מהיום ,לכל צבירה בקלמ"ק (צבירה בקופת גמל בגין הפרשה משנת  2008ואילך) נוצרת תוכנית יעד
בקצבה.
 את פרטי התוכנית (ביטוח/פנסיה והיצרן) ניתן לקבוע במסך הגדרות מערכת/קצבה
קלמ"ק ואנונה.
 תוכנית היעד מקבלת מספר זמני אשר יאפשר את זיהויה בהמשך התהליך.
 ההעברה של הצבירה בקלמ"ק נעשית בפועל רק לקראת מועד משיכת הקצבה .לכן,
עד למועד זה ,הריבית המשמשת להגדלת הצבירה היא של תוכנית המקור.

 החלת תיקון  13על תוכניות ביטוח.
o
o

o

o

כידוע ,בשנת  ,2008בתיקון  ,3הפרשה לתוכנית הונית יצרה כספים בקלמ"ק.
בתיקון  ,13בתאריך  ,4/11/2015בוטל המונח קופה לא משלמת לקצבה .פועל יוצא מהתיקון
הוא:
 צבירות בקלמ"ק בתוכנית ביטוח הפכו למעשה לצבירות בקצבה עם מקדם המרת
הון לקצבה (או מנגנון למקדם המרת הון לקצבה) אשר ניתן להם במועד זה.
 נכון לעכשיו ,המקדם נלקח מתוך תוכנית יוניט לינקד.
 צבירות בקלמ"ק בקופת גמל ,לא נקראות יותר צבירות בקלמ"ק אולם באופן מעשי
הן עדיין צבירות בקלמ"ק שכן לצורך תשלום קצבה יש להעביר את הצבירות
לתוכנית משלמת קצבה.
שינוי במסכי הצבירות הפנסיוניות
 בתוכניות ביטוח הוניות
 הצבירות עדיין יופיעו כצבירות בקלמ"ק .הצבירות במסלקה מופיעות
ככאלה ולכן גם בתוכנה הן מופיעות ככאלה.
 בתוכניות קופות גמל
 אין שינוי .הצבירות יופיעו כצבירות בקלמ"ק.
התנהלות המסכים השונים בתהליך הייעוץ בהקשר של כספי קלמ"ק
 במסך פיצויים קודמים.
 מסך משנה פיצויים שלא תחת רצף קצבה
 oבתוכניות ביטוח הוניות
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 במסך זה עושים שימוש בפועל בכספים .לכן נראה
במסך זה צבירות בקצבה.
 oבתוכניות קופות גמל
 אין שינוי .הצבירות יופיעו כצבירות בקלמ"ק.
 מסך משנה פיצויים תחת רצף קצבה
 oבתוכניות ביטוח הוניות
 מקור צבירות הפיצויים אותם ניתן ליעד לקצבה הוא
קלמ"ק .במסך זה לא עושים שימוש בפועל כספים
כלשהם אלא רק מגדירים שימוש עתידי ולכן עדיין
נראה במסך זה צבירות בקלמ"ק.
 oבתוכניות קופות גמל
 אין שינוי .הצבירות יופיעו כצבירות בקלמ"ק.
 במסך רצף קצבה ומימוש רצף פיצויים כקצבה.
 מסך משנה רצף קצבה.
 oבתוכניות ביטוח הוניות
 מקור צבירות הפיצויים אותם ניתן ליעד לקצבה הוא
קלמ"ק .במסך זה לא עושים שימוש בפועל כספים
כלשהם אלא רק מגדירים שימוש עתידי ולכן עדיין
נראה במסך זה צבירות בקלמ"ק.
 oבתוכניות קופות גמל
 אין שינוי .הצבירות יופיעו כצבירות בקלמ"ק.
 מסך משנה פיצויים תחת רצף קצבה
 oבתוכניות ביטוח הוניות
 מקור צבירות הפיצויים אותם ניתן ליעד לקצבה הוא
קלמ"ק .במסך זה לא עושים שימוש בפועל כספים
כלשהם אלא רק מגדירים שימוש עתידי ולכן עדיין
נראה במסך זה צבירות בקלמ"ק.
 oבתוכניות קופות גמל
 אין שינוי .הצבירות יופיעו כצבירות בקלמ"ק.
 במסך תגמולים קצבה ופנסיות
 מסך משנה קצבה שמקורה בפיצויים מתקופות שונות ומקורות שונים
 oבמסך זה נעשה שימוש בפועל בצבירות.
 בתוכניות ביטוח.
 הצבירות יופיעו בתוכניות עצמן כצבירות
בקצבה.
 בקופות גמל
 עד כה ,כל הצבירות בקלמ"ק ברצף קצבה
רוכזו בתוכנית יעד אחת משלמת קצבה.
מהיום ,לכל צבירה בקלמ"ק ברצף קצבה
תהיה תוכנית יעד משלה ממנה תשולם קצבה.
 מסך משנה תגמולים קצבה ופנסיות ייעודיות
 oבמסך זה נעשה שימוש בפועל בצבירות.
 בתוכניות ביטוח.
 הצבירות יופיעו בתוכניות עצמן כצבירות
בקצבה.
 בקופות גמל
 עד כה ,כל הצבירות בקלמ"ק בתגמולים רוכזו
בתוכנית יעד אחת משלמת קצבה .מהיום ,לכל
צבירה בקלמ"ק בתגמולים תהיה תוכנית יעד
משלה ממנה תשולם קצבה.
מסך תשלום מס ומימוש פיצויים נוכחיים
 מסך משנה מימוש מקורות פיצויים
 בתוכניות ביטוח הוניות
 oבמסך זה עושים שימוש בפועל בכספים .לכן נראה במסך זה
צבירות בקצבה.
 בתוכניות קופות גמל
 אין שינוי .הצבירות יופיעו כצבירות בקלמ"ק.
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מנגנונים אוטומטיים לקביעת קדימויות ברצף קצבה ובתשלום מס על פיצויים.
 oעודכנו על בסיס קלמ"ק בביטוח שהפך לקצבה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עדכון 16.2.2 - 31/5/2020 – 261

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


חידוש הרשאות.

עדכון למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


חידוש הרשאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


חידוש הרשאות.

עמוד  100מתוך 472

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עדכון 16.2.1 - 19/5/2020 – 260

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


לא התאפשרה התקנה תקינה
 oהבעיה תוקנה.

עדכון למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


לא התאפשרה התקנה תקינה
 oהבעיה תוקנה.
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נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 16.2.0 - 13/5/2020 – 259

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
 נוספה אפשרות לקביעה ידנית של התוכניות לרצף קצבה.
o

עד כה לאחר שנקבע הסכום לרצף קצבה ,המערכת קבעה באופן אוטומטי של התוכניות בהן
בוצע רצף הקצבה בפועל.
מהיום ,קיימת אפשרות לקביעה ידנית .כלומר ,נוסף מנגנון המאפשר למשתמש לקובע
מאיזה תוכניות יבוצע רצף הקצבה.

o

התיעוד במסמך העזרה ובסרטון ההדרכה עודכנו.

o



מענק שנים עודפות
 oעד כה לא ניתן היה להזין מענק עודפות בקרן פנסיה וותיקה בהסדר.
 oמהיום ניתן.



שיפור בקליטת מסלקה
 oאני לא יודע אם אתם ערים לכך אבל חלק מפעילות קליטת מסלקה היא עבודה בלשית
ומחקרית .כספים זהים מגיעים בצורות שונות מיצרנים שונים .נורא.
 oניתן למצוא היום צבירות בקצבה גם בתוכניות ביטוח הוניות .עד כה הם לא נקלטו .מהיום
הם נקלטים ומוצגים בצבירות בקלמ"ק.



ביטול משיכת קצבה 9ב מקלמ"ק בקופת גמל
 oכספי פיצויים אחרי התחשבנות אשר נותרים בתוכנית ביטוח ובקופת גמל הם כספי פרט.
בתוכנית ביטוח ,גם כאשר מדובר בכספים שהיו במקור קלמ"ק ,ניתן למשוך אותם כקצבה
9ב .כספים שהיו במקור קלמ"ק בקופת גמל לא ניתן למשוך כקצבה 9ב.
 oעד כה ,ניתן היה גם בקופת גמל .מהיום ,לא ניתן ונשלחת הודעת שגיאה מתאימה לפי
הצורך.



תיקון תקלה
 oמענקים מאוחרים אשר הוזנו בתאריך תשלום באותה שנת מס כמו המענק הראשי לא נפרסו
כהלכה.
 oהתקלה תוקנה.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


תיקון תקלה
 oמענקים מאוחרים אשר הוזנו בתאריך תשלום באותה שנת מס כמו המענק הראשי לא נפרסו
כהלכה.
 oהתקלה תוקנה.



מענק שנים עודפות
 oעד כה לא ניתן היה להזין מענק עודפות בקרן פנסיה וותיקה בהסדר בגרסאות הממשק

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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הפשוטות.
מהיום ניתן.



ביטול משיכת קצבה 9ב מקלמ"ק בקופת גמל
 oכספי פיצויים אחרי התחשבנות אשר נותרים בתוכנית ביטוח ובקופת גמל הם כספי פרט.
בתוכנית ביטוח ,גם כאשר מדובר בכספים שהיו במקור קלמ"ק ,ניתן למשוך אותם כקצבה
9ב .כספים שהיו במקור קלמ"ק בקופת גמל לא ניתן למשוך כקצבה 9ב.
 oעד כה ,ניתן היה גם בקופת גמל .מהיום ,לא ניתן ונשלחת הודעת שגיאה מתאימה לפי
הצורך.



שיפור בקליטת מסלקה
 oאני לא יודע אם אתם ערים לכך אבל חלק מפעילות קליטת מסלקה היא עבודה בלשית
ומחקרית .כספים זהים מגיעים בצורות שונות מיצרנים שונים .נורא.
 oניתן למצוא היום צבירות בקצבה גם בתוכניות ביטוח הוניות .עד כה הם לא נקלטו .מהיום
הם נקלטים ומוצגים בצבירות בקלמ"ק.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 16.1.0 - 30/4/2020 – 258

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


מקצה שיפורים כללי לתוכנה
 oמבחינה פונקציונאלית ויכולות חישוב ,התוכנה יודעת לבצע היום את כל מה שתוכננה לבצע
ואף יותר מכך .משיחות עם משתמשים ,למרביתם היכולות הרבה מעבר לצרכים שלהם.
אבל ,עם האוכל יבוא התיאבון והם יגדילו את מידת הניצול והשימוש ביכולות התוכנה.
 oמאמץ רב מאד הושקע עכשיו בשיפור יכולת הלימוד והתפעול של התוכנה .לפני שאפרט
אותם אספר לכם שתוך כדי ,הורצו עשרות תרחישים שהביאו לעשרות שיפורים קטנים
ותיקוני באגים.
 שדרוג קורס פרישה חינמי.
 מערכי השיעור שודרגו ולכל השיעורים נערכו סרטוני הדרכה חדשים על
בסיס גרסה .16.1.0
 לכל התרגילים הוכנו סרטונים ובהם פתרונות מדריך.
 השורה התחתונה :מי שרוצה להיות מתכנן פרישה יוכל לעשות זאת.
 למסמך הקורס
http://www.tbh-solutions.com/downloads/nehasim/reports/KursPrishaWithMeholelWisePrisha.pdf
o
 לסרטון כללי אודות מסלול ההכשרה
https://www.youtube.com/watch?v=KtHLzwiLC9A o
 שדרוג ועדכון מסמכי העזרה לכל מסכי התוכנה.
 אלה עודכנו והורחבו לפי הצורך.
 הכנת סרטוני עזרה.
 לכל מסכי התוכנה הוכנו סרטונים ובהם הדגמת פעילות המסכים
והקשרים למסכים רלוונטיים.
 הכנת מסמך עזרה נוסף כללי.
 הוכן מסמך עזרה כללי ובו הסברים שונים .כדאי לראות מה קיים בו .בכל
אחד ממסמכי העזרה של כל מסך ומסך יש קישור אליו .הקישור למסמך:
http://www.tbh-solutions.com/downloads/nehasim/reports/MeholelP risha_GeneralDoc.pdf
o



נוספה חלופת פריסה אוטומטית.
 oעד כה החלופה היחידה הייתה "אני סומך על המערכת שתחליט אם לפרוס אחורה או
קדימה ולכמה שנים".
 בחלופה זו המערכת בחרה באופן אוטומטי שילוב של קדימה ואחורה במטרה להגיע
למקדמה הנמוכה ביותר ,כולל פריסה דו כיוונית (לדוגמא ,מחצית קדימה ל4 -
שנים והיתרה אחורה לשנתיים).
 oמאחר ועמדת הנציבות בנושא פריסה קדימה ו/או אחורה נזילה (עתה לא מאפשרים) ,נוצרו
שתי חלופות כמפורט להלן:
 אני סומך על המערכת שתחליט אם לפרוס אחורה ו/או קדימה ולכמה





שנים (באישור הנציבות לפריסה דו כיוונית)
 בחלופה זו תתאפשר פריסה דו כיוונית לפי שנות הפריסה
האפשריות בכל כיוון אך בכל מקרה עד  6שנים.
אני סומך על המערכת שתחליט אם לפרוס אחורה או קדימה ולכמה שנים
(פריסה חד כיוונית)
 בחלופה זו תתאפשר פריסה לכיוון אחד בלבד לפי שנות הפריסה
האפשריות בכל כיוון.

חידוש הרשאות.

עדכון למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


חידוש הרשאות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון  – 16.0.0 - 31/3/2020 – 257עדכון מאד משמעותי

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
 הושלמה יכולת יצירת תזרים מזומנים מכל צבירה.
o
o
o
o

o

עד כה לא ניתן היה לקלוט צבירות פנסיוניות שמקורן בפיצויים אחרי התחשבנות.
מהיום ,ניתן לקלוט אותם ולעשות בהם שימוש (כולל בפעולות אוטומטיות) בחלוקה לשני סוגים:
 עד ( 2008במשיכה חד פעמית לא יחול מס רווחי הון).
 משנת ( 2008במשיכה חד פעמית יחול מס רווחי הון).
השימוש בהם דרך מסך  .16מימוש הון ופיננסים.
מעבר ליצירת סוגי תזרימים כפי שקיים כיום במקורות אחרים (חד פעמי/קצבה
מוכרת/אנונה/רזרבה/ירושה/שימושים מיוחדים) ,לכספים בקצבה וקלמ"ק יש יכולת נוספת:
 שימוש אישי מיוחד  -קצבה מזכה 9א מתוכנית פנסיה או קצבה 9ב מתוכנית
אחרת במועד המימוש.
 משיכה מתוך התוכנית עצמה תבוצע ללא מס רווח הון ותוך שימוש
במקדם המרת הון לקצבה של התוכנית.
 oתזכורת :צבירת פיצויים אחרי התחשבנות בפנסיה מייצרת
קצבה מזכה 9א ואילו צבירת פיצויים בקצבה בתוכנית ביטוח
מייצרת קצבה 9ב.
כל הפרטים במסמך העזרה של מסך  .16מימוש הון ופיננסים.

 יכולת חדשה וחשובה – משיכת כספים הוליסטית ללא קשר לעזיבת עבודה.
o
o

ניתן לייצר תזרימי מזומנים כולל כל האוטומציה במערכת על צבירות קיימות גם ללא עזיבת
עבודה.
איך?
 נוסף אירוע משיכת כספים.





בוחרים בו והשאר בדיוק אותו דבר .המערכת כבר מובילה אותך במסלול הנדרש
ומנטרלת לבד כל דבר הקשור למעסיק או לפיצויים שלו.
ומה עם החלק הפיננסי?
 בדיוק אותו דבר.

משיכת קצבה מטיפוס 9ב במסגרת מסך  .6קצבאות והיווני עבר.
 oעד כה ניתן היה להזין קצבה 9א מזכה ומוכרת בלבד.
 oמהיום ניתן להזין קצבה משולמת מטיפוס 9ב.
 יכולת זו הוספה במלואה כולל היוון עבר ,לצמיתות או לתקופה מוגבלת.
 תזכורת:
 oעד גיל  60מקצבה זו מנוכה מס לפי הכנסה שלא מיגיעה אישית.
לאחר גיל  60כהכנסה מיגיעה אישית.
 oמכל פרישה לפי חוק גיל פרישה פטור בשיעור  35%ללא תקרה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  106מתוך 472



תוספת ויזואלית להקלת ההתמצאות במסכים.
 oמהיום יש צביעה של שתי הרמות תוך רישום של מספרי המסכים.



ריענון מהותי בכל מסמכי העזרה.



חידוש הרשאות.

עדכון למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


תיקון תקלה.
 oקידומת הטלפון הסלולרי אשר הוצגה במסך לא הופקה כהלכה בטופס עצמו.
 oהתקלה תוקנה.



משיכת קצבה מטיפוס 9ב במסגרת מסך  .6קצבאות והיווני עבר.
 oעד כה ניתן היה להזין קצבה 9א מזכה ומוכרת בלבד.
 oמהיום ניתן להזין קצבה משולמת מטיפוס 9ב.
 יכולת זו הוספה במלואה כולל היוון עבר ,לצמיתות או לתקופה מוגבלת ,כולל
משיכה לפני גיל  60וניכוי מס לפי הכנסה שלא מיגיעה אישית.



חידוש הרשאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


בגרסת תכנון הוליסטי בסיסי הושלמה יכולת יצירת תזרים מזומנים מכל צבירה.
 oראה פירוט לעיל לגבי מחולל פרישה חכם.
 oבגרסאות הממשק המורכבות יכולת זו קיימת כבר.



ריענון מהותי בכל בספר העזרה של התוכנה.



חידוש הרשאות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 15.1.0 - 15/3/2020 – 256

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


מאפייני קצבה משולמת טרם מועד החישוב.
 oמדובר בקצבה במסך קצבאות והיווני עבר.
 נוסף בורר מקור הקצבה ולו שתי חלופות:
 מקור כללי.
 כוחות הביטחון.
 לצורך חישוב נכון יותר של המקרה נוספו סדרת בדיקות שהעיקריות הן אלה:
 אם מדובר בקצבת כוחות הביטחון חובה שיהיה מעסיק עבר מסוג כוחות
הביטחון בסמיכות תאריכים.
 אם מדובר בקצבת כוחות הביטחון ומבוצע היוון ,נבדק משך ההיוון ביחס
לתקופות ההיוון האפשריות לפי תאריך לידה של הפורש.

עדכון למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


מאפייני קצבה משולמת טרם מועד החישוב.
 oמדובר בקצבה במסך קצבאות והיווני עבר.
 נוסף בורר מקור הקצבה ולו שתי חלופות:
 מקור כללי.
 כוחות הביטחון.
 לצורך חישוב נכון יותר של המקרה נוספו סדרת בדיקות שהעיקריות הן אלה:
 אם מדובר בקצבת כוחות הביטחון חובה שיהיה מעסיק עבר מסוג כוחות
הביטחון בסמיכות תאריכים.
 אם מדובר בקצבת כוחות הביטחון ומבוצע היוון ,נבדק משך ההיוון ביחס
לתקופות ההיוון האפשריות לפי תאריך לידה של הפורש.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


מאפייני קצבה משולמת טרם מועד החישוב.
 oמדובר בקצבה במסך הווה/קצבאות משולמות/קצבאות זקנה.
 לבורר מקור הקצבה נוספה חלופה ועתה יש שתי חלופות:
 מקור כללי.
 כוחות הביטחון.
 לצורך חישוב נכון יותר של המקרה נוספו סדרת בדיקות שהעיקריות הן אלה:
 אם מדובר בקצבת כוחות הביטחון חובה שיהיה מעסיק עבר מסוג כוחות
הביטחון בסמיכות תאריכים.
 אם מדובר בקצבת כוחות הביטחון ומבוצע היוון ,נבדק משך ההיוון ביחס
לתקופות ההיוון האפשריות לפי תאריך לידה של הפורש.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 15.0.3 - 10/3/2020 – 255
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היוון קודם.
 oעד כה ,המערכת לא טיפלה כהלכה בהזנת נתוני היוון פטור קודם.
 ביצוע היוון פטור מטופל כיום כהלכה ומאופשר במערכת רק כהיוון כוחות
הביטחון.
 oבנושא זה יש ניואנסים שונים ואני מבקש להסב את תשומת לבי לכל חריג.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 15.0.2 - 05/3/2020 – 254

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה.
 oעד כה ,כאשר נדרשה פריסה של מענק מאוחר ו/או מענק בחרטה מרצף קצבה ,שנת הפריסה
הראשונה נקבעה בכל מקרה לפי שנת הפרישה (למעט בפרישה מהרבעון האחרון בה מתאפשרת העתקה לשנה
הבאה).
 כלומר ,תקופת עבודה בת  20שהסתיימה ב 2020 -אפשרה פריסה בשנים 2020-2024
גם למענק מאוחר ובתנאי שהתקבל בשנים המאפשרות פתיחת שומות.
 oמהיום ,שנת הפריסה הראשונה של מענק מאוחר ו/או מענק בחרטה מרצף קצבה היא מועד
קבלתו.
 כלומר ,מענק מאוחר שהתקבל בשנת  2022בגין תקופת עבודה בת  20שהסתיימה ב-
 2020יוכל להיפרס בשנים .2022-2024

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


תיקון תקלה.
 oפעולה זהה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 15.0.1 - 04/3/2020 – 253
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תיקון תקלה.
 oהמערכת לא זיהתה כהלכה את אפשרויות החישוב ,האם לפי נוסחת הקיזוז או נוסחת
השילוב.
 oהתקלה תוקנה.
 oלא נעים להגיד ,אבל המקרה הכי בסיסי האפשרי ללא שום היסטוריה ושום מענקים ושום היוונים ולא נעשה זיהוי תקין.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון  -15.0.0 - 29/2/2020 – 252עדכון משמעותי ביותר

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


עידן חדש :עבודה אוטומטית הוליסטית להשגת שילובי וקצבה ומענק חד פעמי נטו.
o

מהיום למרבית תכנוני הפרישה ,כל מה שנדרש הוא הזנת נתונים גולמיים מהמסלקה,
השלמה ידנית של יתרת הנתונים הגולמיים והזנת דרישות הלקוח לקצבה וחד פעמי נטו.
לבורר סוג החישוב נוספה חלופה חישוב להשגת פתרון משולב לקצבה וחד פעמי .ולצדו
סליידר .

o

שיטת העבודה פשוטה להפליא .המערכת תחלק את השימוש בסך הנכסים הפנסיוניים בין
מקסימום לטובת יצירת קצבה נטו לבין מקסימום לטובת יצירת חד פעמי נטו וכל שילוב
אחר לפי מצב הסליידר.
 קובעים את מצב הסליידר ,מבצעים חישוב (משך החישוב ארוך ממש במעט מחישוב רגיל).
 בוחנים את התוצאות .הלקוח רוצה להגדיל את הקצבה נטו?
 oאין בעיה .מזיזים את הסליידר ימינה ומבצעים חישוב חדש.
 בוחנים את התוצאות .הלקוח רוצה להגדיל את בחד פעמי נטו?
 oאין בעיה .מזיזים את הסליידר שמאלה ומבצעים חישוב חדש.
ומה אם אני רוצה לבצע מקצה שיפורים ידנית על התוצאה?
 אין בעיה .יש לפעול כדלקמן:
 שנה מה שתרצה.
 העבר את בורר החישוב לחלופה חישוב ידני ובצע חישוב נוסף.

o

o



שיפור במסך קצבאות והיוונים לקבל.
 oעד כה ,ניתן היה להגדיר שימוש בתגמולים קצבה עד  1997/2000רק במרוכז באמצעות בורר
משיכת הקצבה המזכה מצבירות עד .2000

o

מהיום ,נוספה לו חלופה נוספת ,כל מקור והקביעה שלו.
 בחירה בחלופה זו גורמת לכך שהגדרת השימוש בתגמולים קצבה עד 1997/2000
נעשית באמצעות בורר הקיים לכל קצבה וקצבה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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o

שים לב!



o

שיפור בהיוונים של פנסיה וותיקה בהסדר.
 מהיום המערכת בודקת את מגבלות ההיוון בפנסיה וותיקה בהסדר .במידה ויש
חריגה (תיתכן רק בעבודה ידנית) ,תישלח הודעה מתאימה .המגבלות הן:
 לא ניתן לבצע היוון מעל .25%
 הקצבה השוטפת לאחר ההיוון לא תפחת משכר מינימום ( ₪ 5,300נכון להיום).

o

חידוש הרשאות שימוש.

o

הכנה לקליטה ושימוש בצבירות פיצויים פטורים מעזיבות עבודה קודמות.
 התשתית הוכנה .השדות עדיין לא מתפקדים.

הבורר יוצג רק במקרים בהם קיימים תגמולים עד .1997/2000
לתוכניות מסוג פנסיה תקציבית ,פנסיה וותיקה בהסדר ופנסיה וותיקה מאוזנת
בורר זה איננו קיים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


בורר קביעת משיכת תגמולים עד .1997/2000
 oבגרסאות הממשק המורכבות מנגנון זה קיים.
 oבגרסאות הממשק הפשוטות הוא נוסף ומתפקד כפי שהוסבר לעיל.



חידוש הרשאות שימוש.



הכנה לקליטה ושימוש בצבירות פיצויים פטורים מעזיבות עבודה קודמות.
 oהתשתית הוכנה .השדות עדיין לא מתפקדים.
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חידוש הרשאות שימוש.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 14.3.5 - 12/2/2020 – 251

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


שיפור במסך קצבאות והיוונים לקבל.
 oעד כה ,והיה ורצית לא לעשות שימוש בצבירות תגמולים בקצבה עד  1997/2000היה עליך
לחשב ידנית את סכום הקצבה שמקורה בצבירות משנת  ,1997/2000להזינה ידנית בשדה
סכום הקצבה המגולמת ולתת למערכת לבצע חישוב שבסיומו היא הייתה עושה שימוש רק
בצבירה המבוקשת.
 oמהיום ,קיים בורר משיכת הקצבה המזכה מצבירות עד  2000המגדיר משיכה/איש משיכה
של קצבה מצבירות אלה.

o



הקביעה נעשית באמצעות בורר הנחיה שלו שני מצבים.
 אל תמשוך
 בחלופה זו לא תימשך קצבה שמקורה בצבירות אלה .אלה יעמדו לשימוש
במסגרת מסך מימוש הון ופיננסים/לשונית תגמולים קצבה עד
.1997/2000
 משוך עם יתרת המזכה
 בחלופה זו תימשך קצבה שמקורה בצבירה זו .צבירה מסוג זה מייצרת
קצבה מזכה בלבד .שימוש בחלופה זו ,יביא לכך שבמידה ויעשה ניסיון
לעשות שימוש בצבירות אלה גם במסגרת מסך מימוש הון ופיננסים,
לשונית תגמולים קצבה עד  ,1997/2000תישלח הודעה מתאימה.

שמירה על המשתמש בתוכנה.
 oעד כה ,והיה ורצית לעשות שימוש בצבירות תגמולים בקצבה עד  1997/2000למשיכת קצבה,
היה עליך להקפיד לא לעשות בהם שימוש במסגרת מסך מימוש הון ופיננסים ,לשונית
תגמולים קצבה עד .1997/2000
 oמהיום המערכת שומרת עליך .היא בודקת התרחשות מקרה כזה ומתריעה במידת הצורך.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


שיפור במסך משיכת תגמולים וקצבה הקיים בגרסאות הממשק הפשוטות.
 oהקדמה קלה – בגרסאות הממשק המורכבות אפשרות זו קיימת.
 oעד כה ,והיה ורצית לא לעשות שימוש בצבירות תגמולים בקצבה עד  1997/2000היה עליך
לחשב ידנית את סכום הקצבה שמקורה בצבירות משנת  ,1997/2000להזינה ידנית בשדה
סכום הקצבה המגולמת ולתת למערכת לבצע חישוב שבסיומו היא הייתה עושה שימוש רק
בצבירה המבוקשת.
 oמהיום ,קיים בורר משיכת הקצבה המזכה מצבירות עד  2000המגדיר משיכה/איש משיכה
של קצבה מצבירות אלה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

o
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הקביעה נעשית באמצעות בורר הנחיה שלו שני מצבים.
 אל תמשוך
 בחלופה זו לא תימשך קצבה שמקורה בצבירות אלה .אלה יעמדו לשימוש
במסגרת מסך מימוש הון ופיננסים/לשונית תגמולים קצבה עד
.1997/2000
 משוך עם יתרת המזכה
 בחלופה זו תימשך קצבה שמקורה בצבירה זו .צבירה מסוג זה מייצרת
קצבה מזכה בלבד .שימוש בחלופה זו ,יביא לכך שבמסגרת מסך מימוש
הון ופיננסים ,לשונית תגמולים קצבה עד  1997/2000תוצג ,אך הסכום
לשימוש יהיה .0

שמירה על המשתמש בתוכנה.
 oעד כה ,והיה ורצית לעשות שימוש בצבירות תגמולים בקצבה עד  1997/2000למשיכת קצבה,
היה עליך להקפיד לא לעשות בהם שימוש במסגרת מסך מימוש הון ופיננסים ,לשונית
תגמולים קצבה עד .1997/2000
 oמהיום המערכת שומרת עליך .היא בודקת התרחשות מקרה כזה ומתריעה במידת הצורך.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 14.3.4 - 9/2/2020 – 250

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה.
 oכאשר הוזנה תקופת חל"ת המסתיימת במועד סיום תקופת העבודה ,היא לא הוצגה כלל
בטופס .161
 החישוב ,על חלקיו השונים ,בוצע כהלכה והטופס ,למעט פרק ז' מולא כהלכה.
 oמקור הבעיה היה בבדיקת תקינות לא מספקת של הקלט בהקשר זה.
 oהבדיקה נוספה ועתה ,מקרה מסוג זה ניתן להזין רק כהלכה והטופס מיוצר כהלכה.
 oלהזכירך ,תקופת חל"ת המסתיימת במועד סיום תקופת העבודה מוזנת במקום המסומן:



טופס 161ד חדש.
 oרשות המסים עדכנה את טופס 161ד.
 oהמערכת מפיקה עתה את הטופס המעודכן.
 oבמחולל הפרישה אין כל שימוש בתוספת החדשה.



תוקנו סדרת תקלות בקליטת מסלקה.
 oבקבצי זיפ מסוימים לא נקלטו כל צבירות הפיצויים.
 oבקבצי זיפ מסוימים לא נקלטו צבירות קרן השתלמות אשר הוגדרו תחת קוד בחריה ידנית.
 oהתקלות תוקנו.



הוזנו תיקי ניכויים עדכניים.
 oשל קופת גמל לתגמולים ופיצויים של הראל.



טיפול בפורש כוחות הביטחון.
 oעודכן נוהל חישוב מקרה מסוג זה.
 oיש לקרוא את ההסברים המפורטים במסך קצבאות והיווני עבר.

עדכון למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


טופס 161ד חדש.
 oרשות המסים עדכנה את טופס 161ד.
 oהמערכת מפיקה עתה את הטופס המעודכן.
 oלהזנת השדות החדשים נוספות שדות בהתאם.



טיפול יסודי במקרים בהם הפורש הגיע לגיל הזכאות בעבר וביקש להפיק טופס במועד מאוחר.
 oלדוגמא ,יליד  1950מקבל קצבה מזכה מ.2017 -
 oעד כה ,המערכת הפיקה טופס 161ד על בסיס התקרות והאחוזים הקיימים כיום.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

o
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מהיום ,המערכת מפיקה טופס 161ד כאילו אנו נמצאים ב.2017 -

טיפול בפורש כוחות הביטחון.
 oעודכן נוהל חישוב מקרה מסוג זה.
 oיש לקרוא את ההסברים המפורטים במסך קצבאות והיווני עבר.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


טופס 161ד חדש.
 oרשות המסים עדכנה את טופס 161ד.
 oהמערכת מפיקה עתה את הטופס המעודכן.
 oלהזנת השדות החדשים נוספות שדות בהתאם.



תוקנו סדרת תקלות בקליטת מסלקה.
 oבקבצי זיפ מסוימים לא נקלטו כל צבירות הפיצויים.
 oבקבצי זיפ מסוימים לא נקלטו צבירות קרן השתלמות אשר הוגדרו תחת קוד בחריה ידנית.
 oהתקלות תוקנו.



הוזנו תיקי ניכויים עדכניים.
 oשל קופת גמל לתגמולים ופיצויים של הראל.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 14.3.3 - 2/2/2020 – 249

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


הפקת טופס  161מתקן.
 oכאשר נבחר סוג אירוע של הפקת טופס  161בלבד ,קיימת אפשרות להפיק לאחר מכן טופס
מתקן.
 oעד כה ,חישוב התקרות בטופס המתקן נקבעו לפי תאריך החישוב.
 oמהיום ,חישוב התקרות בטופס המתקן נקבעו לפי תאריך ההגשה המקורי.



תקלה בשימוש נכסים פיננסיים.
 oשימוש בנכסים פיננסיים שונים לא התאפשר עקב אי קליטת השדות אשר הוזנו בהם.
 oהתקלה תוקנה.



תקלה בהצגת תוצרי פנסיה וותיקה מאוזנת בטבלאות מיפוי קצבאות.
 oבשורת התוכנית לא הוצגו הקצבאות המשולמות ממנה.
 oהתקלה תוקנה.
 oיש להדגיש שהתקלה לא השפיעה על סך הכל הקצבאות בטבלה ועל הופעת הקצבאות
בתזרים הכללי.



היוון לפורשי צהל.
 oהזנת היוון עבר כזה נעשית במסך קצבאות והיווני עבר.
 oהסבר לבעייתיות ולפתרון במסמך ההסבר למסך.

עדכון למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


תיקון בנוהל החישוב.
 oעד כה ,כאשר המערכת חישבה הפקת טופס 161ד למי שהגיע כבר לגיל הזכאות ,החישוב
נעשה על בסיס תקרת הקצבה המזכה ושיעורי הפטור אשר קיימים במועד החישוב.
 oהנוהל עודכן והחישוב מתבצע על בסיס תקרת הקצבה המזכה ושיעורי הפטור אשר קיימים
במועד ההגעה לגיל הזכאות.
 oשים לב! הטפסים מופקים כאילו הפורש הגיע לבצע קיבוע זכויות במועד ההגעה לגיל
הזכאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


תקלה בהצגת תוצרי פנסיה וותיקה מאוזנת בטבלאות מיפוי קצבאות בגרסאות הממשק הפשוטות.
 oבשורת התוכנית לא הוצגו הקצבאות המשולמות ממנה.
 oהתקלה תוקנה.
 oיש להדגיש שהתקלה לא השפיעה על סך הכל הקצבאות בטבלה ועל הופעת הקצבאות
בתזרים הכללי.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עדכון 14.3.2 - 31/1/2020 – 248

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


חידוש הרשאות.

עדכון למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


חידוש הרשאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


חידוש הרשאות.
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נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 14.3.1 - 26/1/2020 – 247

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה.
 oכאשר מתוכנית היה ניתן למשוך גם מזכה וגם מוכרת ונקבע היוון רק למוכרת ,המערכת לא
אפשרה זאת.
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 14.3.0 - 26/1/2020 – 246

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה.
 oכאשר חושב מקרה שבו לנקבה ילידת  1970-1975הייתה פנסיה וותיקה בהסדר ,המערכת לא
הצליחה להשלים חישוב.
 oהייתה בעיה במקדמי היוון והיא תוקנה.



תיקון תקלה.
 oהכנסות עבר המופיעים במסך תוצאות וסיכום .17/תוצאות הייעוץ/מידע עזר/מידע עזר
אודות חישובי המס/הכנסות וזקיפות/הכנסות עבר לא שיקפו נאמנה את הערכים אשר
הוזנו במסך ייעוץ פרישה .11/לקראת חישוב פרישה/הכנסות עבר.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה.
 oגרפים ונספחים לא הופיעו בדוח ללקוח.
 oהתקלה תוקנה.



שדרוג מערכת הפריסה האוטומטית והסרת כל המגבלות לאוטומטיזציה.
 oעד כה ניתן היה לבצע פריסה אוטומטית רק במצב שבו היה מענק אחד.
 מהיום אין מגבלה .ניתן לבצע פריסה אוטומטית ללא מגבלת כמות המענקים
והיוונים הנפרסים וללא תלות במועד קבלתם על ציר הזמן.
 oהמערכת בודקת מגוון רב של אפשרויות ובהן:
 הכל אחורה לתקופות הפריסה השונות האפשריות.
 הכל קדימה (עם/ללא העתקה לשנה הבאה כשניתן) לתקופות הפריסה השונות האפשריות.
 במידה ויש מענקים ברי פריסה אחורה בלבד (כגון הפרשי שכר) נערכת
בדיקה משולבת עם פריסת מענקים אלה לתקופות השונות.
 לגבי מענקים ברי פריסה אחורה וקדימה (לדוגמא מענק פיצויים) מבצעת בדיקה של
פריסה משולבת .לדוגמא:
 קדימה משולב אחורה
מבחינים בשני מקרים (ובתוכם שני תתי מקרים עם/ללא העתקה לשנה הבאה כשניתן)

 oהראשון ,מצב שיש לנו גם מענקים בעלי אפשרות לפריסה קדימה
(שהיא בוודאות גם אם אחורה) וגם מענקים לפריסה אחורה
בלבד (פדיון חופשה/הפרשי שכר).
 זה מצב שיש לבצע בדיקה ארוכה .כלומר ,אם יש 4
שנים קדימה ו 6 -אחורה אז זה  24חישובים.
 1 קדימה ו 1 -אחורה.
 1 קדימה ו 2 -אחורה
 וכך הלאה.

 למצב זה בוחרים בתוכנה בחלופה הבאה:
 פריסה קדימה  -בורר סכום מבוקש לפריסה
 oהחלופה  -כל סכום למעט כזה שניתן
לפריסה אחורה בלבד.
 פריסה אחורה  -בורר סכום מבוקש לפריסה
 oהחלופה  -כל סכום שניתן לפריסה
אחורה בלבד.
 oהשני ,יש מצב שכל המענקים ברי פריסה גם קדימה וגם אחורה.
אסביר עם דוגמא:
 נתון מענק פיצויים חייב אותו ניתן לפרוס ל 6-שנים
אחורה ו 4 -שנים קדימה .נערכת בדיקה לפריסת
מחצית המענק החייב לכל צד לתקופות הבאות:
 4 שנים קדימה
 1 שנה אחורה שזה לא פריסה
 2 שנים אחורה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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 3שנים קדימה
 1 שנה אחורה שזה לא פריסה
 2 שנים אחורה.
 3 שנים אחורה.
 2שנים קדימה
 שנה אחורה שזה לא פריסה
 2 שנים אחורה.
 3 שנים אחורה.
 4 שנים אחורה.
 1שנים קדימה
 שנה אחורה שזה לא פריסה
 2 שנים אחורה.
 3 שנים אחורה.
 4 שנים אחורה.
 5 שנים אחורה.

השלמת מיפוי קצבאות במסך ייעוץ פרישה.12/

קצבאות והיוונים לקבל.

o

מומלץ בחום לעיין בתיעוד הנלווה למסך בתוכנה.
עד כה ראינו במסגרת לשונית קצבאות ומיפוי קצבאות הנמצאת במידע עזר מתקדם
למומחים אשר בתחתית לשונית קצבאות ומיפוי קצבאות את הטבלה הבאה (מפאת גודלה מוצג רק

o

מהיום נוספו פעולות על הטבלה:
 מיון
קליק ימני כאשר הסמן נמצא על כותרת עמודה (לדוגמא קצבה מחושבת לפי כל

הצבירה) ,יפתח שתי חלופות:
 oמיון עולה.
 סימונו ימיין את הטבלה לפי הערכים בעמודה זו כאשר
בסיום המיון בשורה הראשונה יהיו פרטי הקצבה
עבורה הערך בעמודה זו הוא הנמוך ביותר.
 oמיון יורד.
 סימונו ימיין את הטבלה לפי הערכים בעמודה זו כאשר
בסיום המיון בשורה הראשונה יהיו פרטי הקצבה
עבורה הערך בעמודה זו הוא הגבוה ביותר.
 קפיצה ללשונית תוכנית הקצבה עצמה.
 קליק ימני כאשר הסמן נמצא על תא כלשהו בטבלה (שאיננו כותרת) ,יציג
אפשרות קפיצה לתוכנית הקצבה בשורה בה נמצא התא.
 oסימונו יפתח בפנינו את הלשונית ובה פרטי הקצבה הנדונה.

o

מהיום ניתן לייצר טבלאות מיפוי מצומצמות.
 מאחר והטבלה רחבה מאד (נכון להיום  48עמודות) לא ניתן לצפות בכולה .והיה
וברצונך להתמקד בנושאים מסוימים ,קיים מנגנון מיוחד המאפשר זאת.

o

חלק ,ככל שניתן להציג במסך אחד):

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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לחיצה על לינק הוסף בלשונית העזר טבלאות מיפוי מצומצמות תציג בפנינו טבלה
מלאה כפי שמופיעה בלשונית קצבאות ומיפוי קצבאות וסדרת צ'ק בוקסים ,אחד
לכל בלוק בטבלה .להלן דוגמא:



נניח שברצוני לראות שלושה בלוקים .את פרטי התוכנית ,מקדמים של המזכה
וצבירות מזכה כיום .אסמן את הצ'ק בוקסים המסומנים באדום ואקבל את
הטבלה המצומצמת הבאה ,אשר תכיל את הבלוקים המבוקשים.



שים לב!




ניתן להוסיף ולגרוע בלוקים ללא מגבלה.
ניתן להוסיף ולייצר טבלאות מצומצמות נוספות.
לא ניתן לבצע פעולות מיון ומקפצה מהטבלאות המצומצמות .פעולות מיון
על הטבלה הראשית מבצעת מיון גם בטבלאות אלה.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


תיקון תקלה
 oכאשר חושב מקרה שבו לנקבה ילידת  1970-1975הייתה פנסיה וותיקה בהסדר ,המערכת לא
הצליחה להשלים חישוב.
 oהייתה בעיה במקדמי היוון והיא תוקנה.



השלמת מיפוי קצבאות במסך .
 oהנושא הושלם כפי שמפורט בהסבר לעיל.



שדרוג מערכת הפריסה האוטומטית והסרת כל
 oהנושא הושלם כפי שמפורט בהסבר לעיל.

המגבלות לאוטומטיזציה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 14.2.2 - 21/1/2020 – 245

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה.
 oבמקרה של בעיית תקינות בהזנת תאריכים מסוימים בתקופות משרה חלקית ,המערכת לא
הצליחה להשלים חישוב.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה.
 oכאשר המועמד קיבל מענק פרישה אשר כלל מענק ראשי וסדרת מענקים מאוחרים בסכום
שהיה גבוה מהמענק הראשי הפטור ,המערכת לא הצליחה להשלים חישוב.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה
 oלשונית הנחיות לתוספות דוח ללקוח לא הוצגה כהלכה.
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 14.2.1 - 19/1/2020 – 244

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה.
 oנתאר מצב שבו אדם פורש ממקורם העבודה כששיעור המשרה שלו נמוך מ .100% -נתונים
אודות תקופת משרה חלקית זו יש להזין באזור תקופת משרה חלקית עכשווית.
 שים לב! אין לה תאריך סיום .תאריך הסיום הוא תאריך סיום העבודה.
 oוהיה והוזנה בשגגה תחת תקופות משרה חלקית שהסתיימו ,המערכת לא זיהתה כהלכה את
טעות המשתמש ונוצר מצב שבו לא ניתן היה להשלים חישוב.
 oהתקלה תוקנה ושגיאת המשתמש מאותרת.



תיקון סדרת תקלות
 oבפעולות האוטומטיות במעבר אל מסך לקראת חישוב פרישה ובחישוב אוטומטי להשגת
מקסימום חד פעמי היו מספר בעיות .כתוצאה מכך ,המערכת לא עברה חלק ממסך למסך גם
בעבודה ידנית.
 oהתקלות תוקנו.



שיפור ויזואלי
 oהלינקים להדפסת דוחות ללקוח היו ממוקמים בחלק השמאלי של מסך סיכום ייעוץ /
טפסים ודוחות .כתוצאה מכך ,לא תמיד הם נראו.
 oהלינקים הועברו לחלקו הימני של המסך.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 14.2.0 - 18/1/2020 – 243

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


שדרוג משמעותי בהצגת ריכוז הקצבאות לתשלום.
o
o

פעמים רבות ,חסרה לנו "התמונה המלאה" של הקצבאות המתוכננות.
לחיצה על לינק הצג מיד עזר מתקדם למומחים בחלק התחתון של המסך

תציג שתי לשוניות חדשות:
 קצבאות ומיפוי קצבאות.
 ריכוז כל הפרטים הרלוונטים לכלל הקצבאות .בתצלום להלן מופיע החלק
השמאלי של הטבלה.
 טבלאות מיפוי מצומצמות.
 עדיין לא הושלמה.
 בטבלה המלאה  11בלוקים בהם בסך הכל  49עמודות .לכשתושלם ,תאפשר לנו
להציג כל סדרת בלוקים של הטבלה המלאה .לדוגמא ,הצגת פרטי התוכניות
ויתרת הצבירות שנותרו בהן לאחר משיכת קצבה.



הוספת יכולת מלל אישי לדוח ללקוח.
 oהדוח ללקוח עשיר ומפורט ומכיל תוצאות רבות ,טפסים למס הכנסה ומפרט לביצוע .בכל
אלה ,אין למשתמש כל יכולת לשנות ולו פסיק קטן.
 oייתכן וירצה להוסיף טקסט משלו ובו דגשים ,הבהרות ,סיכומים שונים שנעשו עם הלקוח
וכדומה .לשם כך ,נוסף מנגנון המאפשר זאת.
 oמדובר במעין "מעבד תמלילים זוטא" ,המאפשר הוספת שורות ,הזנת טקסט צבעוני ,בולטים
וכדומה.
 oההזנה נעשית דרך מסך תוצאות וסיכום/לשונית תוצאות הייעוץ ,לשונית משנה הנחיות
לתוספות לדוח ללקוח/לשונית משנה הוספת מלל אישי של היועץ.
 oמיקום הזנת הטקסט נקבע שם שכן הוספת הטקסט תהיה ,בין היתר ,לאחר בחינת תוצאות
הייעוץ.
 oשים לב!




בנוסף לשורות יש לסמן את הוסף עמוד מלל יועץ בדוח.
יש לינק תצוגה מקדימה .לחיצה עליו תאפשר לך לראות איך בדיוק יופיע התוכן
שהוזן בדוח ללקוח.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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תוספת פרקטית נחמדה מאד
 oכאשר עובדים על מקרה ,תמיד יש לנו פתק קטן שעליו אנחנו רושמים כל מיני דברים
רלוונטיים למקרה .מה חסר ,מה ללא לשכחו וכדומה.
 oמהיום יש מעין  NotePadשהוא "פתק" אשר נשמר עם שאר פרטי המועמד.



תיקון תקלה
 oבמידה וחושב מקרה שבו מספר שנות העבודה איננו מאפשר פריסה קדימה ותאריך הפרישה
מאפשר העתקת שנת הפריסה הראשונה קדימה ( 30/9וצפונה) המערכת לא הצליחה לסיים
חישוב בהצלחה.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה
 oבמקרים מסוימים לא ניתן היה להזין תשלום מקופה מרכזית בעת עזיבת עבודה.
 oהתקלה תוקנה.



עדכון תיק ניכויים.
 oעודכנו המספרים החדשים של הראל פנסיה מקיפה וכללית.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


שדרוג משמעותי בהצגת ריכוז הקצבאות לתשלום.
o



כפי שתואר לעיל.

תיקון תקלה

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

 oכפי תואר לעיל.



שאר הנושאים
 oקיימים בתוכנת נכסים.
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נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 14.1.0 - 12/1/2020 – 242

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה.
 oתיקון תיק ניכויים של איילון חברה לביטוח.



שדרוג משמעותי במערכת הפריסה – פריסה
o

אוטומטית חכמה.

o

מומלץ לקרוא את התיעוד הנלווה במסך התוכנה.
לצפות בסרטון המסביר את השדרוג .https://www.youtube.com/watch?v=WfkDpw6GXqc
 ניתן לצפות בסרטון גם מתוך מסך הפריסה עצמו.

o

להלן תמצית השדרוג.



הוספת מנגנון רגישות בפריסה אוטומטית.



הוספת מנגנון להגבלת שנות הפריסה לפי רצון המשתמש בעבודה ידנית.

 שאלה :האם בתמורה להקטנת מקדמת המס ב ₪ 1 -כדאי להגדיל את מספר
שנות הפריסה קדימה מ 3 -ל?4 -
 תשובה :ממש לא .לכל שנת פריסה יהיה צורך להגיש בעתיד דוח שנתי וזה כידוע,
עולה כסף.
 הפתרון לבעיה זו בתוכנה נעשה באמצעות הגדרת סף .לדוגמא ,אם החיסכון
בהוספת שנת פריסה קדימה עולה על הסף ,נגדיל את מספר שנות הפריסה.
 דוגמא :נניח שהגשת דוח שנתי עולה  .₪ 3,000נניח שיש מענק חייב בסך 200,000
 ₪אותו ניתן לפרוס ל 4 -שנים.
עלות כוללת
מקדמת המס עלות הגשת דוחות
מספר שנות פריסה
27,266
0
27,266
ללא פריסה (או פריסה לשנה אחת)
13,097
3,000
10,097
פריסה לשנתיים
8,261
6,000=2*3,000
2,261
פריסה לשלש שנים
9,000
9,000=3*3,000
0
פריסה לארבע שנים
 רואים שאין כדאיות לפרוס ל 4 -שנים.
 הסף נקבע אמצעות מנגנון סף כדאיות להוספת שנת פריסה אוטומטית קדימה,
מנגנון ,המאפשר לקבוע סף בסכום מסוים או ללא סף.
 שאלה נוספת :ומה לגבי פריסה אחורה?
 תשובה :מאחר ולא נדרש להגיש דוח בתלות במספר שנות הפריסה אחורה ,כל
הפחתה בסכום המס תתקבל בברכה.



בפריסה ידנית ,ברירת המחדל של המערכת היא פריסה לתקופה מקסימלית.
למרות זאת ניתן להגביל את שנות הפריסה באמצעות  3בוררים.
 oלפריסה קדימה
 הגבלת שנים.
 העתקת שנת פריסה הראשונה קדימה.
 לבורר זה משמעות רק אם מועד הפרישה הוא 30/9
ואילך שכן רק במקרה כזה יש אפשרות להעתקה
קדימה.
 oלפריסה אחורה
 הגבלת שנים.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


תיקון תקלה.
 oכפי תואר לעיל.



הוספת מנגנון רגישות בפריסה אוטומטית.
 oכפי תואר לעיל.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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 oמנגנון הגבלת שנות הפריסה מפותח בהרבה בתוכנת נכסים מכפי שתואר לעיל במחולל
הפרישה החכם.

עדכון 14.0.6 - 8/1/2020 – 241

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה.
 oהמערכת לא זיהתה חלק מקרנות הפנסיה ולא ניתן היה להשלים חישוב.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


תיקון תקלה.
 oהמערכת לא זיהתה חלק מקרנות הפנסיה ולא ניתן היה להשלים חישוב.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עדכון 14.0.5 - 7/1/2020 – 240

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


עודכנו תקרות .2020

עדכון למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


עודכנו תקרות .2020

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


עודכנו תקרות .2020
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נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 14.0.4 - 7/1/2020 – 239

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה
 oכאשר התבקש אירוע שאיננו פרישה מעבודה והתחשבנות ובמסגרת הצבירות היו פיצויים
פטורים מעל תקרה ,המערכת לא הצליחה לסיים חישוב.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה
 oכאשר התקבלו בעבר מענקים פטורים בתקופות עבודה חופפות וכשהייתה גם חפיפה
לתקופת עבודה נוכחית ,במקרים מסוימים המערכת לא הצליחה לסיים חישוב.
 oהתקלה תוקנה.



תוספת בהכנה
 oבמסך לקראת חישוב פרישה נוספה לשונית משיכת כספים.
 oהתוכן שלה בהכנה ויש להתעלם ממנה בשלב זה.

עדכון למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
תיקון תקלה
 oכאשר התקבלו בעבר מענקים פטורים בתקופות עבודה חופפות וכשהייתה גם חפיפה גם
לתקופת עבודה בה ממשיך מקבל הקצבה לעבוד לאחר הגעה לגיל הזכאות ,במקרים
מסוימים המערכת לא הצליחה לסיים חישוב.
 oהתקלה תוקנה.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


תיקון תקלה
 oכאשר התקבלו בעבר מענקים פטורים בתקופות עבודה חופפות וכשהייתה גם חפיפה
לתקופת עבודה נוכחית ,במקרים מסוימים המערכת לא הצליחה לסיים חישוב .למעשה,
"עפה" בשלב בדיקת הנתונים.
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 14.0.3 - 5/1/2020 – 238

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה
 oכאשר תקופת העבודה החלה והסתיימה באותה שנת מס המערכת לא הצליחה לסיים חישוב
שבו התבקשה פריסה אחורה או נדרשה פריסה אחורה במסגרת תהליך זה או אחר.
 oהתקלה תוקנה.



שינוי
 oעד כה ,בשדה שם פקיד שומה לא ניתן היה להזין מספרים.
 oמהיום ניתן.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 14.0.2 - 2/1/2020 – 237

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה
 oניתן לשמור מועמדים במערכת בשני מקומות .להזכירך ,לקביעת המיקום קיים מנגנון זה:

o
o


מנגנון קביעת השמירה בתיקייה שאיננה ברירת המחדל לא עבד כהלכה.
התקלה תוקנה.

תיקון תקלה
 oלא ניתן היה לקלוט שם מועמד הכולל גרש .לדוגמא ,אברמוביץ'.
 oכל עוד מדובר בהזנת שם ,במסך פרטים אישיים ,ניתן היה למחוק את הגרש מהשם .כאשר
מדובר בקליטת מועמד מהמסלקה ,לא ניתן להגיע לגרש..........
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 14.0.1 - 1/1/2020 – 236

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה
 oלצרכי פריסה אחורה ,המערכת בונה את טבלת הכנסות עבר באופן אוטומטי .לדוגמא,
לתקופת עבודה בת  10שנים שהסתיימה ב 12/2019 -תיבנה טבלת הכנסות ריקה בשנים
.2018-2014
 oכאשר מבוצע המשך ייעוץ ב 2020 -לייעוץ שהחל ב ,2019 -ללא קשר לשנות הפריסה בפועל,
הכנסות עבר הן בשנים .2019-2015
 oעד לתיקון זה ,כאשר נותרה הטבלה בשנים  ,2018-2014הבעיה לא אותרה.
 oהתקלה תוקנה ובמקרה כזה המערכת מנחה אותך מה לבצע.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון  -14.0.0 - 31/12/2019 – 235עדכון משמעותי ביותר

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


עידן חדש במחולל פרישה חכם :מהיום קיימים תהליכים אוטומטיים במערכת.
o

הוכן סרטון חדש על התוכנה.
 להלן קישור ליוטיוב.https://www.youtube.com/watch?v=6gvsN9ep-yE :

o

האחד  -חישובים מקדמיים לקבלת מידע מקדים תומך החלטה.
 בכניסה למסך לקראת חישוב פרישה המערכת מבצעת סדרת חישובים אוטומטיים
ותספק לך מידע יקר ערך בנושאים אלה (ראה דוגמא לתוצאות חישוב בהמשך):
 תזמון אופטימלי למשיכת קצבה
 oהמערכת ממפה את ציר הזמן ומייצרת רשימת נקודות לבדיקה.
לדוגמא ,מועד שבו יש זכאות לפטור ,מועד הגדלת ההון הפטור,
מועד סיום הפריסה ועוד .לכל מועד מבוצע חישוב של הענ"נ
בהנחה שזה מועד תחילת תשלום כל הקצבאות .המערכת תציג
את הענ"נ לכל המועדים המחושבים ואת המועד עבורו הענ"נ
מקסימלי .החישוב מבוצע גם בהנחת הקצאת ההון הפטור
לטובת מענקים וגם בהנחת הקצאת ההון הפטור לטובת קצבה
מזכה.
 כדאיות משיכת תגמולים בקצבה עד  1997/2000כקצבה מזכה או כפדיון
 oמבוצעים שני חישובים .לכל חלופה יבוצע חישוב של הענ"נ.
המערכת תציג עבורו את הענ"נ ואת החלופה עבורה הענ"נ
מקסימלי .החישוב מבוצע גם בהנחת הקצאת ההון הפטור
לטובת מענקים וגם בהנחת הקצאת ההון הפטור לטובת קצבה
מזכה.
 כדאיות משיכת תגמולים בקצבה עד  1997/2000כקצבה מוכרת או כפדיון
 oאיך מושכים קצבה מוכרת מהצבירה? מושכים אותה ומפקידים
בקופה משלמת קצבה לקבלת קצבה מוכרת .יבוצעו שני
חישובים .לכל חלופה יבוצע חישוב של הענ"נ ,המערכת תציג
עבורו את הענ"נ ואת החלופה עבורה הענ"נ מקסימלי .החישוב
מבוצע גם בהנחת הקצאת ההון הפטור לטובת מענקים וגם
בהנחת הקצאת ההון הפטור לטובת קצבה מזכה.
 במועד כתיבת שורות אלה הדבר עדיין לא מבוצע אך הוא


בתכנון.

קצבה נטו ,חד פעמי נטו וענ"נ בשתי חלופות קיצון
 oמטרתו של חישוב זה הוא לתת לפורש תמונת מצב באשר למרחב
הפתרונות האפשרי עבורו.
 oמבוצעים שני חישובים .האחד ,בניסיון לייצר קצבה נטו
מקסימלית והשני בניסיון לייצר חד פעמי נטו מכסימלי .לכל
חלופה תוצגנה תוצאות אלה:
 קצבה נטו בפועל.
 חד פעמי נטו בפועל.
 ענ"נ בפועל.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

o

השני  -חישובים אוטומטיים לקבלת תוצרים סופיים
 לצדו של כפתור בצע חישוב נוסף בורר ולו  3חלופות:
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שים לב!


חישוב ידני.
 oהחישוב יבוצע לפי קביעות המשתמש.
חישוב להשגת קצבה נטו מכסימלית.
 oסכומים בתוכניות קצבה וקלמ"ק יופנו למשיכת קצבה.
 oצבירות פנסיוניות בתגמולים הון וקרן השתלמות יימשכו ובסכום
שהתקבל תירכש קצבה מוכרת.
 oצבירות פיננסיות יימשכו (ישולם מס לפי העניין) ובנטו שיישאר
תירכש קצבה מוכרת.
 oפיצויים הוניים חייבים ייפרסו והיתרה תישאר כסכום חד פעמי.
 oהון פטור יופנה בעדיפות לטובת קצבה מזכה.
חישוב להשגת חד פעמי נטו מכסימלי.
 oתגמולים אחרי  1997/2000בתוכניות קצבה ותגמולים קלמ"ק
יהוונו במקסימום עד לסכום קצבה מזערי.
 oצבירות פנסיוניות בתגמולים קצבה עד  ,1997/2000תגמולים הון
וקרן השתלמות יימשכו.
 oצבירות פיננסיות יימשכו (ישולם מס לפי העניין).
 oפיצויים חייבים ייפרסו.
 oהון פטור יופנה בעדיפות לטובת היוונים ופיצויים.
בסיום חישוב להשגת קצבה נטו מכסימלית או חד פעמי נטו מכסימלי
הבוררים והשדות נותרים ללא שינוי במצב האחרון שהמערכת קבעה
אותם.

תוספת חשובה וייחודית
o

התאמה אישית לסוכן/יועץ/סוכנות.
 לא מעט מעוניינים בכוח החישוב של התוכנה אולם רוצים להציג את התוצאות
בפורמט שלהם עם מסכים משלהם על פי תפיסת עולמם.
 מהיום ,אפשר להזמין רק את כוח החישוב.
 הלקוח יגדיר ויבנה את מסכי התוצאות שלו בעצמו.
 הלקוח יגדיר איזה תוצאות/ערכים מספריים הוא רוצה "לשאוב"
מהמחולל.
 ייבנה ממשק בין מחשב הלקוח למחולל פרישה חכם.
 התוצאה – כל כוח החישוב של המחולל תחת נראות אישית של הלקוח.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

דוגמא למידע מקדים בכניסה למסך לקראת חישוב פרישה
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נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 13.0.11 - 18/12/2019 – 234

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה
 oכאשר היו צבירות פנסיוניות אשר הכילו תוכניות בחברות מסוימות המערכת לא הצליחה
 oלו היית מחשב מקרה כזה ,התקלה הייתה מתרחשת גם אצלך.
 oהתקלה תוקנה.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


אותה תקלה התרחשה בממשק פשוט.
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 13.0.10 - 14/12/2019 – 234

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה
 oנשלח אלי מקרה שבו המערכת לא הצליחה לסיים חישוב.
 oלא ידוע לי איך בדיוק הגיעו לסיטואציה שבה המערכת "עפה".
 לו היית מחשב מקרה כזה ,התקלה הייתה מתרחשת גם אצלך.
 oבכל מקרה ,התקלה תוקנה.
 oהבהרה וגם "התנצלות".
 בגרסה  13.0.0הוכנסו שינויים משמעותיים בליבה של המערכת .מטבע הדברים
שינוי כזה יכול להוביל לבאגים ,כפי שמתרחש.

אני מצדי עושה את המקסימום האפשרי לתקן מוקדם ומהר ככל שניתן באגים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 13.0.9 - 12/12/2019 – 233

עדכון למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
 תיקון תקלה
 oכאשר התבקש היוון עתידי המערכת לא הצליחה לסיים חישוב.
 oהתקלה תוקנה.
 oהבהרה וגם "התנצלות".
 בגרסה  13.0.0הוכנסו שינויים משמעותיים בליבה של המערכת .מטבע הדברים
שינוי כזה יכול להוביל לבאגים ,כפי שמתרחש.
אני מצדי עושה את המקסימום האפשרי לתקן מוקדם ומהר ככל שניתן באגים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 13.0.8 - 12/12/2019 – 233

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
תיקון תקלה
o
o
o
o

לא ניתן להוסיף תוכניות.
תקלה זו טופלה גם בעדכון .13.0.1
מסתבר שהתקלה מתרחשת גם לאחר לחיצה על כפתור התחל חישוב חדש.
הפעם אני מקווה שפתרתי אותה סופית.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  143מתוך 472

עדכון 13.0.7 - 11/12/2019 – 232

עדכון למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


תיקון תקלה
 oכאשר הוזן חל"ת במסגרת תקופת עבודה בעבר בגינה התקבל מענק פטור ,בתאריכים
מסוימים המערכת לא הצליחה לסיים חישוב.
 oהתקלה תוקנה.
 oכמו כן ,כאשר היה חל"ת בתקופת עבודה כוללת של למעלה מ 32 -שנה ,הסכום לנוסחת
הקיזוז סטה בכ 0.5% -מהמספר הנכון.
 גם זה תוקן.



בהזדמנות זו הבהרה
 oכאשר תקופת העבודה בעבר הייתה למעלה מ 32 -שנה ,אין לפרק את המענק הפטור לשני
מענקים (מענק שיובא בחשבון לנוסחת הקיזוז ומענק שלא יובא בחשבון).
 oיש להזין מענק אחד בלבד .המערכת מפרקת אותו לשני החלקים וממלאת בטופס רק את
החלק הרלוונטי לנוסחת הקיזוז.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 13.0.6 - 7/12/2019 – 231

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


תיקון תקלה
 oבממשק מורכב ,בהפרשה שוטפת לפיצויים בלבד בקופת גמל ,המערכת לא זיהתה צבירות
למרות שהיו.
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 13.0.5 - 5/12/2019 – 231

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה
 oבאירוע שאיננו אירוע פרישה מלא הכולל צבירות בקצבה החישוב נכשל.
 oהתקלה תוקנה.



שיפור משמעותי בביצועים
 oעד כה נקודת האיזון חושבה בכל מעבר ממסך למסך.
 oמהיום ,נעשית בדיקה אם יש שינוי בנתונים הגולמיים המשפיעים על נקודת האיזון (מענקים
וקצבאות לסוגיהם) ורק אם אכן יש שינוי ,נקודת האיזון מחושב פעם נוספת.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


עדכון תאריך משיכת קצבאות לכלל הקצבאות במסך משיכת תגמולים וקצבה בגרסאות הממשך
הפשוטות
 oעד כה התאריך נקבע לפי תאריך החישוב.
 oמהיום הוא נקבע לפי המאוחר מבין תאריך החישוב והתאריך שבו מגיע המועמד לגיל ( 60גיל
מינימאלי לקבלת קצבאות במערכת).
 oפועל יוצא הוא הפחתה בכמות הודעות השגיאה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 13.0.4 - 3/12/2019 – 230

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה
 oכאשר נעשה ניסיון לבצע חישוב פרישה מלא של מקרה אשר חושב קודם לכן בגרסה קודמת
לגרסת  ,13.0.0החישוב נכשל.
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 13.0.3 - 3/12/2019 – 229

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה
 oבהינתן פיצויים מעל תקרה ובנוסף לו רצף קצבה ,לא ניתן היה להשלים חישוב.
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 13.0.2 - 3/12/2019 – 228

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה
 oבהינתן פיצויים מעל תקרה ,לא ניתן היה להשלים חישוב.
 oהתקלה תוקנה.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


השלמת מימוש פיצויים מעל תקרה בגרסאות הממשק המורכבות
 oעד כה הנושא לא היה מושלם שם.
 oמהיום יש תפעול מלא.
 oהתקלה אשר דווחה לגבי המחולל איננה רלוונטית לתוכנת נכסים.
 היא כידוע יודעת יותר..........

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עדכון 13.0.1 - 2/12/2019 – 227

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה
 oלא ניתן להוסיף תוכניות.
 oהתקלה תוקנה.
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נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  150מתוך 472

עדכון  – 13.0.0 - 30/11/2019 – 226עדכון משמעותי ביותר
הידעת שהמספר  13הוא מספר בעל משמעות מיוחדת ביהדות ולא במובן השלילי כמו אצל הגויים?

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


השלמת תכנון פרישה הוליסטי מלא – מהיום כל הנכסים הפיננסים משולבים בפנסיונים.
 oמהיום ניתן לשלב בכל חישוב פרישה תוצרים מנכסים פיננסים אלה:
 פיקדונות.
 תוכניות חיסכון.
 תיק ניירות ערך.
 פוליסות פיננסיות.
 קופות גמל להשקעה.
 נדל"ן (כולל שכר דירה).
 ירושות לקבל.
 תגמולים הון.
 תגמולים קצבה עד .1997/2000
 פיצויים פטורים מעל תקרה.
 oמכל נכס ניתן לייצר (בכפוף למגבלות מובנות בסוג הכסף) את השימושים הבאים:
 רזרבה.
 סכום חד פעמי במועד מבוקש.
 קצבה מוכרת במועד מבוקש.
 אנונה במועד מבוקש ,בתדירות מבוקשת ולתקופה מבוקשת.
 שריון כספים למטרה מיוחדת.
 הורשה.
 oלפרטים מלאים ,ראה במסמך העזרה למסך מימוש הון ופיננסים.



שיפור משמעותי והרחבת יכולות הייעוץ  -הרחבת מבנה הנתונים לקליטת תגמולים
 oעד כה מבנה התגמולים היה זה:

o

o

מהיום המבנה רחב יותר בשני מישורים.
 מכיל את כל שדות הממשק האחיד המגיע מהמסלקה.
 נותן מענה כבר בשלב הזה להבחנה בין צבירות אשר ייצרו קצבה מזכה וקצבה
מוכרת.
לפרטים מלאים ,ראה במסמך העזרה למסך זה בתוכנה .להלן המבנה החדש.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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שיפור תפעולי משמעותי  -נוספה יכולת הצגת שדות התוכנית בלבד או את כל שדות המערכת
 oעד כה ,ללא תלות בסוג התוכנית הוצגו כל השדות האפשריים .דבר הביא לא פעם לשגיאות
בהזנת הנתונים .למרות שאלה אותרו על ידי מערכת בדיקת נכונות נתוני הקלט ,עדיף היה
לצמצם ולהציג רק שדות רלוונטיים לתוכנית הנדונה.
 oמהיום ,ברירת המחדל היא הצגת שדות התוכנית בלבד עם יכולת להציג את כל השדות,
במידת הצורך לפי בקשת המשתמש.
 oבהתייחס לדוגמא לעיל ,עבור פנסיה חדשה מסובסדת לאחר  ,1995אם לא תהיה דרישה
מיוחדת (באמצעות כפתור) להצגת כל השדות ,יוצגו רק השדות הבאים (מוצגים גם שדות הפיצויים):



השלמת מסך קצבאות –בנוסף למקדמי המרת הון לקצבה המערכת מחשבת גם מקדמי היוון.
 oעבור תוכנית שאיננה מסוג פנסיה תקציבית/וותיקה בהסדר/וותיקה מאוזנת
 תידרש להזין  2ערכים בלבד:
 מועד קבלת הקצבה.
 מסלול פרישה מבוקש/מקדם המרת הון לקצבה.
 תרצה לעקוף את חישוב המערכת לסכום הקצבה המגולמת ולהזין אותו בעצמך? יתאפשר
לך.

o

 במידה ותרצה להוון תידרש להזין שני ערכים נוספים בלבד:
 תקופת ההיוון.
 שיעור ההיוון.
 תרצה לעקוף את חישוב המערכת לסכום המהוון ולהזין אותו בעצמך? יתאפשר לך.
עבור תוכנית מסוג פנסיה תקציבית/וותיקה בהסדר/וותיקה מאוזנת
 תידרש להזין  2ערכים בלבד:
 מועד קבלת הקצבה.
 סכום הקצבה.
 במידה ותרצה להוון תידרש להזין שני ערכים נוספים בלבד:
 תקופת ההיוון.
 שיעור ההיוון.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ


o
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תרצה לעקוף את חישוב המערכת לסכום המהוון ולהזין אותו בעצמך? יתאפשר לך.

לפרטים מלאים ,ראה במסמך העזרה למסך זה בתוכנה.



הוספת בדיקת חוקיות לעניין קופות מרכזיות
 oשימוש בקופות מרכזיות כחלק ממקורות המעביד לתשלום פיצויים אפשרי רק אם תחילת
העבודה של המעסיק עבורו מבוצעת עזיבת עבודה (או תחילת מעבידים קודמים ברצף פיצויים המסתיים
עתה) מוקדמת מ.1/1/2008 -
 oעד כה הנושא לא נבדק.
 oמהיום הוא נבדק.



שיפור משמעותי בקליטת נתוני מסלקה
 oכידוע ,יש לא מעט בעיות עם המידע המגיע מהמסלקה.
 oהמערכת מפעילה "חכמה" ומחפשת פתרונות לבעיות שונות ומחשבת בעצמה נתונים
בעיתיים.
 oהתוצאה היא שסדרת בעיות בהן עד כה הוצגה שגיאה ,טופלו ומעתה אין שגיאות.



תיקון תקלה
 oלא ניתן היה לבצע פרישה מעבודה לתאריך בשנה הבאה.
 oהתקלה תוקנה.



עדכון גיל מינימאלי לתחילת עבודה
 oעד כה הגיל היה .18
 oמהיום.16 ,

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


האמור לעיל תוקן גם בתוכנת נכסים.



הפחתת עומס החישוב מהמשתמש בגרסאות הממשק הפשוטות
 oבמסך משיכת תגמולים וקצבה/קצבאות נוספות עבור היוון קצבה מוכרת נדרשת עד כה
להזין ערך בשדה מרכיב הרווח היחסי בסכום המהוון .שדה זה משמש לחישוב סכום המס
על היוון קצבה מוכרת חייב.
 למי שזוכר ,זה לא היה קל .
 oמהיום ,מחושב על ידי המערכת.

עדכון למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


חידוש הרשאות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 12.11.6 - 18/11/2019 – 225

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון בעיית קליטת מסלקה
 oהמערכת לא הצליחה לקלוט כהלכה צבירות קרן השתלמות בהפקדה חד פעמית.
 oהתקלה תוקנה.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


האמור לעיל תוקן גם בתוכנת נכסים בגרסאות הממשק הפשוטות.
 oבגרסאות המורכבות ,לא הייתה בעיה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 12.11.5 - 18/11/2019 – 224

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון בעיית קליטת מסלקה
 oהמערכת לא הצליחה לקלוט תוכנית פנסיה חדשה מסובסדת לאחר  1995בהפקדה חד
פעמית.
 oהתקלה תוקנה.



הרחבת טווח ערכים אפשרי לפיצויים למס
 oבתוכניות ביטוח בשנתונים  1991-2003כולל ,המערכת בודקת יחסי גומלין בין פיצויים
לפיצויים למס.
 oהטווח המותר לפיצויים למס בין  50%ל 200% -מסכום הפיצויים.
 oהגיע אלי לבחינה קובץ מסלקה ובו פיצויים למס פי  2.5מסכום הפיצויים .הערך נראה לי
מוגזם אבל בכל זאת הגדלתי את הטווח ל.250% -

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


האמור לעיל תוקן גם בתוכנת נכסים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 12.11.4 - 6/11/2019 – 223

עדכון למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


התאמת נספח רשות המסים למקרה שבו יש לשריין הון פטור למענקי פרישה עתידיים
 oמדובר במקרה בו מתחילה להשתלם קצבה תוך המשך עבודה ומתבקש קיבוע זכויות.
 oעד כה התוכנה חישבה כהלכה את יתרת הפטור לקצבה המזכה ,הפיקה טופס 161ד כהלכה,
אולם לא הפיקה את נספח רשות המסים.
 oמהיום היא מפיקה אותו.
 oלהלן דוגמא:

o

הערה חשובה



לדעתי ,מחשב רשות המסים לא מחשב נכון מקרים מסוג זה .בכך ,יש פגיעה "בלתי
מורגשת" בפטור של מקבל הקצבה .בחישוב שעשיתי ,הפגיעה יכולה להגיע לעשרות
אלפי  ₪נטו!!!
אני בודק את הנושא מול רשות המסים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 12.11.3 - 29/10/2019 – 222

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה בהקשר של תוכנית פנסיה לאחר 1995
 oכאשר בוצע חישוב למועמד אשר נולד משנת  1990ואילך ,המערכת לא אפשרה חישוב.
 oלו התרחשה אצלך תקלה מסוג זה ,היית מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


האמור לעיל תוקן גם בתוכנת נכסים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 12.11.2 - 29/10/2019 – 221

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


חידוש הרשאות.



תיקון תקלה בהקשר של תוכנית יוניט לינקד ( 2004ואילך)
 oהמערכת לא יצרה מקדמי הון קצבה לתוכנית של מגדל.
 oלו התרחשה אצלך תקלה מסוג זה ,היית מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה בהקשר של תוכנית הון קצבה
 oכאשר היו צבירות פיצויים ברצף פיצויים ,המערכת שייכה אותם כאילו היה סכומים בקצבה
תחת רצף פיצויים שלא תחת רצף קצבה.
 כלומר ,כספים אשר יהיו חלק מצבירות הפיצויים להתחשבנות בעזיבת המעסיק
הנוכחי.
 oהתקלה תוקנה וכספים אלה שויכו לצבירות הון..

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


חידוש הרשאות.



כל האמור לעיל תוקן גם בגרסאות הממשק הפשוטות.



עודכן ספר התוכנה.

עדכון למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


חידוש הרשאות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עדכון 12.11.1 - 17/10/2019 – 220


עדכון פנימי.
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נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 12.11.0 - 10/10/2019 – 219

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
בשעה טובה-אין צורך לחשב קצבה ביד .המערכת מחשבת מקדמי המרת הון לקצבה.


חישוב הקצבאות על ידי המערכת
 oבהינתן צבירה עדכנית ,המערכת יודעת לחשב עבור התוכניות השונות הן לקצבה המזכה והן
לקצבה המוכרת ,את הנדרש כמפורט להלן:
 ניתן לקבוע את מועד תשלום הקצבה פרטנית לכל קצבה וקצבה או מועד אחד לכל
התוכניות.
 על בסיס מועד משיכת הקצבה ,מחושב ערך עתידי של הצבירה הנוכחית.
 מחושב מקדם המרת הון לקצבה על בסיס גיל ,מין ,ומסלול קצבה מבוקש.
 יש אפשרות לקביעת מסלול פרישה אחיד לכלל הקצבאות.
 oבמצב זה ,המערכת מנסה לקבוע לכל קצבה וקצבה את המסלול
המבוקש .נניח ,הבטחת .360
 במידה ובקצבה נתונה ,המסלול קיים ,הוא ייבחר.
 במידה ובקצבה נתונה ,המסלול לא קיים ,המערכת
בוחרת את המסלול הקרוב ביותר הקיים בקצבה.
לדוגמא ,הבטחת  240גמלאות.
יש אפשרות להזין מקדם המרת הון לקצבה ידנית (משמש בעיקר לבחירת מסלול

עם שארים עבורו המערכת לא יודעת לחשב את המקדם).
 על בסיס ערך הצבירה העתידי ומקדם המרת הון לקצבה ,מחושבת הקצבה בפועל
אשר תשולם במועד המבוקש.
 oאפשרויות ההיוון נותרו ללא שינוי.
 oומה לגבי פנסיה תקציבית ,וותיקה בהסדר וותיקה מאוזנת?
 בתוכניות אלה אין מקדם המרת הון לקצבה ולכן יש להזין ידנית את הקצבה אשר
תשולם כפי שמופיע בדוחות של קרן הפנסיה.



תוספת מידע לקראת קביעת משיכת קצבה
 oנוספו מדעים אודות הצבירות בפועל במועד החישוב .לדוגמא:



שיפור הטיפול בקצבה מוכרת
 oבגרסאות הממשק הפשוטות ,במסך משיכת תגמולים וקצבה/משיכת קצבה/קצבאות
נוספות בו יש להגדיר משיכות קצבה מתגמולים ,מוצג בפני המשתמש אזור לגבי קצבה מזכה
ואזור לגבי קצבה מוכרת.
 oקצבה מוכרת אפשרית מתוכנית שאיננה פנסיה תקציבית או פנסיה וותיקה כהגדרתה.
מתוכניות אחרות ,מחלק הצבירות בתגמולים משנת .1997/2000
 oבהתאם ,המערכת מציגה/לא מציגה את אזור הקצבה המוכרת.
 oעד כה לא הייתה הבחנה בין תגמולים לפני ואחרי  .2000מהיום היא קיימת .כלומר ,במידה
ומדובר בתוכנית מסוג עדיף ( 1991,1992תוכנית ממנה ניתן במישור העקרוני לקבל קצבה מוכרת) שאין בה
צבירות משנת  ,2000לא יוצג אזור הגדרת משיכת קצבה מוכרת.



תיקון מספר תיק ניכויים שגוי.
 oמספר תיק הניכויים של קרן הפנסיה של מיטב דש היה שגוי.
 oתוקן.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


כל האמור לעיל קיים כבר בגרסאות החזקות ובאופן מפורט יותר עם אפשרויות רבות יותר .הרשום
מעלה נוסף לגרסאות הממשק הפשוטות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  161מתוך 472

עדכון 12.10.3 - 6/10/2019 – 218

עדכון למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


תיקון תקלה.
 oמקרה מהסרטים כזה לא רואים כל יום:
 מעסיק עבר ראשון –  1976-1984וקיבל ב 1/9/2019 -מענק פטור של .₪ 100,000
 מעסיק עבר שני –  1992-2002וקיבל ב 1/9/2019 -מענק פטור של .₪ 100,000
 מעסיק עבר שלישי –  2001-2018וקיבל ב 1/12/2018 -מענק פטור של .₪ 17,000
 חופף בחלקו את המעסיק השני.
 oהמחולל לא צלח כהלכה את בדיקות התקינות .תוכנת נכסים המלאה בצעה אותם כהלכה
אבל כאשר נעצרים בנכסים אי אפשר לתקן במחולל.
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  162מתוך 472

עדכון 12.10.2 - 29/9/2019 – 217

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
בשעה טובה  -השלמת יכולות תכנון פרישה הוליסטי במונחי נטו אחרי מס.
 oמהיום ,ניתן לעשות שימוש מגוון בכל נכס פיננסי .השימושים הם (החדשים מודגשים בצבע):
 רזרבה.
 קבלת סכום חד פעמי בתאריך כלשהו.
 קבלת קצבה מוכרת בתאריך כלשהו.
 קבלת אנונה בתאריך כלשהו ,בתדירות כלשהי ולמספר תקופות כלשהו.
 השארת סכום לטובת שריון למטרה כלשהי.
 השארת סכום לטובת ירושה.
 oלפירוט והסברים ,קרא במסמך העזרה במסך מימוש הון ופיננסים.


נוסף אירוע של מקרה פטירה
 oמבחינת המסך ,זה נראה כך:

o
o



באירוע זה מופק  161בלבד.
 בשלב זה ,יש נגישות להפקת דוח ללקוח ומפרט לביצוע אולם אלה לא הותאמו
למקרה פטירה .ייתכן ויותאמו בהמשך.
כמה מלים על רצף קצבה.
 בחישוב פרישה רגיל ,המערכת מחייבת ביצוע רצף קצבה על צבירות פיצויים
בפנסיה וותיקה בהסדר .כמו כן ,במקרה ויש פיצויים פטורים מעל תקרה ,המערכת
מבצעת עליהם רצף קצבה באופן אוטומטי במטרה להוציא אותם ממניין הפיצויים
בהתחשבנות.
 במקרה פטירה לא מבוצע רצף קצבה על צבירות פיצויים בפנסיה וותיקה בהסדר.
אולם ,במקרה ויש פיצויים פטורים מעל תקרה ,המערכת עדיין מבצעת עליהם רצף
קצבה באופן אוטומטי במטרה להוציא אותם ממניין הפיצויים בהתחשבנות .כלומר
פרק יא בטופס יראה בסגנון זה (במקרה הנדון יש פיצויים פטורים מעל תקרה בסך :)₪ 200,000

תיקון בדיקת תקינות
 oבמסגרת בדיקות תקינות לצבירות בתוכנית פנסיונית (למעט פנסיה תקציבית) מוודאים קיומן של
צבירות כלשהן בתוכנית.
 oלאחרונה נוספו בתוכנית צבירות ברצף קצבה וברצף פיצויים .למרות זאת ,לא הובאו בחשבון

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

o

עמוד  163מתוך 472

לעניין בדיקת התקינות.
מעתה הן מובאות בחשבון.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


תיקון בדיקת תקינות
 oבמסגרת בדיקות תקינות לצבירות בתוכנית פנסיונית (למעט פנסיה תקציבית) מוודאים קיומן של
צבירות כלשהן בתוכנית.
 oלאחרונה נוספו בתוכנית צבירות ברצף קצבה וברצף פיצויים .למרות זאת ,לא הובאו בחשבון
לעניין בדיקת התקינות.
 oמעתה הן מובאות בחשבון.

עדכון למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


תיקון תקלה.
 oעד כה ,כאשר נבחר אירוע משיכת קצבה והמשך עבודה בשדה סכום המשיכה המשוער אשר
במסך מענקי פרישה עתידיים נדרש להזין את מענק הפיצויים הפטור הכולל אשר יתקבל
בעתיד בשל כלל תקופת העבודה.
 oבערך אשר הופק עבורו בפרק ב( )5בטופס הייתה שגיאה.
 במידה וביצעת חישובים למקרים מסוג זה מומלץ לבחון אותם שנית.
 oבמסגרת התיקון ביצעתי חשיבה מחודשת על הנושא ומעתה בשדה סכום המשיכה המשוער
יש להזין הוא רק את חלק המענק הפטור בשל התקופה טרם גיל הזכאות ולא עבור כלל
התקופה אשר תסתיים בעתיד.
 oמסמך ההסבר בגוף התוכנה למסך הנדון עודכן בהתאם.
 מומלץ לקרוא את ההסבר המעודכן המופיע שם.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  164מתוך 472

עדכון 12.10.1 - 23/9/2019 – 216

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה.
 oכאשר בוצע חישוב מקרה פרישה המסיים רצף פיצויים של למעלה מתקופת עבודה קודמת
אחת המערכת התחשבה רק בתקופת עבר אחת.
 oבמידה וחושב מקרה כזה ,מומלץ לבדוק אותו שנית.
 oהתקלה תוקנה.



תוספת לעניין הפקת טופס .161
 oבטופס יש סימון האם מדובר בטופס מקורי או מתוקן כולל תאריך הטופס המקורי במקרה
של טופס מתוקן.
 oעד כה ,לא ניתן היה להפיק טופס מתוקן.
 oמהיום ניתן.



שיפור בקליטת קבצי מסלקה.
 oבמסגרת נתוני תוכנית ,קיים קוד מסלקה של התוכנית .בתוכנת נכסים ונגזרותיה ,לקוד זה
חשיבות עליונה וללא זיהויו במסגרת כלל הנתונים ,התוכנית הנדונה לא נקלטת.
 במצב זה ,נשלחת הודעת שגיאה מתאימה.
 oבמטרה להתגבר על בעיית היעדר קוד ,נבנו מנגנונים המחלצים אותו גם בהיעדרו מהנתונים.
הפעולה תקטין את כמות השגויים ותאפשר עבודה גם במקרים אלה.
 oמאחר ובעיה זו קיימת כתופעה בנתוני המסלקה ,במידה ונשלחת הודעת שגיאה בנושא זה
(המערכת לא מסוגלת לחלץ את הקוד בכל מקרה) ,הנך מתבקש לפנות אלי ולשלוח לי את קובץ המסלקה
הנדון על מנת שאבחן דרכים נוספות להתגבר על הבעיה.
 אל תתעצל!

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


אותם סעיפים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  165מתוך 472

עדכון 12.10.0 - 19/9/2019 – 215

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם
בשעה טובה  -מהיום תכנון פיננסי -תכנון פרישה הוליסטי במונחי נטו אחרי מס.
 מהיום ניתן לבצע תכנון פרישה הוליסטי תוך מימוש נכסים פנסיוניים ונכסים פיננסים.
 oהנכסים הפיננסים אותם ניתן להזין למערכת הם:
 פיקדון.
 תוכנית חיסכון.
 ניירות ערך.
 נדל"ן (כולל שכר דירה).
 ירושות לקבל.
 oבשלב זה ניתן לממש אותם לטובת:
 לתזרים המזומנים כחד פעמי לאחר ניכוי מס.
 לטובת רזרבה לאחר ניכוי מס.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


שיפור מובנות התוצאות כאשר נכס נדל"ן מושכר כיום אך נקבע לו מימוש מיידי או רזרבה.
 oכאשר קיים נכס נדל"ן מושכר ,הציפיה שלנו היא לראות את שכר הדירה בתזרים המזומנים.
זה נכון כל עוד לא נעשה שימוש בנכס .ברגע שנעשה שימוש בנכס ,הוא למעשה ממומש ואז
שכר הדירה מופסק.
 oומה קורה אם הוא ממומש במועד החישוב?
 המימוש הוא מיידי ולכן לא נראה שכר דירה בתזרים.
 oומה קורה אם הוא מיועד לטובת רזרבה?
 גם לא נראה שכר דירה בתזרים אפילו שבפועל לא מממשים את הנכס .נכס הנמצא
ברזרבה עלול להידרש בכל רגע .כלומר ,ההתייחסות אליו היא "כאילו" מומש
במועד החישוב.
 oכאמור ,במקרים של מימוש מיידי ורזרבה ,לא נראה שכר דירה בתזרים .מצפים לראות אך
לא נראה .להבהרת הסיבה ,נוסף הסבר במסגרת מסכי העזר במסכי התוצאות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  166מתוך 472

עדכון 12.9.1 - 15/9/2019 - 214

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה בנושא פנסיית בן/בת זוג.
 oהייתה תקלה בבדיקת תקינות של תאריך קבלת פנסיית בן/בת זוג.
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  167מתוך 472

עדכון 12.9.0 - 14/9/2019 - 213

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


בשעה טובה  -הוספת פרישה תכנון זוגי כולל קצבת זקנה של הביטוח הלאומי.
 oתכנון זוגי
 מהיום ניתן לבצע תכנון פרישה תוך התחשבות במקורות שני בני הזוג.
 במסך פרטים ראשיים נוספו שדות להזנת סטטוס משפחתי ,מין ותאריך
לידה של בן בת הזוג.
 הזנת בן/בת זוג יפתחו במסך ייעוץ פרישה/לקראת חישוב פרישה את
לשונית מקורות בן/בת זוג שם ניתן יהיה להזין מספר מקורות תזרימיים
של בן/בת הזוג:
 oקצבת זקנה מטעם הביטוח הלאומי.
 oפנסיה נטו.
 oסכומי נטו חד פעמיים.
 סכומים אלה יצטרפו לתזרים המזומנים הכולל.
 בתכנון הזוגי נלקח בחשבון תוחלת חיים שלכל אחד מבני הזוג לפי סטטיסטיקת
הביטוח הלאומי.
 oביטוח לאומי
 מהיום ניתן לבצע תכנון פרישה עם קצבאות הזקנה של הביטוח הלאומי.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  168מתוך 472

עדכון 12.8.0 - 5/9/2019 - 212

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


בשעה טובה  -הוספת יכולת חישוב מקרה עם רצף פיצויים.
 oמהיום מתאפשר חישוב מקרים בהם המעסיק הנוכחי סוגר תקופות עבודה קודמות בהם
נבחר רצף פיצויים.
 להזכירך ,הוספת יכולת חישוב מקרים של רצף קצבה ממעסיקים קודמים הושלמה
לפני כחודשיים בגרסה  12.6.0אשר עלתה לאוויר ב.15/7/2019 -
 oהזנת סכומים ברצף פיצויים היא ברמת כל תוכנית ותוכנית במסגרת כלל הצבירות
בתוכנית.



שיפור תפעולי בתהליך העבודה
 oעד כה ,בסיום חישוב (או במעבר ממסך מימוש הון ופיננסים למסך תוצאות) המערכת הובילה אותך ופתחה
בפניך את מסך תוצאות .במידה ורצית לעבור למסך סיכום אירוע היה עליך ללחוץ על כפתור
המשך .מאחר והמערכת מאפשרת לך שינוי כל ערך בכל שדה בכל מסך בכל רגע נתון ,כל
המסכים חושבו מחדש ,פעולה שלוקחת זמן.
 oמהיום ,בסיום חישוב (או במעבר ממסך מימוש הון ופיננסים למסך תוצאות) המערכת תוביל אותך ותפתח
בפניך את מסך סיכום אירוע כשהוא ממולא כהלכה.
 במידה ותרצה לבחון את מסך תוצאות ,כל שיהיה עליך לעשות הוא "להקליק" על
לשונית תוצאות.



ייצוא טבלת התוכניות והצבירות לאקסל.
 oכידוע ,יש אפשרות כזאת במערכת במסגרת מסך פרטי המקרה/צבירות פנסיוניות/ריכוז
נכסים פנסיוניים קיימים.
 oהייתה בעיה בנראות הטבלה לאחר הוספת פטורים מעל תקרה.
 oהבעיה תוקנה והטבלה נוצרת באקסל כהלכה.



תיקון תקלה.
 oהבעיה התרחשה כאשר היה מדובר בתוכנית בה בוצע רצף קצבה ממעסיק נוכחי והיו צבורים
בה כספים ברצף קצבה ממעסיקים קודמים.
 oבמקרה שבו נקבע תשלום קצבה מרצף קצבה מעסיק נוכחי ,המערכת קבעה קצבה זהה גם
עבור צבירות פיצויים מעסיקים קודמים ללא תלות בקביעות המשתמש לגבי קצבה שמקורה
ברצף קצבה מעסיקים קודמים.
 oבמידה וחושב מקרה כזה ,מומלץ לבדוק אותו שנית.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה.
 oבנספח רשות המסים לטופס 161ד ,בחירת הנישום בסעיף ב' לא הודפסה.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה.
 oכאשר בוצע חישוב פרישה בו מספר רב של תוכניות המערכת לעתים "נתקעה".
 oהתקלה תוקנה.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


הוספת יכולת חישוב מקרה עם רצף פיצויים בגרסת ממשק תכנון הוליסטי בסיסי.
 oכידוע לך ,המערכת אל בנויה לחשב מקרים מורכבים הכוללים רצף קצבה ו/או רצף פיצויים
מעסיקים קודמים.
 oמהיום מתאפשר חישוב מקרים בהם המעסיק הנוכחי סוגר תקופות עבודה קודמות בהם
נבחר רצף פיצויים.
 להזכירך ,הוספת יכולת חישוב מקרים של רצף קצבה ממעסיקים קודמים הושלמה
לפני כחודשיים בגרסה  12.6.0אשר עלתה לאוויר ב.15/7/2019 -
 שים לב! רק בגרסת ממשק תכנון הוליסטי בסיסי.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

o
o
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הזנת סכומים ברצף פיצויים היא ברמת כל תוכנית ותוכנית במסגרת כלל הצבירות
בתוכנית.
איך יש לבצע?

תיקון תקלה.
 oבנספח רשות המסים לטופס 161ד ,בחירת הנישום בסעיף ב' לא הודפסה.
 oהתקלה תוקנה.

עדכון למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


תיקון תקלה.
 oבנספח רשות המסים לטופס 161ד ,בחירת הנישום בסעיף ב' לא הודפסה.
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 12.7.2 - 31/8/2019 - 211

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה.
 oבמקרים מסוימים (בעיקר במענקים הנמוכים) המערכת לא אפשרה הזנת מענקים פטורים בעבר
כחלק מההיסטוריה למרות שמבחינה חישובית ניתן היה להזינם.
 oהתקלה תוקנה.



שינוי תקופת מינימום לחל"ת ולמשרה חלקית.
 oהמערכת קולטת תקופות חל"ת ותקופות משרה חלקית.
 בתוכנת נכסים (עליה מתבסס מחולל פרישה חכם) קיימת אפשרות לקבוע תקופות
מינימום אלה על ידי המשתמש.
 במחולל פרישה חכם אין אפשרות לקביעה על ידי המשתמש .תקופת המינימום
שנקבעה היא  3ימים.
 והיה ותוזן תקופת חל"ת/משרה חלקית הקצרה מ 3 -ימים תישלח הודעת
שגיאה בהתאם.



תיקון תקלה בהקשר של הבטחת מקדם קצבה בתוכניות יוניט לינקד (תוכניות משנת  2004ואילך).
 oנקבע על ידי המערכת כי קיים מקדם קצבה מובטח גם לתוכניות מ 2014 -ואילך.
 oהתקלה תוקנה.
 oכמה מלים על רצף קצבה בהקשר זה.
 כאשר יש מספר תוכניות ,ונדרש סכום כלשהו לרצף קצבה ,המערכת מפעילה מנגנון
מתוחכם אשר קובע מאיזה תוכניות בפועל יבוצע רצף הקצבה.
 לדוגמא .למבוטח שתי תוכניות ,האחת עדיף טרום  1991והשנייה עדיף
משנת  .1995מאחר ו" -איכות הכסף" בתוכנית עדיף טרום  1991טובה
יותר ,במטרה לשמר כספים מתוכנית זו המערכת תתחיל לייעד לקצבה
קודם כל את הכספים בתוכנית זו( .כל סכום שאיננו ברצף קצבה יבוא במניין חישוב
הפיצויים וכאשר יש לשלם מס על פיצויים חייבים ,המערכת תשלם אותו מיתרת צבירות הפיצויים.
גם לנושא זה ,קיים מנגנון מתוחכם אשר קובע באופן אוטומטי מאיזו תוכנית ינוכה המס).




 oבמידה והסכום הכולל המבוקש לרצף קצבה נמוך מצבירת
הפיצויים בתוכנית ,יבוצע רצף על סכום זה.
 oבמידה והסכום הכולל המבוקש לרצף קצבה גבוה מצבירת
הפיצויים בתוכנית ,יבוצע רצף על מלוא צבירת הפיצויים
בתוכנית זו והיתרה יושלם מהתוכנית הבאה.
אחד הקריטריונים ל" -איכות הכסף" הוא הבטחת מקדם.

חידוש הרשאות.
 oחידוש הרשאות עד .30/9/2019

עדכון למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


תיקון תקלה.
 oבמקרים מסוימים (בעיקר במענקים הנמוכים) המערכת לא אפשרה הזנת מענקים פטורים בעבר
כחלק מההיסטוריה למרות שמבחינה חישובית ניתן היה להזינם.
 oהתקלה תוקנה.



חידוש הרשאות.
 oחידוש הרשאות עד .30/9/2019

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


תיקון תקלה.
 oבמקרים מסוימים (בעיקר במענקים הנמוכים) המערכת לא אפשרה הזנת מענקים פטורים בעבר
כחלק מההיסטוריה למרות שמבחינה חישובית ניתן היה להזינם.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

o
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התקלה תוקנה.

תיקון תקלה בהקשר של הבטחת מקדם קצבה בתוכניות יוניט לינקד (תוכניות משנת  2004ואילך).
 oנקבע על ידי המערכת כי קיים מקדם קצבה מובטח גם לתוכניות מ 2014 -ואילך.
 oהתקלה תוקנה.
 oכמה מלים על רצף קצבה בהקשר זה.
 כאשר יש מספר תוכניות ,ונדרש סכום כלשהו לרצף קצבה ,המערכת מפעילה מנגנון
מתוחכם אשר קובע מאיזה תוכניות בפועל יבוצע רצף הקצבה.
 לדוגמא .למבוטח שתי תוכניות ,האחת עדיף טרום  1991והשנייה עדיף
משנת  .1995מאחר ו" -איכות הכסף" בתוכנית עדיף טרום  1991טובה
יותר ,במטרה לשמר כספים מתוכנית זו המערכת תתחיל לייעד לקצבה
קודם כל את הכספים בתוכנית זו( .כל סכום שאיננו ברצף קצבה יבוא במניין חישוב
הפיצויים וכאשר יש לשלם מס על פיצויים חייבים ,המערכת תשלם אותו מיתרת צבירות הפיצויים.
גם לנושא זה ,קיים מנגנון מתוחכם אשר קובע באופן אוטומטי מאיזו תוכנית ינוכה המס).




 oבמידה והסכום הכולל המבוקש לרצף קצבה נמוך מצבירת
הפיצויים בתוכנית ,יבוצע רצף על סכום זה.
 oבמידה והסכום הכולל המבוקש לרצף קצבה גבוה מצבירת
הפיצויים בתוכנית ,יבוצע רצף על מלוא צבירת הפיצויים
בתוכנית זו והיתרה יושלם מהתוכנית הבאה.
אחד הקריטריונים ל" -איכות הכסף" הוא הבטחת מקדם.

חידוש הרשאות.
 oחידוש הרשאות עד .30/9/2019

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 12.7.1 - 31/7/2019 - 210

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה.
 oכאשר נבחרה קופת גמל רגילה או מבטיחת תשואה וסומן שאין להזין מהקלט תאריך תחילת
ביטוח ,נוצרה שגיאה.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה.
 oהמערכת לא זיהתה כהלכה במקרים מסוימים זכאות לפטור  )5(9להכנסה מיגיעה אישית
בשנה הראשונה לזכאות .היא זיהתה אותה כזכאות לפטור להכנסה שלא מיגיעה אישית.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה.
 oבנושא חל"ת ,באפשרותך להזין תקופת חל"ת כוללת בשנים או את פירוט התקופות ,אך לא
את שניהם .במקרה ומזינים ערכים בשני המקומות ,נשלחת הודעת שגיאה מתאימה.
 oהיא לא נשלחה כהלכה.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה.
 oכאשר מוזנת תקופת חל"ת כוללת בשנים היא מתורגמת בסופו של דבר לתקופת חל"ת
תחילת חל"ת ותאריך סיום חל"ת) באמצע תקופת העבודה.
 oבמקרה כזה ,תקופת החל"ת לא נוצרה מהערך בשנים שהוזן.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה.
 oתיק הניכויים של הפניקס פנסיה כללית היה שגוי.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה בפריסה המשלבת מענקים מאוחרים.
 oתזכורת:
 נניח פלוני פורש לאחר  20שנות עבודה ועל מעבידו לשלם לו מענק פיצויים בסך
 .₪ 200,000עקב מצוקה תזרימית ,מוסכם הסדר שבו ישולם היום מענק בסך
 ₪ 150,000ובשנה הבאה תשולם היתרה בסך  .₪ 50,000המענק בסך ₪ 150,000
נקרא מענק ראשי וזה בסך  ₪ 50,000נקרא מענק מאוחר או מענק לשיעורין
וכדומה.
 ומה לגבי פריסה?
 נניח שלא רוצה לקבל פטור.
 שני המענקים ברי פריסה באותן שנים .2019-2022
 הראשון ייפרס היום בשנים אלה והמקדמה תשולם היום.
 השני ,יתקבל ב 2020 -אך ייפרס אף הוא בשנים אלה והמקדמה תשולם ב-
.2020
 oבמקרה של פריסת מענק מאוחר ,מקדמת המס אשר חושבה הייתה שגויה.
 oהתקלה תוקנה.



מסלקה.
o

o

(תאריך

תיקון תקלה בקליטת קבצי מסלקה.
 בקליטת קבצי מסלקה המערכת זיהתה שגיאה שמנעה קליטת התוכניות .למרות
זאת לא נשלחה אתראה כלשהי על מהות הבעיה .כתוצאה מכך ,לא היה ברור מה
קרה.
 מצב זה מאותר עתה ונשלחת הודעת שגיאה בהתאם.
שיפור יכולת זיהוי סכומי חיסכון.
 לצבירות רבות מגיע קוד שאיננו מגדיר חד חד ערכית את הצבירה .לדוגמא,

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

o
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תגמולים בקצבה עד  ,2000אחרי .2000
 כאשר מדובר בחישובים במונחי נטו אחרי מס חוסר זיהוי זה הוא קריטי ומביא
לכך שהצבירות לא נקלטות.
 השיפור בא לידי ביטוי שמהיום ,כאשר מדובר בהפקדה חד פעמית ,הזיהוי נעשה
באמצעות בדיקת ערכים שונים.
כמה מלים על קליטת צבירות
 צבירות תגמולים  -נקלטות כהלכה.
 צבירות פיצויים מעסיק אחרון  -נקלטות כהלכה.
 צבירות פיצויים מעסיקים קודמים ברצף קצבה  -נקלטות כהלכה.
 צבירות פיצויים מעסיקים קודמים ברצף פיצויים  -נקלטות כהלכה.
 המערכת לא נועדה (לפחות בשלב זה) לעשות שימוש בצבירות פיצויים אחרי
התחשבנות .לכן ,צבירות פיצויים שאינן נמנות על הסעיפים לעיל לא נקלטות כלל.



זיהוי מצב שהביא לשגיאה שלא אפשרה טיפול.
 oכאשר משולמת קצבה מלפני מועד החישוב המערכת מחייבת שזו תתחיל להשתלם לפחות
חודש לפני מועד החישוב .בנוסף ,על קצבה להתחיל ב 1 -לחודש.
 oלדוגמא ,אם מועד החישוב הוא  24/7/2019אזי חודש קודם הוא  24/6/2019ומאחר ויש
להתחיל תשלום ב 1 -לחודש אז תאריך תחילת הקצבה התקין במערכת הוא  1/6/2019לכל
המאוחר.
 oהזיהוי של התאריך הנדון היה שגוי וכתוצאה מכך התקבלה הודעת שגיאה ממקור אחר שלא
אפשר תיקונה.
 oהתקלה תוקנה .מעתה המערכת מזהה את הקלט השגוי באופן מובן המאפשר תיקונו.



חידוש הרשאות.
 oחידוש הרשאות עד .31/8/2019

עדכון למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


זיהוי מצב שהביא לשגיאה שלא אפשרה טיפול.
 oכאשר משולמת קצבה מלפני מועד החישוב המערכת מחייבת שזו תתחיל להשתלם לפחות
חודש לפני מועד החישוב .בנוסף ,על קצבה להתחיל ב 1 -לחודש.
 oלדוגמא ,אם מועד החישוב הוא  24/7/2019אזי חודש קודם הוא  24/6/2019ומאחר ויש
להתחיל תשלום ב 1 -לחודש אז תאריך תחילת הקצבה התקין במערכת הוא  1/6/2019לכל
המאוחר.
 oהזיהוי של התאריך הנדון היה שגוי וכתוצאה מכך התקבלה הודעת שגיאה ממקור אחר שלא
אפשר תיקונה.
 oהתקלה תוקנה .מעתה המערכת מזהה את הקלט השגוי באופן מובן המאפשר תיקונו.



חידוש הרשאות.
 oחידוש הרשאות עד .31/8/2019

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


תיקון תקלה.
 oהמערכת לא זיהתה כהלכה במקרים מסוימים זכאות לפטור  )5(9להכנסה מיגיעה אישית
בשנה הראשונה לזכאות .היא זיהתה אותה כזכאות לפטור להכנסה שלא מיגיעה אישית.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה.
 oכאשר נבחרה קופת גמל רגילה או מבטיחת תשואה וסומן שאין להזין מהקלט תאריך תחילת
ביטוח ,נוצרה שגיאה.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה.
 oתיק הניכויים של הפניקס פנסיה כללית היה שגוי.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

o


מסלקה.
o

o
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התקלה תוקנה.
שיפור יכולת זיהוי סכומי חיסכון.
 לצבירות רבות מגיע קוד שאיננו מגדיר חד חד ערכית את הצבירה .לדוגמא,
תגמולים בקצבה עד  ,2000אחרי .2000
 כאשר מדובר בחישובים במונחי נטו אחרי מס חוסר זיהוי זה הוא קריטי ומביא
לכך שהצבירות לא נקלטות.
 השיפור בא לידי ביטוי שמהיום ,כאשר מדובר בהפקדה חד פעמית ,הזיהוי נעשה
באמצעות בדיקת ערכים שונים.
כמה מלים על מסלקה בממשק פשוט
 בממשק מורכב באחריות המשתמש להזין צבירות בכל תקופת הפרשה.
 בממשק פשוט ,אין תקופות הפרשה .פועל יוצא הוא:
 צבירות תגמולים  -נקלטות כהלכה.
 צבירות פיצויים מעסיק אחרון  -נקלטות כהלכה.
 צבירות פיצויים מעסיקים קודמים ברצף קצבה  -נקלטות כהלכה.
 צבירות פיצויים מעסיקים קודמים ברצף פיצויים  -נקלטות כהלכה.
 צבירות פיצויים שאינן נמנות על הסעיפים לעיל לא נקלטות כלל.

חידוש הרשאות.
 oחידוש הרשאות עד .31/8/2019

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 12.7.0 - 18/7/2019 - 209

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


השלמת הטמעת תיקון  232לפקודה.
 oהושלם מנגנון הפקת נספח הפרשות מעל תקרה לטופס .161
 oהטופס מופק בתלות בטבלת הפרשות מעל תקרה.
 הוזנו נתונים בטבלה? הנספח יופק באופן אוטומטי.
 לא הוזנו נתונים בטבלה? הנספח לא יופק.
 oשים לב! בשלב זה המערכת לא בודקת מתאם בין צבירת פיצויים מעל תקרה וקיומה של
טבלת ההפרשות.
 הדבר באחריות המשתמש!
o
o

השלמת יכולת חישוב מקרים בהם יש צבירות ברצף קצבה מעסיקים קודמים.
הושלמה קליטת רצף קצבה מקבצי מסלקה.
שים לב!
 לצערי יש לא מעט "בלאגן" בנושא בחלק מהיצרנים.
 מומלץ לבדוק את הנתונים לאחר הקליטה.
 בייחוד בקרנות פנסיה.
 oבמיוחד בוותיקות בהסדר ומאוזנות אקטואריות.



תוספת לטופס קיבוע זכויות 161ד.
 oעד כה ,המערכת מפיקה את טופס 161ד כפי שצריך להיות מוגש למס הכנסה.
 oמהיום היא מפיקה ביחד אתו את הטופס המופק על ידי מס הכנסה  -אישור פקיד שומה
לבקשת קיבוע זכויות.
 למה זה חשוב ולמה זה טוב?
 הנישום יכול להשוות בין מה שחושב לו על ידי היועץ לבין חישוב מס
הכנסה.



תיקון תקלה.
 oהייתה בעיה בקליטת תוכנית פנסיה וותיקה מאוזנת.
 oהתקלה תוקנה.
 oלו התרחשה אצלך ,היית מרגיש בכך.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


השלמת הטמעת תיקון  232לפקודה.
 oהושלם מנגנון הפקת נספח הפרשות מעל תקרה לטופס .161
 oהטופס מופק בתלות בטבלת הפרשות מעל תקרה.
 הוזנו נתונים בטבלה? הנספח יופק באופן אוטומטי.
 לא הוזנו נתונים בטבלה? הנספח לא יופק.
 oשים לב! בשלב זה המערכת לא בודקת מתאם בין צבירת פיצויים מעל תקרה וקיומה של
טבלת ההפרשות.
 הדבר באחריות המשתמש!



תוספת לטופס קיבוע זכויות 161ד.
 oעד כה ,המערכת מפיקה את טופס 161ד כפי שצריך להיות מוגש למס הכנסה.
 oמהיום היא מפיקה ביחד אתו את הטופס המופק על ידי מס הכנסה  -אישור פקיד שומה
לבקשת קיבוע זכויות.
 למה זה חשוב ולמה זה טוב?
 הנישום יכול להשוות בין מה שחושב לו על ידי היועץ לבין חישוב מס
הכנסה.



השלמת יכולת חישוב מקרים בהם יש צבירות ברצף קצבה מעסיקים קודמים בממשק פשוט בלבד.
 oלמה רק בממשק פשוט?

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

o
o

o
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 הערכים המגיעים מהמסלקה ברמת פוליסה ללא הפרדת מעסיקים .עוד לא גיבשתי
מדיניות לנושא.
הושלמה קליטת רצף קצבה מקבצי מסלקה בממשק פשוט בלבד.
שים לב!
 לצערי יש לא מעט "בלאגן" בנושא בחלק מהיצרנים.
 מומלץ לבדוק את הנתונים לאחר הקליטה.
 בייחוד בקרנות פנסיה.
 oבמיוחד בוותיקות בהסדר ומאוזנות אקטואריות.
למה רק בממשק פשוט ?
 בממשק הפשוט אין הפרדת צבירות לפי מעסיקים .בממשק המורכב יש הפרדה.
 הערכים המגיעים מהמסלקה ברמת פוליסה ללא הפרדת מעסיקים .עוד לא גיבשתי
מדיניות לנושא.

עדכון למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


תוספת לטופס קיבוע זכויות 161ד.
 oעד כה ,המערכת מפיקה את טופס 161ד כפי שצריך להיות מוגש למס הכנסה.
 oמהיום היא מפיקה ביחד אתו את הטופס המופק על ידי מס הכנסה  -אישור פקיד שומה
לבקשת קיבוע זכויות.
 למה זה חשוב ולמה זה טוב?
 הנישום יכול להשוות בין מה שחושב לו על ידי היועץ לבין חישוב מס
הכנסה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 12.6.0 - 15/7/2019 - 208

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה
 oהגרפים העוסקים בהקצאת נכסים של התיק הפנסיוני לא הופיעו בדוחות ללקוח.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה
 oבעמוד הראשון של הדוחות ללקוח הופיע מלל מיותר הרלוונטי לתכנון פיננסי מלא על בסיס
מטרה ודרישות.
 בשאיפה להגיע לזה בעתיד במחולל זה .
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה בפריסה
 oפריסה משולבת קדימה ואחורה אפשרית בהתאם לסוג המענק הנפרס .בכל מקרה ,סך שנות
הפריסה לא יעלה על  6שנות פריסה.
 לדוגמא ,מענק פיצויים אשר ניתן בסיום  16שנות עבודה בר פריסה  4שנים קדימה
ו 6 -אחורה .במידה והתבקשה פריסה מעורבת ,המערכת פרסה  4קדימה ו6 -
אחורה.
 oהתקלה תוקנה.
 לאחר התיקון המערכת פרסה  4קדימה ו 2 -אחורה.
 oבמידה ועשית שימוש בחלופה זו מומלץ לבחון את החישוב שנית.



תיקון תקלה במספר תיק ניכויים
 oמספר תיק הניכויים של עתודות פנסיה היה שגוי.
 oלתקלה זו השפעה רק ביצירת  161שבו המספר יצא שגוי.
 oהתקלה תוקנה.
 oבמידה ועשית שימוש בחלופה זו מומלץ לבחון את החישוב שנית.



יכולת חישוב מקרים בהם יש צבירות ברצף קצבה מעסיקים קודמים.
 oעד כה ,לא ניתן היה להזין צבירות מעסיקים קודמים ברצף קצבה.
 לכל תוכנית ותוכנית ,את הסכום מזינים במסגרת סכומים לפרישה/צבירות
פיצויים נוספות.
 הסכום המוזן הוא לכלל המעסיקים בהם בוצע רצף קצבה בעבר.
 oמהיום ניתן.
 oבמחולל פרישה חכם יכולת המימוש כספים אלה היא:
 רק בדרך של משיכת קצבה עם /ללא היוון.
 והיה ויוזן סכום ברצף קצבה ,הדבר יבוא לידי ביטוי במסך קצבאות והיוונים לקבל.
בדיוק כמו בעת פעולת רצף קצבה מעסיק נוכחי .לכל תוכנית בה יש כספים ברצף
קצבה ממעסיקים קודמים תתווסף לשונית ובה פרטי התוכנית וכותרת הסבר
המסבירה שמקור הכספים ברצף קצבה מעסיקים קודמים ,כפי שמופיע בתצלום
מסך להלן במסגרת אדומה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


תיקון תקלה בפריסה.
 oראה פירוט להלן לגבי מחולל פרישה חכם.
 oהערה:
 בוצע גם לפעולה מרוכזת וגם לפעולה מפורטת.



תיקון תקלה במספר תיק ניכויים
 oראה פירוט להלן לגבי מחולל פרישה חכם.



יכולת חישוב מקרים בהם יש צבירות ברצף קצבה מעסיקים קודמים גם בממשק הפשוט.
 oעד כה ,יכולת זו הייתה קיימת רק בממשק המורכב.
 oמהיום ,גם בממשק הפשוט.
 oלהלן דגשים:
 מאחר ולא ניתן לשייך כספים ברצף קצבה למעסיק ספציפי (אין שדות מתאימים
במסכי התוכניות כמו בממשק המורכב) ,הצבירה ברצף קצבה היא לכלל
המעסיקים.
 במסך הקמת מועמד אין יכולת הגדרת מצב של רצף קצבה במעסיק עבר .פועל יוצא
שבמסגרת היסטוריית מעבידים ,בורר סטאטוס פוסט עבודה (במסגרת אדומה) יהיה
בחלופה של עזיבת עבודה ללא רצפים (עם או ללא מענקים פטורים לפי העניין) .כמו כן ,לא יוזנ
ערכים כלשהם בלשונית הרלוונטית לרצף קצבה במסך .כלומר ,מבחינת
היסטוריית מעבידים" ,כאילו" אין רצף קצבה.

o

מבחינת יכולת המימוש לכספים כספים אלה
 היא קיימת רק בדרך של משיכת קצבה עם /ללא היוון.
 והיה ויוזן סכום ברצף קצבה ,הדבר יבוא לידי ביטוי במסך משיכת תגמולים
וקצבה/משיכת קצבה/קצבה שמקורה ברצף קצבה .בדיוק כמו בעת פעולת רצף

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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קצבה מעסיק נוכחי .לכל תוכנית בה יש כספים ברצף קצבה ממעסיקים קודמים
תתווסף לשונית ובה פרטי התוכנית וכותרת הסבר המסבירה שמקור הכספים ברצף
קצבה מעסיקים קודמים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 12.5.0 - 10/7/2019 - 207

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה
 oבמסך פרטי המקרה/מעסיק נוכחי לא ניתן היה להזין אחוזי שליטה עבור בעל שליטה.
 oהתקלה תוקנה.



הוספת אירועים לחישוב.

o

עד כה היו  4אירועים:
 פרישה מעבודה והתחשבנות.
 פרישה מעבודה ורצף פיצויים.
 פרישה מעבודה – ללא התחשבנות .אך ורק ליצירת 161 ,161א – ללא היסטוריה
 פרישה מעבודה – ללא התחשבנות .אך ורק ליצירת 161 ,161א – כולל היסטוריה

o

מהיום שני אירועים נוספים:
 פרישה מעבודה  -התחשבנות לקבלת מענק פטור בלבד .אך ורק ליצירת ,161
161א – ללא היסטוריה
 חלופה זו עוסקת באדם שפורש מעבודה ,לא היו לו מעסיקים קודמים
מהם קיבל פיצויי פיטורין פטורים .מקבל מענק פיצויים עליהם רוצה
לקבל פטור ולייצר טופס  161ו161 -א .אין כל התחשבנות מס מעבר
לחישוב הפטור והחייב.
 מה תהיה שיטת העבודה?
 oהמערכת תוביל אותך למילוי ערכים בחלק ממסכי המערכת,
אלה הרלוונטיים אך ורק לייצור שני טפסים אלה.
 האם אני צריך לדעת באיזה מסכים מדובר?
 לא .המערכת כבר תוביל אותך לאן שנדרש.
 ומה עם שאר המסכים?
 אין לך צורך בהם והם לא יהיו נגישים עבורך.
המערכת מזינה שם בעצמה את מה שנדרש
בכדי לייצר חישוב תקין .לאחר מסך לקראת
חישוב פרישה ,המערכת תעביר אותך ישר
למסך סיכום ייעוץ להפקת הטפסים.
 oמסך תוצאות שקודם למסך סיכום
ייעוץ יהיה נגיש.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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פרישה מעבודה  -התחשבנות לקבלת מענק פטור בלבד .אך ורק ליצירת ,161
161א – כולל היסטוריה
 חלופה זו עוסקת באדם שפורש מעבודה ,היו לו מעסיקים קודמים מהם
קיבל פיצויי פיטורין פטורים או בחר ברצף פיצויים .מקבל מענק פיצויים
עליהם רוצה לקבל פטור ולייצר טופס  161ו161 -א .אין כל התחשבנות מס
מעבר לחישוב הפטור והחייב.
 מה תהיה שיטת העבודה?
 oהמערכת תוביל אותך למילוי ערכים בחלק ממסכי המערכת,
אלה הרלוונטיים אך ורק לייצור שני טפסים אלה.
 האם אני צריך לדעת באיזה מסכים מדובר?
 לא .המערכת כבר תוביל אותך לאן שנדרש.
 ומה עם שאר המסכים?
 אין לך צורך בהם והם לא יהיו נגישים עבורך.
המערכת מזינה שם בעצמה את מה שנדרש
בכדי לייצר חישוב תקין .לאחר מסך לקראת
חישוב פרישה ,המערכת תעביר אותך ישר
למסך סיכום ייעוץ להפקת הטפסים.
 oמסך תוצאות שקודם למסך סיכום
ייעוץ יהיה נגיש.

המשך הטמעת תיקון  232לפקודה.
 oהושלם מסך קליטת שכר והפרשות להפקת הטופס.
 הטופס להדפסה בהכנה.
 oהתיעוד בהמשך.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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לשונית – הפרשות לפיצויים מעל תקרה  -הזנת שכר והפרשות לפיצויים מעל תקרה.
לטופס  161יש לצרף נספח ובו פירוט שכר והפרשות לפיצויים בתיק הפנסיוני .לשם כך קיימת לשונית זו.
היא תשמש אותנו לשני מקרים:

 .1יצירת טבלה התחלתית.
 .2השלמת איברים במידה והמועד לו נדרש הטופס מאורח מהמועד שבו יצרנו את הטבלה
הבסיסית.
יצירת טבלה התחלתית
קיים מנגנון המאפשר לנו לייצר טבלה מתאריך התחלה עד למועד החישוב בלחיצת כפתור .תאריך ההתחלה יקבע לפי
המאוחר מבין אלה:





.1/2017
תאריך תחילת ביטוח של תוכנית פנסיונית אליה ניתן להפריש לפיצויים.
תאריך תחילת עבודה אצל מעסיק.

המנגנון מאפשר ליצור טבלה כשערכי השדות בה  0או מלאים לפי ערכי התחלה בצירוף הפרשי הצמדה.




במידה ונרצה לייצר טבלה ריקה לא נזין ערכים בשדות אלה.
במידה ונרצה לייצר טבלה עם ערכים ,נזין את הערכים עבור האיבר הראשון בטבלה בשדות אלה.
o

o

במידה ונרצה שהערכים מכאן ואילך לא יהיו צמודים ,נקבע את בורר זה לחלופה "לא צמוד".
במידה ונרצה שהערכים מכאן ואילך יהיו צמודים למדד ,נקבע את בורר זה לחלופה "צמוד".

לאחר שנקבע את הערכים בשדות ואת מצב הבורר נלחץ על לינק ייצר טבלה וזו תיוצר כאן.

לאחר יצירת הטבלה (עם ערכי אפס או אחרים) באפשרותך לשנות את כל ערכיה .כמו כן ,באפשרותך ,להוסיף שורה (בסוף
הטבלה)  ,למחוק שורה אחרונה ,למחוק את כל הטבלה ולבצע סיכום של איבריה לתוך שורת הסיכום.

במידה ויש הערות ,הן תוצגנה כאן.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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השלמת איברים בטבלה שנוצרה
נתאר מצב שהטבלה נוצרה ב 1/2019 -ויש לבצע עזיבת עבודה ב.7/2019 -
באפשרותך להוסיף  6שורות באופן ידני.
אפשרות נוספת ,היא להשלים בלחיצת כפתור ולאחר מכן לתקן את הערכים בהן במידת הצורך.
לחיצה על לינק השלם טבלה קיימת עד לתאריך נוכחי תייצר את האיברים לחודשים  7/2019 – 2/2019לפי הערכים
ב 1/2019 -ובהתאם למצבו של בורר הצמדת תוספת איברים לטבלה.

גם במקרה זה ,לאחר השלמה הטבלה באפשרותך לשנות את כל ערכיה .כמו כן ,גם כאן באפשרותך ,להוסיף שורה
(בסוף הטבלה)  ,למחוק שורה אחרונה ,למחוק את כל הטבלה ולבצע סיכום של איבריה לתוך שורת הסיכום.
שים לב! שו רת הסיכום המצורפת לנספח בפועל מחושבת שנית על ידי המערכת בעת הפקת הנספח.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


המשך הטמעת תיקון  232לפקודה.
 oראה פירוט להלן לגבי מחולל פרישה חכם.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 12.4.1 - 3/7/2019 - 206

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


המשך הטמעת תיקון  232לפקודה.
 oבמסך מענקי מזומן וקופה מרכזית ,נוסף אזכור של מרכיב צבירה מעל תקרה בצבירה
הכללית בקופות ובו צבירת הפיצויים מעל תקרה בכל התוכניות .שים לב ,הערך ₪ 80,000
הינו מתוך סכום הפיצויים הכולל בסך .260,000
 oבאותה הזדמנות גם נעשתה הבהרה באשר לחוסר/עודף פיצויים ביחס ל.100% -
 עודף מקבל צבע כחול.
 חוסר מקבל רקע אדום.

o

במסך צבירות פנסיוניות/ריכוז נכסים פנסיוניים קיימים נוסף שדה פיצויים/פטורים מעל
תקרה.
 שים לב! פיצויים מעל תקרה הם חלק מצבירות פיצויים מעסיק נוכחי.

o

נוספה לשונית להזנת הנתונים הנלווים הנדרשים לטופס  161עבור פיצויים מעל תקרה.
 שים לב! הטבלה עדיין לא מתפקדת כהלכה .הנושא בהכנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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תיקון תקלה בקליטת קבצי מסלקה
 oהייתה תקלה בקליטת צבירות קרן השתלמות .המערכת קלטה רק את צבירת העובד.
 oהתקלה תוקנה.



שינוי בהפקת טופס 161
 oבפרק ז' יש פירוט של תקופות עבודה לא רציפות/שינויים בשיעורי משרה.
 oעד כה ,גם אם הייתה תקופה אחת "רגילה" ,פרטיה היו מופיעים גם בפרק ג' וגם כשורה
אחת בפרק ז'.
 oמעתה ,מידע יופיע בפרק ז' רק אם היו תתי תקופות עבודה.



תוספת קטנה לנוחות בשימוש
 oבמרבית המקרים הערך בשדה "שכר עבודה" לעניין תקנות פיצויי פיטורין (מופיע בטופס ,)161
זהה לערך בשדה משכורת חודשית אחרונה לפני הפרישה.
 oמעתה יש לינק לטובת העניין .לחיצה עליו תעתיק את הערך מתוך משכורת חודשית אחרונה
לפני הפרישה אל "שכר עבודה" לעניין תקנות פיצויי פיטורין.
 oלאחריה ,אין מניעה לשינוי הערך בשדה "שכר עבודה" לעניין תקנות פיצויי פיטורין.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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שינויים במיקומי שדות במסך סכומים לפרישה באזור של צבירות פיצויים.
 oנעשו מספר שינויים על מנת שהמבנה יהיה יותר מסודר ברמה הלוגית.



שיפור נוחות התניידות בין מסכים
 oלאחר טעינת מועמד ,או התחלת מועד חדש או מועמד לדוגמא ,המערכת עוברת ישירות
למסך פרטים ראשיים.



תיקון תקלה במקרה הכי בסיסי שאפשר
 oכאשר נעשה ניסיון חישוב של מקרה פרישה ובו מענק מזון בלבד ,המערכת כשלה.
 oהיא לא אפשרה מעבר ממסך פטור מבוקש למסך הבא.
 oלו התרחשה אצלך היית מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.



מגבלות חישוב
 oכאשר מבוצע חישוב בו מספר רב של תוכניות (בד"כ מעל  )10המערכת לאט לאט "נחנקת" תוך

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

o
o
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כדי התקדמות במסכים עד שנתקעת.
בעיה מסוג זה התרחשה גם בתוכנת נכסים .הערכנו שעקב פשטות מחולל פרישה חכם
הבעיה לא תתרחש בו אולם טעינו.
שם הבעיה נפתרה ועתה אנו שוקדים על פתרונה גם כאן.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


המשך הטמעת תיקון  232לפקודה.
 oנוסף השדה להזנת סכום הפיצויים מעל תקרה .בתצלום להלן נראה מיקומו בתוכנית שאיננה
הפקדה חד פעמית .השדה הוסף גם לתוכנית בהפקדה חד פעמית.
 שים לב! אין עדיין בדיקות תקינות מלאות לערכים בשדה והדבר באחריותך!!

o

במסך ריכוז נכסים פנסיוניים קיימים נוסף שדה פיצויים/פטורים מעל תקרה.
 שים לב! פיצויים מעל תקרה הם חלק מצבירות פיצויים מעסיק נוכחי.

 oנוספה לשונית להזנת הנתונים הנלווים הנדרשים לטופס  161עבור פיצויים מעל תקרה.
 שים לב! הטבלה עדיין לא מתפקדת כהלכה .הנושא בהכנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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 oשינויים במיקומי שדות בממשק פשוט באזור של צבירות פיצויים.
 נעשו מספר שינויים על מנת שהמבנה יהיה יותר מסודר ברמה הלוגית.

 oבמסך תשלום במזומן ,נוסף שדה מרכיב צבירה מעל תקרה בסכום הצבור בקופות ובו צבירת
הפיצויים מעל תקרה בכל התוכניות .שים לב ,הערך  ₪ 600,000הינו מתוך סכום הפיצויים
הכולל בסך .1,388,918.71

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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תיקון תקלה בקליטת קבצי מסלקה
 oהייתה תקלה בקליטת צבירות קרן השתלמות .המערכת קלטה רק את צבירת העובד.
 oהתקלה תוקנה.



שינוי בהפקת טופס 161
 oבפרק ז' יש פירוט של תקופות עבודה לא רציפות/שינויים בשיעורי משרה.
 oעד כה ,גם אם הייתה תקופה אחת "רגילה" ,פרטיה היו מופיעים גם בפרק ג' וגם כשורה
אחת בפרק ז'.
 oמעתה ,מידע יופיע בפרק ז' רק אם היו תתי תקופות עבודה.

עדכון למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


שיפור נוחות התניידות בין מסכים
 oלאחר טעינת מועמד ,או התחלת מועד חדש או מועמד לדוגמא ,המערכת עוברת ישירות
למסך פרטים ראשיים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 12.4.0 - 30/6/2019 - 205

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


הטמעת תיקון  232לפקודה.
 oמדובר בחיוב פיצויים מעל תקרה וההשלכות הנלוות לה.
 oהסתיים השלב הראשון הכולל את המרכיבים הבאים:
 קליטת צבירות פיצויים שמקורם בהפרשה לפיצויים אשר חויבה במס במועד
ההפרשה.
 לקיחתם בחשבון לצורך חישוב חוב וותק פיצויים ונטרולם מסכום הפיצויים הכולל
למס.
 מילוי 161
 הכנסת צבירת הפיצויים שמקורם בהפרשה לפיצויים אשר חויבה במס
במועד ההפרשה כשורה נוספת בפרק ח'.
ציון בקשת רצף קצבה על סכום זה (וסכומים נוספים מפיצויים רגילים במידה ויש

כאלה).
 מילוי 161א
 בקשת רצף קצבה על צבירת הפיצויים שמקורם בהפרשה לפיצויים אשר
חויבה במס במועד ההפרשה כשורה נוספת בסעיף  5.2אשר בפרק ד'
(וסכומים נוספים מפיצויים רגילים במידה ויש כאלה).
 oלהלן דוגמא למקרה שבו לפוליסה מספר  123456בוצעה הפרשה לפיצויים מתחת ומעל
תקרה.
 oבפרק ח' בטופס  161לתוכנית זו שתי שורות .האחת ,עבור הפיצויים "הרגילים" .השנייה,
עבור צבירת הפיצויים שמקורם בהפרשה לפיצויים אשר חויבה במס במועד ההפרשה .זיהוי
הפיצויים בשורה השנייה ,נעשה באופן הבא .נוספת הערה בתא "צבירה נוספת" – פיצויים
מעל תקרה.
 שים לב! באפשרותך להגדיר למערכת שתבצע בטופס  161איחוד בין שתי תוכניות
זהות .מאחר ומדובר בסוגים שונים של צבירות ,הנחיה זו לא תחול במקרה זה
למרות שמדובר בתוכניות זהות.

o
o

בדוגמא זו ,בוצע רצף קצבה משתי הצבירות" ₪ 50,000 .אוטומטי" ,אם אפשר לכנות זאת
כך ,על צבירת הפיצויים שמקורם בהפרשה לפיצויים אשר חויבה במס במועד ההפרשה ו-
 180,000ש"ח רצף קצבה יזום על ידי המשתמש לגבי צבירת הפיצויים "הרגילים".
בפרק ד' סעיף  5.2בטופס 161א ,לתוכנית זו שתי שורות לשתי צבירות אלה.
 שים לב! לא ניתן לזהות מי הוא מי שבתי שורות אלה.
 שים לב! באפשרותך להגדיר למערכת שתבצע בטופס 161א איחוד בין שתי תוכניות
זהות .מאחר ומדובר בסוגים שונים של צבירות ,הנחיה זו לא תחול במקרה זה
למרות שמדובר בתוכניות זהות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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מה נותר להשלמת הטמעת תיקון  232לפקודה.
 oנספח ל 161 -ובו הפרשות לפיצויים החל מ.1/2017 -
 oשימוש בצבירת הפיצויים שמקורם בהפרשה לפיצויים אשר חויבה במס במועד ההפרשה.



הוספת בדיקת תקינות.
 oמאחר והמערכת אמורה ללוות את המועמד שנים רבות ,אין כל מניעה שבמהלך חיי תוכניות
לא תהינה בה יותר צבירות .לדוגמא ,מתוכנית פנסיה נמשכת מלוא הקצבה ולמעשה אין בה
צבירות .פועל יוצא מכך שהתוכנית לא קיימת יותר כתוכנית עם צבירות אלא כמקור פנסיה.
 oיש מצב שבו יש משיכה מלאה מסעיף מסוים והשארת צבירות בסעיפים אחרים .לדוגמא,
משיכת תגמולים עד  2000בלבד בתוכנית במעמד שכיר.
 oבמקרה שבו בוצעה משיכה מלאה מסעיף צבירה כשלהו ,עבודה "לפי הספר" בתוכנה מחייבת
הזנת ערך קטן בשדה (עד ל .)1.000 -כאשר מזוהה צבירה עם ערך קטן שווה ל,1.000 -
המערכת מבינה שהייתה צבירה והיא נמשכה במלואה.
 oהאם ייתכן מצב שבו בכל שדות הצבירה למיניהם יש ערך קטן שווה ל ?1.000 -לא! כי זה
אומר שאין בתוכנית צבירות ולא ניתן לעשות בה שימוש.
 oעד כה ,מצב זה (ללא צבירה כאשר בחלק מהשדות יש ערך  0וביתרה ערך קטן שווה ל )1.000 -לא אותר .כתוצאה
מכך ,ואין צורך להסביר כאן מדוע ,המערכת "התעופפה".
 oמהיום מצב זה מאותר ונשלחת הודעת שגיאה מתאימה.



חידוש הרשאות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


הטמעת תיקון  232לפקודה.
 oזהה למה שתואר לעיל לגבי מחולל פרישה חכם .הנלוות לה.
 oבנוסף ,מה שנעשה עד כה נעשה רק עבור גרסאות הממשק הפשוטות .לגרסאות הממשק
המורכבות תבוצע השלמה בקרוב.



הוספת בדיקת תקינות.
 oמאחר והמערכת אמורה ללוות את המועמד שנים רבות ,אין כל מניעה שבמהלך חיי תוכניות
לא תהינה בה יותר צבירות .לדוגמא ,מתוכנית פנסיה נמשכת מלוא הקצבה ולמעשה אין בה
צבירות .פועל יוצא מכך שהתוכנית לא קיימת יותר כתוכנית עם צבירות אלא כמקור פנסיה.
 oיש מצב שבו יש משיכה מלאה מסעיף מסוים והשארת צבירות בסעיפים אחרים .לדוגמא,
משיכת תגמולים עד  2000בלבד בתוכנית במעמד שכיר.
 oבגרסאות ממשק מורכבות ,מצב שבו בשדה צבירה עד  2000יש ערך  0עלול לייצר בעיות
אחרות במידה ויש פרמיות עד  .2000במקרה כזה המערכת מודיעה שאם יש פרמיות היא
מצפה לצבירה כלשהי .הפתרון לכך הוא הזנת ערך קטן בשדה (עד ל .)1.000 -כאשר מזוהה
צבירה עם ערך קטן שווה ל ,1.000 -המערכת מבינה שהייתה צבירה והיא נמשכה במלואה.
 oהאם ייתכן מצב שבו בכל שדות הצבירה למיניהם יש ערך קטן שווה ל ?1.000 -לא! כי זה
אומר שאין בתוכנית צבירות ולא ניתן לעשות בה שימוש.
 oעד כה ,מצב זה (ללא צבירה כאשר בחלק מהשדות יש ערך  0וביתרה ערך קטן שווה ל )1.000 -לא אותר .כתוצאה
מכך ,ואין צורך להסביר כאן מדוע ,המערכת "התעופפה".
 oמהיום מצב זה מאותר ונשלחת הודעת שגיאה מתאימה.



חידוש הרשאות.

עדכון למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


חידוש הרשאות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  192מתוך 472

עדכון 12.3.4 - 24/6/2019 - 204

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה.
 oבמקרים מסוימים ,תאריך סיום העבודה אשר נעשה בו שימוש בפועל היה תאריך החישוב
ולא התאריך אשר הוזן.
 oהתקלה תוקנה.
 oנא לבדוק טפסי  161אשר הופקו.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 23/6/2019 - 203

עדכון למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד ,למחולל פרישה חכם ,לתוכנת נכסים


היוון פורשי צהל.
 oשלושת התוכנות לא יודעות להתחשב באופן ישיר בהיוון פטור שנעשה על ידי פורש כוחות
הביטחון.
 oמקור הבעיה בעובדה שהיוון לצמיתות עבורם הוא למעשה היוון לתקופה מוגבלת בת 20
שנה .דבר כזה ,המערכת "לא יודעת לאכול".
 oכאשר מבוצע היוון פטור ,יש לנכות בגינו הון פטור לעניין נוסחת הקיזוז .עבור היוון
לצמיתות יש חישוב מסוג אחד ועבור היוון לתקופה מוגבלת יש חישוב אחר.
 oבמידה ורוצים להפחית את ההון הפטור הנכון ,יש להזין את ההיוון כהיוון לצמיתות.
 oבמידה ורוצים להפיק תזרים תקין ,יש להזין את ההיוון כהיוון לתקופה מוגבלת שכן בתום
 20שנה ,ההיוון מתבטל והקצבה חוזרת לערך המלא שלה.
 oתיקון הבעיה מצריך ממני מאמץ רב מאחר ומדובר בפעולה רוחבית בשלושת המערכות .אני
נמצא כרגע בעיצומו של תיקון רוחבי אחר (לא תירוץ ) ולכן ,עד אז אספק פתרון זמני,
תפעולי ,אשר יביא בסופו של דבר לאותן תוצאות .הפתרון מאד פשוט לביצוע.

נוהל עבודה למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


מחולל זה מפיק 161ד ללא תזרים מזומנים .לכן יש לבצע את הנוהל הבא.
 oהמסך הרלוונטי הוא מסך זה:

o
o

o

לפי נתוני תקופת ההיוון רואים שהיא בת  20שנה .עלינו להפוך אותה לצמיתות וזה נעשה על
ידי הזנת תאריך סיום תקופת היוון הרחוק  100שנה מתאריך תחילתו .כלומר.1/12/2088 ,
המערכת בודקת מתאם בין כלל הנתונים .והיה מדובר בהיוון לצמיתות ,סכום ההיוון היה
גבוה בהרבה ולכן היא תציג שגיאה לגבי סכום ההיוון הכולל .מה נעשה?
 הערך הרלוונטי הוא סכום ההיוון הפטור .אותו איננו משנים .לערך בשדה סכום
ההיוון הכולל אין כל חשיבות ולכן "נזרום עם המערכת" .כלומר ,נזין שם ערך
בטווח הערכים שהמערכת מציעה לנו.
 שים לב! בתלות בנתוני המקרה ,ייתכן ותתקבלנה הודעות שגיאה נוספת באשר
לסכום הקצבה .גם כאן" ,יש לזרום עם המערכת".
וזהו .הטופס יופק כהלכה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  194מתוך 472

נוהל עבודה למחולל פרישה חכם


מחולל פרישה מייצר תזרים וגם מאפשר שימוש בהום הפטור לטובת שקצבה מזכה שוטפת .לכן יש
לבצע את הנוהל הבא.
 oלצורך חישוב סכום ההון הפטור אשר נצרך עקב ההיוון יש לחזור על הנוהל אשר פורסם לעיל
לגבי מחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד.
 oומה באשר לערך בשדה סכום הקצבה כיום?
 במידה והיוון עדיין לא הסתיים ,אין צורך לבצע דבר .המערכת יודעת להגדילו
בחזרה בבוא העת.
 במידה וההיוון כבר הסתיים ,כמו בדוגמא הנוכחית (הסתיים בשנת  ,)2017גם כן אין
צורך לבצע דבר שכן זה הערך האמיתי של הקצבה כיום.

נוהל עבודה לתוכנת נכסים


זהה לחלוטין לזה שפורט לעיל לגבי מחולל פרישה חכם.
 oשים לב! בתוכנת נכסים המסך הנדון נמצא בנתונים/הווה/קצבאות משולמות/קצבאות
זקנה .ראה להלן תצלום מסך (ללא נתונים):

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 12.3.3 - 16/6/2019 - 202

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


קליטת קבצי מסלקה בהם צבירות הוניות שנוידו.
 oעד כה היו מקרים בהם כספים הוניים אשר נוידו לתוכנית אחרת.
 oלהלן דוגמא .כספים הוניים בקופת גמל אשר נפתחה ב 1/1/2002 -נוידו בשנת  2011לקופת
גמל אחרת .מבחינת המערכת ,בתוכנית אשר נפתחה בשנת  2011לא ניתן לצבור כספים
הוניים אלא רק כספים מסוג קופה לא משלמת לקצבה .כאשר כספים הוניים זוהו בתוכנית
זו ,המערכת הציגה התראה מתאימה ולא קלטה את הכספים.
 oמהיום ,המערכת עוקבת אחרי מספר תאריכים ומזהה את המצב ממנו מסיקה שמדובר בניוד
ומאפשרת קליטת הכספים ושימוש בהם.



הוספת תוכניות חדשות לבסיס הנתונים של המערכת
 oלעבודה תקינה ,המערכת עושה שימוש במזהי התוכנית השונים ובהם קו מסלקה .בהיעדר
קוד כזה ,המערכת מנסה לאתר את קוד התוכנית באמצעות זיהוי נתונים שונים אשר הגיעו
בקובץ המסלקה .במידה והצליחה ,ממשיכים הלאה .במידה ולא ,המערכת לא קולטת את
התוכנית ושולחת הודעה מתאימה.
 oבמידה ומגיע קוד שלא נמצא בבסיס הנתונים של המערכת ,בוודאי שהתוכנית לא נקלטת.
 oבעדכון זה נוספו לבסיס הנתונים של המערכת מספר תוכניות.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


תיקון תקלה בקליטת מסלקה.
 oכידוע ,בנתונים המגיעים מהמסלקה אין כל מידע המשמש לחישובים הנדרשים ולהפקת
הטופס.
 oיחד עם זאת ,לצרכי נוחות ולחיסכון בזמן הקלדה ,המערכת מאפשרת קליטת קובץ מסלקה
לצורך שימוש בפרטים אישיים אודות המועמד.
 oהייתה תקלה בסיום קליטת קובץ המסלקה.
 oלו התרחשה אצלך היית מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


קליטת קבצי מסלקה בהם צבירות הוניות שנוידו.
 oעד כה היו מקרים בהם כספים הוניים אשר נוידו לתוכנית אחרת.
 oלהלן דוגמא .כספים הוניים בקופת גמל אשר נפתחה ב 1/1/2001 -נוידו בשנת  2011לקופת
גמל אחרת .מבחינת המערכת ,בתוכנית אשר נפתחה בתאריך  1/1/2011לא ניתן לצבור
כספים הוניים אלא רק כספים מסוג קופה לא משלמת לקצבה .כאשר כספים הוניים זוהו
בתוכנית זו ,המערכת הציגה התראה מתאימה ולא קלטה את הכספים.
 oמהיום ,המערכת עוקבת אחרי מספר תאריכים ומזהה את המצב ממנו מסיקה שמדובר בניוד
ומאפשרת קליטת הכספים ושימוש בהם.
 oפירוט התהליך (ניצמד לדוגמא)
 בשלב הקמת מועמד יופיע תאריך תחילת התוכנית .1/1/2011
 בשלב קליטת הצבירות ועדכון מלוא נתוני המערכת ,תהיה שונות לפי גרסת
הממשק בה עובדים:
עבור ממשק פשוט (כגון מענק וקצבה)

 oתאריך תחילת יעודכן לפי תאריך תחילת התוכנית ממנה מנוידים
הכספים.
 מעשית ,לא נראה כל אזכור ולא יהיה כל שכר לניוד.
בחינת הנתונים תראה "כאילו" התוכנית נפתחה ב-
.1/1/2001
עבור ממשק מורכב (כגון מערכת מומחה)

 oתאריך תחילת יעודכן לפי תאריך תחילת התוכנית ממנה מנוידים
הכספים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ



עמוד  196מתוך 472

o

בתחתית המסך ,יוצגו שדות לעניין הוותק ,מהם נראה את מקור
תאריך תחילת התוכנית.

o

שים לב! ברירת המחדל של שדות אלה היא:

הוספת תוכניות חדשות לבסיס הנתונים של המערכת
 oלעבודה תקינה ,המערכת עושה שימוש במזהי התוכנית השונים ובהם קו מסלקה .בהיעדר
קוד כזה ,המערכת מנסה לאתר את קוד התוכנית באמצעות זיהוי נתונים שונים אשר הגיעו
בקובץ המסלקה .במידה והצליחה ,ממשיכים הלאה .במידה ולא ,המערכת לא קולטת את
התוכנית ושולחת הודעה מתאימה.
 oבמידה ומגיע קוד שלא נמצא בבסיס הנתונים של המערכת ,בוודאי שהתוכנית לא נקלטת.
 oבעדכון זה נוספו לבסיס הנתונים של המערכת מספר תוכניות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 12.3.2 - 6/6/2019 - 202

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


עדכון סרטון הדרכה כללי לתפעול התוכנה.
 oצפייה דרך לינק זה.



עדכון תיעוד מסכי התוכנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 12.3.1 - 3/6/2019 - 201

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


תיקון תקלה.
 oהתוכנה בנויה בצורה המאפשרת למשתמש להזין קבלת מענקים ,היוונים וקצבאות על ציר
הזמן ככל העולה על רוחו.
 oבמקביל ,מאפשרת לו לתעדף הפעלת הון פטור לפי כל סדר שיבחר בין צרכני ההון הפטור
שהם מענק פיצויים ,היוון קצבה מזכה/מוכרת וקצבה מזכה .כלומר ,אין כל מגבלה לטפל
במקרה שבו משולמת היום קצבה מזכה ,מבוצע היום היוון ,מבוצע בעתיד היוון ולהגדיר
למערכת לשמור הון פטור קודם כל להיוונים ,יהיה מתי שיהיו .באופן דומה גם בתיעדופים
אחרים.
 oאת השאר ,המערכת עושה כבר בעצמה.
 oהתקלה הייתה שבמקרה מסוים בו נקבעה עדיפות לקבלת פטור על קצבה מזכה ,והיה היוון
לתקופה מוגבלת אשר הסתיימה לאחר ( 2025הפעימה האחרונה בהגדלת ההון הפטור) ,בעת
חזרת הקצבה המזכה לגובה המלא שלה ,לא התקבל הפטור לגבי ההגדלה.
 oהתקלה תוקנה.

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


תיקון תקלה.
 oהתוכנה בנויה בצורה המאפשרת למשתמש להזין קבלת מענקים ,היוונים וקצבאות על ציר
הזמן ככל העולה על רוחו.
 oבמקביל ,מאפשרת לו לתעדף הפעלת הון פטור לפי כל סדר שיבחר בין צרכני ההון הפטור
שהם מענק פיצויים ,היוון קצבה מזכה/מוכרת וקצבה מזכה .כלומר ,אין כל מגבלה לטפל
במקרה שבו משולמת היום קצבה מזכה ,מבוצע היום היוון ,מבוצע בעתיד היוון ולהגדיר
למערכת לשמור הון פטור קודם כל להיוונים ,יהיה מתי שיהיו .באופן דומה גם בתיעדופים
אחרים.
 oאת השאר ,המערכת עושה כבר בעצמה.
 oהתקלה הייתה שבמקרה מסוים בו נקבעה עדיפות לקבלת פטור על קצבה מזכה ,והיה היוון
לתקופה מוגבלת אשר הסתיימה לאחר ( 2025הפעימה האחרונה בהגדלת ההון הפטור) ,בעת
חזרת הקצבה המזכה לגובה המלא שלה ,לא התקבל הפטור לגבי ההגדלה.
 oהתקלה תוקנה.

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


תיקון תקלה.
 oעקב תקלה ,לא התאפשר מעבר ממסך מעסיקי עבר ומענקים פטורים למסך קצבאות והיווני
עבר.
 oהתקלה תוקנה.



עדכון על יכולות
 oנשאלתי לגבי יכולת המערכת להפיק טופס קיבוע זכויות לאדם שפרש בשל נכות יציבה ,קיבל
היוון של קצבאות א.כ.ע .ורוצה לקבלו בפטור.
 oבמסך פרטים ראשיים קיים אמנם מקום לסימון "האם פרשתי מעבודתי מחמת נכות
יציבה" ,אולם לסימון זה אין בשלב זה כל השפעה על הגעה לגיל פרישה .ההשפעה היחידה
שלו היא אך ורק על ביצוע סימון בטופס המופק.
 oכלומר ,בשלב זה אין יכולת.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 12.3.0 - 31/5/2019 - 200

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


חידוש הרשאות.



תיקון תקלה במנגנון האוטומטי לשימוש בהון הפטור.
 oהמערכת יודעת לממש בקשות כלליות לשימוש בהון הפטור לטובת פיצויים ,קצבה מזכה,
היון קצבה מזכה והיוון קצבה מוכרת .המימוש מבוצע לפי הגדרות תיעדוף של המשתמש.
 oבמקרים מסוימים בהם היו גם פיצויים ,גם קצבה מזכה וגם היוון ,הפטור בפועל לא בוצע
לפי המבוקש.
 oהתקלה תוקנה.



הוספת קודי מוצר (משמש לקריאת נתונים מהמסלקה) לתוכניות פנסיוניות.
 oלתפעול תקין של המערכת נדרש קוד מוצר של כל תוכנית שנתוניה מגיעים מהמסלקה .לאחד
המשתמשים הגיע קובץ  ZIPאשר הכיל קוד לא מוכר למערכת .התוכנית זוהתה ונתוניה נוספו
לבסיס הנתונים.



קליטת נתונים אישיים המועמד מהמסלקה.
 oעד כה ,קליטת נתוני מסלקה בוצעה רק לתיק הפנסיוני .מצב זה חייב הזנת מלוא הפרטים
האישיים אודות המועמד קודם לכן.
 oמהיום ,קיימת אפשרות קליטת נתונים כבר בשלב ההתחלתי אשר תבצע קליטה של מלוא
הפרטים האישיים אודות המועמד.
 oשים לב!
 לחיצה על ייבא קבצי מסלקה בסיסיים קולטת אך ורק את פרטי המועמד.
 כלומר ,במסך צבירות פנסיוניות ,יש לבצע טעינה חוזרת של קובץ המסלקה אשר
יעדכן את התיק הפנסיוני.



הוספת סוג חדש להכנסה חודשית עתידית.
 oעד כה ,סוגי ההכנסות האפשריות היו:
 2 )1( יגיעה אישית  -עסק ומשלח יד.
 2 )2( יגיעה אישית – עבודה.
 ביטוח לאומי  -דמי אבטלה.
 הכנסה שלא מיגיעה אישית.
 הכנסה פטורה שוטפת.
 oמהיום ,ניתן לקבוע את סוג ההכנסה לסוג  :הכנסה במס קבוע משכר דירה.
 oבמקרה זה ,שיעור המס הקבוע הוא .10%

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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הוספת אפשרות בחירה באשר לניצול פטור מוגדל בסמכות הנציב.
 oעד כה ,המערכת "ביקשה" את הפטור תמיד וגם בצעה אותו .כלומר ,לכל שכיר רגיל שבו ניתן
להגדיל את הפטור בסמכות הנציב ,הוא הוגדל.
 oמהיום ,ניתן לשלוט על הנושא באופן הבא:
 תחת ייעוץ פרישה/לקראת חישוב פרישה/ייצור טפסים ונהלי נציבות/נהלי
נציבות נוסף בורר הגדלת פטור 7(9א)(א)( )2בסמכות הנציב לשכיר רגיל ולו 2
חלופות:
 אפשר הגדלת פטור.
 oבחלופה זו הפטור מחושב עם הגדלה.
 oבטופס 161א כן מסומנת הבקשה.
 oזו ברירת המחדל.
 אל תאפשר הגדלת פטור.
 oבחלופה זו הפטור מחושב ללא הגדלה.
 oבטופס 161א כן מסומנת הבקשה (מי לא יבקש?).
 oלהלן תצלום המסך:

o

תזכורת .באותו מסך קיים בורר נוסף המגדיר את הפעילות לבעל שליטה וקרוב.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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הוספת חלופה בהנחיות למילוי טופס .161
 oתחת ייעוץ פרישה/לקראת חישוב פרישה/ייצור טפסים ונהלי נציבות/איך לייצר טפסים
לנציבות תחת הגדרות משתמש/הגדרות ייצור טפסים לנציבות קיים בורר חישוב סכום
משוער פטור חייב כולל מקרה של חרטה מרצף פיצויים והצגתו בסעיף יא.
 oעד כה היו לו שתי חלופות.
 חשב ומלא בטופס.
 הזן כותרת שהחישוב יבוצע על ידי פקיד השומה.
 oנוספה לו חלופה
 השאר ריק.
 בחלופה זו השדות בהם ניתן להזין את הסכום החייב והפטור נותר ריק.

o


הוספת סימון המאפשר לא להזין תאריך תחילת ביטוח.
 oנוספה אפשרות לא להזין תאריך תחילת ביטוח בגרסאות הממשק הפשוט.
 oלשם כך נוסף שדה תאריך תחילת ביטוח לא ידוע .נא לחשב בלעדיו.
 oבמקרה והוא מסומן ,המערכת מייצרת תאריך מלאכותי המתאים לטווח התאריכים בו
שווקה התוכנית וגיל המועמד.
 oשים לב! על מנת למנוע בלבול ,אם הוא מסומן המערכת מחייבת שלא יוזן ערך בשדה תאריך
תחילת ביטוח .כלומר ,שיישאר בו תאריך ברירת המחדל במערכת שהוא .1/1/1801

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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שינוי שם לשונית רישיון ל -הגדרות
 oמעבר לשינוי השם ,היא זו המכילה עתה את לשונית רישיון ושתי לשוניות משנה חדשות.



הוספת אפשרות לקבוע מיקומי תיקיות מועמדים ומיקום תיקיית קבצי מסלקה.
 oמיקומי תיקיות מועמדים
 חלופה מיקום ברירת המחדל (תיקייה מקומית)
 במצב זה המועמדים נשמרים בתיקיה קבועה לפי ההגדרות של המערכת.
 חלופה טען/שמור מתיקיה זו
 במצב זה יש לקבוע באמצעות הסייר את המיקום הרצוי.
 oמיקומי תיקיות מועמדים
 יש לקבוע באמצעות הסייר את המיקום הרצוי.
שים לב! הקביעה היא חד פעמית .כלומר ,לאחר הקביעה וביצוע שמירה ,אלה יהיו
המיקומים כל עוד לא נקבע אחרת.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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הוספת אפשרות להגדרת רשימת מעסיקים.
 oלא מן הנמנע כי הנך מייעץ למספר עובדים תחת אותו מעסיק .במסך זה ניתן להגדיר רשימת
מעסיקים אשר תשמש בכל פעם שיהיה צורך לבחור מעסיק.
 oהנתונים המוזנים כאן משמשים במסך פרטי המקרה/מעסיק נוכחי .ראה להלן.



תוספות למסך פרטי המקרה/מעסיק נוכחי.
 oעד כה נדרשה הזנה ידנית של שם המעביד ומספר תיק הניכויים שלו.
 oמהיום ,ניתן לבחור מתוך הרשימה אשר תוארה בסעיף הקודם .פתיחת הבורר המסומן בחץ
אדום להלן ,תפתח את הרשימה .בחירה מהרשימה ,תעדכן במסך את כל שדות המעביד אשר
הוזנו ברשימת המעבידים עבור מעביד זה.
 oנוספה יכולת להזין תקופות חל"ת ומשרה חלקית.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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נוספו שני אירועים המאפשרים הפקת טפסי 161+161א בלבד.
 oפרישה מעבודה – אך ורק התחשבנות ליצירת 161 ,161א – ללא היסטוריה.
 בחלופה זו המערכת לא מאפשרת להזין היסטוריית מעסיקים כולל בחירה ברצף
עבר המסתיים עתה.
 לא מאפשרת ,משמע ,מדלגת על המסך.
 oפרישה מעבודה – אך ורק התחשבנות ליצירת 161 ,161א – כולל היסטוריה.
 בחלופה זו המערכת מאפשרת להזין היסטוריית מעסיקים כולל בחירה ברצף עבר
המסתיים עתה.
 מאפשרת ,משמע ,מאפשרת כניסה למסך .לא מחייבת הזנת נתונים
 oבשתי החלופות ,פותחת בפני המשתמש אפשרות להזנת ניכוי מס במקום אשר בוצע על ידי
המעביד ,אם נוכה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


חידוש הרשאות.



תיקון תקלה במנגנון שימוש בהון הפטור בעבודה מרוכזת.
 oהמערכת יודעת לממש בקשות כלליות לשימוש בהון הפטור לטובת פיצויים ,קצבה מזכה,
היון קצבה מזכה והיוון קצבה מוכרת .המימוש מבוצע לפי הגדרות תיעדוף של המשתמש.
 oבמקרים מסוימים בהם היו גם פיצויים ,גם קצבה מזכה וגם היוון ,הפטור בפועל לא בוצע
לפי המבוקש.
 הבעיה הייתה רק בעבודה מרוכזת.
 oהתקלה תוקנה.



הוספת קודי מוצר (משמש לקריאת נתונים מהמסלקה) לתוכניות פנסיוניות.
 oלתפעול תקין של המערכת נדרש קוד מוצר של כל תוכנית שנתוניה מגיעים מהמסלקה .לאחד
המשתמשים הגיע קובץ  ZIPאשר הכיל קוד לא מוכר למערכת .התוכנית זוהתה ונתוניה נוספו
לבסיס הנתונים.



הוספת סוג חדש להכנסה חודשית עתידית.
 oעד כה ,סוגי ההכנסות האפשריות היו:
 2 )1( יגיעה אישית  -עסק ומשלח יד.
 2 )2( יגיעה אישית – עבודה.
 ביטוח לאומי  -דמי אבטלה.
 הכנסה שלא מיגיעה אישית.
 הכנסה פטורה שוטפת.
 oמהיום ,ניתן לקבוע את סוג ההכנסה לסוג  :הכנסה במס קבוע משכר דירה.
 oבמקרה זה ,שיעור המס הקבוע הוא .10%



הוספת אפשרות בחירה באשר לניצול פטור מוגדל בסמכות הנציב.
 oעד כה ,המערכת "ביקשה" את הפטור תמיד וגם בצעה אותו .כלומר ,לכל שכיר רגיל שבו ניתן
להגדיל את הפטור בסמכות הנציב ,הוא הוגדל.
 oמהיום ,ניתן לשלוט על הנושא באופן הבא:
 תחת הגדרות משתמש/הגדרות לעניין נהלי מס הכנסה נוסף בורר הגדלת פטור
7(9א)(א)( )2בסמכות הנציב לשכיר רגיל ולו  2חלופות:
 אפשר הגדלת פטור.
 oבחלופה זו הפטור מחושב עם הגדלה.
 oבטופס 161א כן מסומנת הבקשה.
 oזו ברירת המחדל.
 אל תאפשר הגדלת פטור.
 oבחלופה זו הפטור מחושב ללא הגדלה.
 oבטופס 161א כן מסומנת הבקשה (מי לא יבקש?).
 oלהלן תצלום המסך:

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

o
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תזכורת .באותו מסך קיים בורר נוסף המגדיר את הפעילות לבעל שליטה וקרוב.

הוספת חלופה בהנחיות למילוי טופס .161
 oתחת הגדרות משתמש/הגדרות ייצור טפסים לנציבות קיים בורר חישוב סכום משוער פטור
חייב כולל מקרה של חרטה מרצף פיצויים והצגתו בסעיף יא.
 oעד כה היו לו שתי חלופות.
 חשב ומלא בטופס.
 הזן כותרת שהחישוב יבוצע על ידי פקיד השומה.
 oנוספה לו חלופה
 השאר ריק.
 בחלופה זו השדות בהם ניתן להזין את הסכום החייב והפטור נותר ריק.
הוספת סימון המאפשר לא להזין תאריך תחילת ביטוח.
 oנוספה אפשרות לא להזין תאריך תחילת ביטוח בגרסאות הממשק הפשוט.
 oלשם כך נוסף שדה תאריך תחילת ביטוח לא ידוע .נא לחשב בלעדיו.
 oבמקרה והוא מסומן ,המערכת מייצרת תאריך מלאכותי המתאים לטווח התאריכים בו
שווקה התוכנית וגיל המועמד.
 oשים לב! על מנת למנוע בלבול ,אם הוא מסומן המערכת מחייבת שלא יוזן ערך בשדה תאריך
תחילת ביטוח .כלומר ,שיישאר בו תאריך ברירת המחדל במערכת שהוא .1/1/1801

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


חידוש הרשאות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ



תיקון באגים שונים קטנים.



שינוי במבנה מסך רישיון
 oהוא נקרא עתה מסך הגדרות.
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נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 12.2.0 - 5/5/2019 - 199

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


הוספת יכולת קליטת קבצי מסלקה – מסמכי העזרה בתוכנה כבר מעודכנים.
 oמהיום קליטת קבצי מסלקה אפשרית במסך צבירות פנסיוניות.
 oבקשה
 נתוני המסלקה נבדקים במערכת בקפידה רבה .מאמץ רב הושקע לתקן נתונים
שגויים מהמסלקה ובמקרים רבים ,זה מצליח.
 יחד עם זאת ,יש לדבר גבול .מעבר לזאת ,לא נתקלתי ולא טיפלתי בכל המקרים
האפשריים.
 יש מקרים בהם המערכת לא מצליחה בכך ושולחת הודעת שגאה מתאימה.
 על מנת לנסות התגבר על כך ,במידה ונשלחת אליך הודעה על בעיה בקליטת נתוני
מסלקה ,אבקשך לשלוח אלי במייל את קובץ המסלקה הנדון בליווי הסבר קצר.



בימים הקרובים תבוצע הרחבה.
 oקליטת קובץ מסלקה תבוצע בתחילת התהליך ובו יוזנו למערכת באופן אוטומטי פרטים
אישיים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


שיפור משמעותי בקליטת נתוני מסלקה.
 oכידוע ,המידע המגיע מהמסלקה איננו מושלם ובלא מעט פעמים שגוי.
 oמאחר והתוכנה בודקת בקפדנות רבה את המידע המגיע ,עד כה היו נשלחות הודעות שגיאה
רבות ,לעתים ברמה מעיקה.
 oלשיפור המצב נעשו שני דברים:
 הראשון :השגיאות חולקו ל 4-קטגוריות של חומרה ובאפשרותך לשלוט על
השגיאות אשר תוצגנה בפניך באמצעות בורר זה.





o

רק לסבר את האוזן ,למעט מקרים בהם המערכת לא הצליחה לפענח
באיזו תוכנית מדובר (קוד מוצר שגוי) ,כמעט ואין שגיאות בדרגת חומרה
הגבוהה ביותר ושאר השגיאות המאותרות בדרגות חומרה נמוכות יותר
בדרך כל לא משפיעות על ההמשך.

השני  :הושקע מאמך רב מאד לפענח את מקור הבעיות בנתונים ולנסות ולייצר את
המיידע הנדרש מסריקת כלל המידע אשר מגיע.
 במקרים רבים זה עובד ,אבל יש גבול.........

תיקון תקלה
 פס גלילה אנכי בוטל בטעות ממס פריסה.
 כתוצאה מכך ,חלק מהמסך לא היה נגיש כאשר התוכנה הופעלה ברזולוציית מסך
נמוכה.
 לו התרחשה אצלך היית מרגיש בכך.
 התקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  210מתוך 472

עדכון 12.1.0 - 30/4/2019 - 198

עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל פרישה חכם


הוספת חישוב אוטומטי לנקודת איזון.
 oראשית קישור למאמר שפרסמתי אודות נקודת האיזון בפייסבוק.
o
o



.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2100458083376093&set=pb.100002357661465.-2207520000.1556479141.&type=3&theater
האם צריך לחפש אותה במערכת? לא!
איפה רואים אותה? בכל מעבר ממסך קצבאות והיוונים לקבל למסך פטור מבוקש ,המערכת
מחשבת את נקודת האיזון .במקרה המופיע בדוגמא ,רואים שנקודת האיזון היא בשנת 2034
עת יגיע המועמד לגיל  84.321שנים.

הוספת יכולת קליטת צבירות תגמולים לסוגיהם לכל תוכנית ותוכנית.
 oלכל תוכנית ותוכנית ניתן עתה להזין את מרכיבי צבירות התגמולים שבה נכון למועד
החישוב .סכומים אלה מהווים בסיס לשימוש במסכי ההמשך.
 oאזור הזנת התגמולים נראה עתה כך:

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  211מתוך 472

o

לכל תוכנית בה הוזנו תגמולים בהון ,תיוצר במסך מימוש הון ופיננסים/תגמולים הון לשונית
חדשה ובה התכנית הנדונה .יוצג סכום הצבירה העדכנית ואפשרות למשיכה עתידית תוך
הזנת סכום ותאריך .להלן דוגמא:

o

לכל תוכנית בה הוזנו תגמולים בקצבה עד  ,1997/2000תיוצר במסך מימוש הון
ופיננסים/תגמולים קצבה לשונית חדשה ובה התכנית הנדונה .יוצג סכום הצבירה העדכנית
ואפשרות למשיכה עתידית תוך הזנת סכום ותאריך .להלן דוגמא:

o

לכל תוכנית בה הוזנו תגמולים בקצבה עד  1997/2000או לאחריהן ,תיוצר במסך קצבאות
והיוונים לקבל לשונית חדשה ובה התכנית הנדונה .בשדות הרלוונטיים ניתן להזין את
הקצבה שתימשך ומועדה ,עם/ללא היוון .להלן דוגמא:

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

o
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לכלל התוכניות בהן הוזנו תגמולים בקופה לא משולמת לקצבה עד  1997/2000או לאחר מכן,
תיוצר במסך קצבאות והיוונים לקבל לשונית אחת ובה תכנית יעד למימוש כספים אלה .קרא
על הנושא בהרחבה במסמך העזרה למסך עצמו .להלן דוגמא:



הוספת יכולת משיכה חד פעמית של תגמולים בהון ותגמולים בקצבה עד  1997/2000בדרך של פדיון.
 oיכולת זו פורטה בסעיף הקודם.



תיקון תקלה.
 oהמערכת לא קלטה כהלכה את תיק הניכויים של המעסיק.
 oלו התרחשה אצלך היית מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.
תיקון תקלה.
 oהמערכת לא הציגה את הטפסים הרלוונטיים למס הכנסה .הגישה אליהם הייתה רק דרך
דוח מפורט ללקוח.
 oלו התרחשה אצלך היית מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.



עדכונים ,תוספות ותיקונים למחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


תיקון תקלה.
 oבמסך שבו מזינים בקשה לשריון הון פטור לתקופת עבודה נוכחית בגין התקופה שלפני הגעה
לגיל הזכאות ,במקרים מסוימים לא ניתן היה להזין את המענק הפטור המבוקש.
 oלו התרחשה אצלך היית מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  213מתוך 472

עדכונים ,תוספות ותיקונים לתוכנת נכסים


הוספת יכולת קליטת צבירות תגמולים לסוגיהם לכל תוכנית ותוכנית.
 oבגרסאות הממשק הפשוטות ,עד כה ,לא ניתן היה להזין היה להזין צבירות תגמולים.
 oמהיום ,ניתן .לכל תוכנית ותוכנית ניתן עתה להזין את מרכיבי צבירות התגמולים שבה נכון
למועד החישוב .סכומים אלה מהווים בסיס לשימוש במסכי ההמשך.
 oאזור הזנת התגמולים נראה עתה כך:

o

לכל תוכנית בה הוזנו תגמולים בהון ,תיוצר במסך מימוש הון ופיננסים/תגמולים הון לשונית
חדשה ובה התכנית הנדונה .יוצג סכום הצבירה העדכנית ואפשרות למשיכה עתידית תוך
הזנת סכום ותאריך .להלן דוגמא:

o

לכל תוכנית בה הוזנו תגמולים בקצבה עד  ,1997/2000תיוצר במסך מימוש הון
ופיננסים/תגמולים קצבה לשונית חדשה ובה התכנית הנדונה .יוצג סכום הצבירה העדכנית
ואפשרות למשיכה עתידית תוך הזנת סכום ותאריך .להלן דוגמא:

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  214מתוך 472

o

לכל תוכנית בה הוזנו תגמולים בקצבה עד  1997/2000או לאחריהן ,תיוצר במסך קצבאות
והיוונים לקבל לשונית חדשה ובה התכנית הנדונה .בשדות הרלוונטיים ניתן להזין את
הקצבה שתימשך ומועדה ,עם/ללא היוון .להלן דוגמא:

o

לכלל התוכניות בהן הוזנו תגמולים בקופה לא משולמת לקצבה עד  1997/2000או לאחר מכן,
תיוצר במסך קצבאות והיוונים לקבל לשונית אחת ובה תכנית יעד למימוש כספים אלה .קרא
על הנושא בהרחבה במסמך העזרה למסך עצמו .להלן דוגמא:

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עדכון 12.0.0 - 21/4/2019 - 197


הפצת מחולל פרישה חכם.

עמוד  215מתוך 472

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עדכון 11.1.12 - 31/3/2019 - 196


חידוש הרשאות.

עמוד  216מתוך 472

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  217מתוך 472

עדכון  – 11.1.11 - 27/3/2019 - 195רלוונטי רק עבור מחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


תיקון תקלה.
 oכאשר התבקש חישוב חדש ,בנתונים בתסריט מסוים של פרטי המועמד ארעה תקלה.
 oלו חישבת תסריט כזה ,היית כבר נתקל בבעיה.
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  218מתוך 472

עדכון  – 11.1.10 - 24/3/2019 - 194רלוונטי רק עבור מחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד


תיקון הסברים למספר מסכים.



תיקון מקור לבאגים בתסריטים מסוימים.
 oלו חישבת תסריט כזה ,היית כבר נתקל בבעיה...
 oהתקלה תוקנה.



תיקון מילוי שדה ובו הנחיה לשימוש בהגדלת ההון הפטור בטופס 161ד.
 oללא קשר לבחירה במסך ,בטופס סומנה תמיד חלופה הגדלת הקצבה החודשית בלבד.
 oהתקלה תוקנה .בחירת המשתמש במסך מביאה לסימון החלופה הנבחרת בטופס.
 oכמה מלים על "התקלה".
 מקור "התקלה" בתוכנת נכסים ....וגם בטופס עצמו אשר לא תוכנן למערכות
חכמות כמו תוכנת נכסים אלא לעבודה ידנית מוגבלת.
 כידוע ,בטופס אין מקום להגדיר פטור מבוקש לקצבה מזכה .פטור זה נגזר למעשה
מהיתרה לאחר שימוש לטובת מענקי פיצויים והיוונים.
 כך גם עובדת תוכנת נכסים .תוכנת נכסים הינה תוכנת לייף פלנינג במסגרתה
מגדיר הפורש את כל מטרותיו ודרישותיו לתזרים מזומנים .חלקם ,סכומים חד
פעמיים המיוצרים תוך שימוש בהיוון ושימוש בהון פטור לטובתו .יוצא אם כן,
שברגע שהוגדרו הסכומים החד פעמים והמערכת החליטה (ידנית באמצעות המפעיל או
אוטומטית) בכמה הון לעשות שימוש לטובת חד פעמיים אלה ,הוגדרה למעשה היתרה
לטובת קצבה מזכה .פעולה זו באה לידי ביטוי בכך שבהפעלת תוכנת נכסים,
החלופה הנבחרת היא תמיד הגדלת הקצבה החודשית בלבד.



שיפור בדיקות תקינות נתונים בהקשר של שריון הון פטור עבור מענקי פרישה עתידיים.
 oקיימת אפשרות להגדיר שריון הון פטור עבור מענקים פיצויים פטורים שיתקבלו בעתיד עבור
תקופה שלפני הגעה לגיל הזכאות.
 oהמערכת לא בדקה כהלכה ואפשרה להגדיר שריון גם לתקופה שלאחר גיל הזכאות.
 דוגמא
 פלוני הגיע לגיל הזכאות בשנת  .2016מועסק משנת  2017ומבצע קיבוע
זכויות.
 עד כה ,לא הייתה מניעה להגדיר שריון לתקופה מ 2017 -ואילך.
 מהיום ,הזנת נתונים זו לא תותר ותלווה בהודעה מתאימה שכן ,מענק
פטור בתקופה שמעבר לגיל הזכאות לא צורך הון פטור.



תוספת שדה במסך מענקי פרישה עתידיים.
 oנוסף שדה תאריך קבלה משוער ובו מוזן התאריך שבו צפוי להתקבל המענק עבורו יש לשריין
הון פטור.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  219מתוך 472

עדכון 11.1.9 - 13/3/2019 - 193


תיקון תקלה בשמירת מועמדים.
 oעקב תקלה ,לא ניתן היה לבצע שמירת מועמדים.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה בקביעה מפורטת של המקורות מהן ישולם מס על פיצויים.
 oעקב תקלה ,רשימת המקורות בעבודה מפורטת לא נוצרה.
 oמאחר וכמעט ללא יוצא מן הכלל "סומכים" על המלצות המערכת בנושא ,עובדים בצורה
מרוכזת .לכן ,לא מן הנמנע שכלל לא הרגשת שהרשימה חסרה.
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  220מתוך 472

עדכון 11.1.8 - 10/3/2019 - 192


מחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד  -שיפור בדיקת תקינות נתונים בנושא שריון הון פטור לטובת
היוון עתידי.
 oעל מנת שהיוון יהיה פטור חובה שתאריך ההיוון יהיה מגיל הזכאות ואילך.
 בדיקה זו נעשתה.
 oמאחר ומדובר בהיוון עתידי ,חובה שתאריך ההיוון יהיה מתאריך החישוב ואילך ,כלומר
בעתיד.
 בדקיה זו לא נעשתה ואפשרה להזין תאריכים שגרמו לבעיית חישוב בהמשך.
 oהבדיקה נוספה.



שינוי טלפון להזנה מקווי לסלולרי.
 oבטופס 161ד יש להזין את טלפון הנישום.
 oעד כה ,המספר להזנה במסכים היה של טלפון שאיננו סלולרי.
 oמהיום ,טלפון סלולרי.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  221מתוך 472

עדכון 11.1.7 - 10/3/2019 - 191


תיקון תקלה בהזנת סדרת תקופות עבודה ומענקים פטורים שהתקבלו בעבר.
 oבמקרים מסוימים המערכת "עפה".
 oלו התרחשה אצלך היית מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.



רק לידיעה.
 oמאז שהמחולל עלה לאוויר ב 24/2/2019 -בוצעו  11עדכוני תוכנה במסגרתם נפתרו מחלות
ילדות של המערכת וגם בוצעו תיקונים מקצועיים.
 oהמערכת הרבה יותר בשלה לעבודה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  222מתוך 472

עדכון 11.1.6 - 8/3/2019 - 190


תיקון תקלה בחלופה משיכת קצבה ללא קשר לעבודה.
 oבמקרים מסוימים החישוב בוצע כהלכה אולם הטופס לא הופק.
 oלא התרחשה אצלך היית מרגיש בכך.



תיקון הפעלה בסיום העדכון.
 oעד כה ,עקב תקלה בסיום ההתקנה/עדכון הייתה מופעלת תוכנת נכסים הדור הבא.
 oמהיום מופעל מחולל טופס קיבוע זכויות 161ד.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  223מתוך 472

עדכון 11.1.5 - 7/3/2019 - 189


תיקון בעיה מערכתית בשמירת קבצים.
 oבעדכון הקודם יצרנו בעיה שהתוצאה שלה הייתה שינוי מיקום ספריית המועמדים.
 oזה אומר שבעבודה עם הגרסה הקודמת לזו שעלתה לאוויר עכשיו "נעלמו מועמדים" שהיו
שמורים עד כה.
 oהתקלה תוקנה.
 oזה אומר ,שלו עבדת ושמרת מועמדים בגרסת  11.1.4לא תוכל להגיע אליהם באופן ישיר עם
גרסה .11.1.5
 oאל תהסס ,אני עומד לרשותך להסדרת הבעיה במידת הצורך.



תיקון בעיה מערכתית ברישיון שימוש.
 oבעדכון הקודם יצרנו בעיה נוספת שהתוצאה שלה הייתה שרישיון השימוש שהוזן לא הובא
בחשבון.
 oזו נפתרה באמצעות קבלת רישיון חדש ממני.
 oהבעיה תוקנה.
 oלהזכירך! עבודה ללא קוד רישיון אפשרית .המערכת עובדת כרגיל "כאילו" יש רישיון עד
שמבוצע חישוב.
 חישוב עם רישיון מייצר תוצאות לפי הנתונים שהוזנו.
 חישוב עם רישיון מייצר תוצאות לפי נתוני מקרה ברירת המחדל.



תיקון בדיקות חוקיות של נתוני הקלט.
 oהמחולל עושה שימוש מלא בתוכנת נכסים.
 oהנתונים המוזנים לו מתורגמים למבנה הנתונים של תוכנת נכסים ומחושבים שם.
 oהתקלה הייתה בכך ששגיאה מסוימת (בהקשר של שיעור מיצוי פטור מקומי וגלובלי) בנתונים שהוזנו
למחולל לא אותרה במחולל אך כן אותרה על ידי תוכנת נכסים .כתוצאה מכך ,נשלחה הודעת
שגיאה לא מובנת למשתמש.
 oהתקלה תוקנה.
 נוספה בדיקת נתונים מתאימה למחולל והיא מאותרת על ידו .במקרה של נתונים
לא תקינים נשלחת הודעת שגיאה ברורה למשתמש.



תיקון הפעלה בסיום העדכון.
 oעד כה ,עקב תקלה בסיום ההתקנה/עדכון הייתה מופעלת תוכנת נכסים הדור הבא.
 oמהיום מופעל מחולל טופס קיבוע זכויות 161ד.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 11.1.4 - 6/3/2019 - 188


שיפור עבודה בנושא היוון במחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד.
 oהיוון בד"כ נעשה למספר שנים שלמות או לצמיתות.
 מה זה צמיתות?
 למעט פורשי צהל וותיקים ,צמיתות זה לכל החיים.
 לפורשי צהל וותיקים ,לצמיתות משמע גיל .70
 oיוצא אם כן שפורש צהל כזה יליד  30/3/1940שהיוון ב 1/1/1990 -לצמיתות ,סיים את ההיוון
ב .30/3/2010 -כלומר ,אחרי כ 20.25 -שנה .דבר כזה המערכת "מתקשה לעכל".
 oהפתרון שיושם הוא כדלקמן:
 סיום ההיוון נקבע לפי מספר השנים השלמות .במקרה שלנו .20
 תאריך סיום ההיוון שבו נעשה שימוש הוא .1/1/2010
 oזה אומר שאם אדם היוון ב 1/1/2005 -ל 10 -שנים ונעשתה טעות בהזנת תאריך סיום ההיוון
והוזן  ,1/12/2014מבחינת המערכת כאילו בוצע היוון ל 9 -שנים.



עדכון בדיקות חוקיות בנושא סכום היוון במחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד.
 oהמערכת בודקת בקפידה רבה היתכנות הנתונים המוזנים לה.
 oבנושא היוון ,היא בודקת על בסיס סכום הקצבה במועד ההיוון ,שיעור ההיוון ותקופת
ההיוון את הערך של הסכום המהוון.
 לדוגמא ,אם היוונתי  10%מקצבה בסך  ₪ 10,000לתקופה של  10שנים ,לא ייתכן
שערכו של הסכום המהוון הוא  ₪ 20,000וגם לא .₪ 2,000,000
 oהמערכת מחשבת טווח ערכים סביר לפי מקדמי היוון סבירים ולפיו בודקת את הערך שהוזן.
 oהטווח שחושב כסביר היה קטן מידי וייצר הודעה על שגיאות למרות שבפועל אלה היו
הסכומים שהתקבלו בהיוון.
 oהטווח עודכן.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 11.1.3 - 4/3/2019 - 187


תיקון במחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד.
 oהמערכת לא זיהתה כהלכה את האפשרות לחשב לפי נוסחת השילוב או נוסחת הקיזוז
בתלות במועד תחילת תשלום הקצבה/הגעה לגיל הזכאות.
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 11.1.2 - 3/3/2019 - 186


תיקון במחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד.
 oבמקרה שבו מועד תחילת תשלום הקצבה הראשונה היה לפני  1/1/2000המערכת לא הצליחה
לייצר חישוב מלא.
 oלו ניסית לחשב תסריט כזה התקלה הייתה מורגשת.
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 11.1.1 - 3/3/2019 - 185


תיקון במחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד.
 oתסריט מסוים של מעסיקי עבר מהם התקבלו מענקים פטורים ,המערכת לא הצליחה לייצר
חישוב מלא.
 oלו ניסית לחשב תסריט כזה התקלה הייתה מורגשת.
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 11.1.0 - 2/3/2019 - 184


תיקון במחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד.
 oלא ניתן היה לבצע חישוב מקרה שבו מועד ההגעה לגיל הזכאות היה לפני מועד קבלת מענק
פטור.
 לדוגמא ,גבר יליד  1950קיבל מענק פטור בשנת  2018בשל תקופת עבודה כל שהיא.
החל לקבל קצבה מזכה בשנת  .2017במקרה זה התקבלה הודעת שגיאה שלא לצורך
תוך כדי החישוב.
 oהתקלה תוקנה.



הוספת הסבר מקדים להודעות שגיאה שמקורם ב"באגים" של המערכת.
 oמחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד עושה שימוש בתוכנת נכסים המלאה .במידה ויש באג
בתוכנה המלאה שמקורו בהפעלה דרך המחולל ,מתקבלת הודעת שגיאה של תוכנת נכסים.
 oהודעה זו ,גם איננה נהירה למשתמשי המחולל וגם לא מאפשרת תיקון נתונים אשר יביא
לפתרונה.
 oנוספה הודעה מקדימה המסבירה שמקור ההודעה בבאג ומבקשת מהמשתמש לפנות אלי.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 11.0.2 - 28/2/2019 - 183


עדכון כותרת שגויה במחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד.
 oבהנחיות למילוי סעיף  8בטופס ,כותרת אחת החלופות הייתה שגויה.
 oהתקלה תוקנה.



שינוי בדיקת חוקיות למענקי פיצויים פטורים במעסיקי עבר.
 oעד כה תאריך קבלת המענק היה חייב להיות לאחר מועד סיום העבודה.
 oמהיום ,יכול להיות במועד סיום העבודה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 11.0.1 - 28/2/2019 - 182


תיקון תקלה בקליטת מענקים פטור בעבר.
 oכאשר המעסיק היה כוחות הביטחון ,לא התאפשר להזין מענקים כהלכה.
 oהתקלה תוקנה.



שינוי בדיקת חוקיות למענקי פיצויים פטורים במעסיקי עבר.
 oעד כה תאריך קבלת המענק היה חייב להיות לאחר מועד סיום העבודה.
 oמהיום ,יכול להיות במועד סיום העבודה.



תיקון תקלה בטופס 161ד.
 oבפרק ב ,סעיף  3מופיע פירוט היווני עבר.
 oבשדה של סכום ההיוון הכולל הופיע הערך של סכום ההיוון הפטור ולא של סכום ההיוון
הכולל.
 oבשדה של סכום ההיוון הפטור הופיע ערך נכון.
 oהתקלה תוקנה.
 oכל החישובים עצמם בוצעו כהלכה ולא הושפעו מתקלה זו.



חידוש הרשאות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עדכון 11.0.0 - 24/2/2019 - 181


הפצת מחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד.
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נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 10.1.2 - 31/1/2019 - 180


תיקון תקלה בחישוב מועד זכאות למשיכה בפטור בקרן השתלמות.
 oבמקרים מסוימים בהם נעשה שימוש באותה קרן למספר תקופות הפרשה ,תאריך הזכאות
לא חושב כהלכה.
 oהתקלה תוקנה.
 oלהזכירך:
 כאשר מדובר בקרן השתלמות (וגם בקופת גמל) ,המערכת בנויה לנייד כספים מתוכנית
אחת ולפתוח שניה תוך שמירה על הוותק של המקורית.
 לשם כך ,בגרסאות המורכבות ,בתוכניות ההוניות ,בלשונית פרטי התוכנית קיים
אזור זה:




חידוש הרשאות.

בעזרתו ניתן לקבוע האם הוותק יחושב לפי מועד פתיחת התוכנית או לפי מועד
מוקדם יותר.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 10.1.1 - 22/1/2019 - 179


תיקון תקלה ביצירת טבלת הפרשות במצב של ריסק זמני.
 oבמצב של ריסק זמני בתקופת הפרשה ,אמורה להיווצר טבלה ובה הפרשה לסעיף  45בלבד.
 oעקב התקלה ,הטבלה לא נוצרה כהלכה ולא אפשרה חישוב.
 oהתקלה תוקנה.
 oאילו התרחשה אצלך התקלה היית מרגיש בכך.
 oלנושא זה קיים טיפ יומי באתר .בהזדמנות זו ,הוא עבר ריענון ומצורף לעדכון.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 10.1.0 - 10/1/2019 - 178


עדכון תקרות .2019



הוספת יכולת שליטה על אפשרות לפטור מוגדל בהתאם לסמכות הנציב.
 oלשכיר רגיל ,יאושר פטור מוגדל באופן אוטומטי בכפוף לכללים .כלומר ,והיה והשכר נמוך
מהתקרה ,יוגדל סכום הפטור ב 150% -ולא יותר מאשר תקרת הפטור.
 oלשכיר שהוא "קרוב" כהגדרתו בסעיף (76ד) לפקודה או "בעל שליטה" כהגדרתו בסעיף )9(32
לפקודה ,הגדלה זו לא תאושר באופן אוטומטי ויש לפנות לפקיד השומה.
 oלשם כך ,נוסף במערכת בורר.
 הבורר נמצא תחת הגדרות משתמש/הגדרות לעניין נהלי מס הכנסה ושמו הגדלת
פטור 7(9א)(א)( )2בסמכות הנציב לבעל שליטה ולקרוב .יש בו שתי חלופות:
 אל תאפשר הגדלת פטור כמו לשכיר רגיל.
 oבחלופה זו בעת חישוב המענק הפטור לא תינתן ההגדלה.
 אפשר הגדלת פטור כמו לשכיר רגיל.
 oבחלופה זו בעת חישוב המענק הפטור תינתן ההגדלה.
 oהבורר נמצא תחת הגדרות המשתמש וניתן לקבע את ערכו באופן קבוע.
 איך?
 קבע את ערכו לפי רצונך.
 בצע שמירה.
 מרגע זה ואילך ,בכל חישוב יעשה שימוש בחלופה שנשמרה.
 אין מניעה לשנות את ערך הבורר לצורך חישוב פרטני זה או אחר.



תיקון תקלה בחישוב הון פטור שנוצל בביצוע אירוע של משיכת כספים ללא עזיבת עבודה.
 oכאשר מבוצע אירוע של משיכת כספים ללא עזיבת עבודה המערכת מייצרת מעסיק פיקטיבי
בעזרתו היא "מתניעה" את כל תהליכי החישוב.
 oפעולה זו יצרה שגיאה במקרים בהם התבקשה הפעלת הון פטור במסגרת משיכת הכספים.
 דוגמא.
 שכיר עבד מ 1970 -עד  ,2010פרש וקיבל מענק פטור בשל  40שנים.
 בשנת  2019החל לקבל קצבה מזכה וביקש לבצע קיבוע זכויות.
 בחישוב נכון יובאו בחשבון  32שנים מתוך  40בין השנים .1970-2010
 מאחר והמערכת יצרה מעסיק פיקטיבי בו "לכאורה" עבד עוד  8שנים,
הובאו בחשבון  32שנה מתוך  48שנים .זו טעות אשר הביאה לכך שהמענק
הפטור היחסי שהוא בחשבון היה נמוך מכפי שהיה צריך להיות.
 oהתקלה תוקנה.
 oיש להדגיש שבחישוב אחר המערכת מחשבת כהלכה.



שינוי מנגנון חישוב סכום קצבה מזערי
 oעד כה הערך חושב על פי נוסחה שמקורה ב.2008 -
 oלדעתי ,הערכים המפורסמים על ידי מס הכנסה אינם תואמים את הערכים המחושבים על פי
הנוסחה.
 זה בא לידי ביטוי בכך שהערכים בהם נעשה שימוש בתוכנה שונים במעט מהערכים
המפורסמים.
" oנשברתי".
 החל מ 2019 -רטרואקטיבית ל ,2017 -הערכים בהם יעשה שימוש בתוכנה לקוחים
מאלה המפורסמים על ידי מס הכנסה.



שיפור מנגנון קבלת קצבה מפנסיה וותיקה בהסדר (ספר התוכנה עודכן בהתאם).
 oאפשרות להקדמת מועד קבלת הקצבה לפני גיל קצבת זקנה.
 עד כה סכום הקצבה נקבע במסגרת נתוני התוכנית.
 פועל יוצא מכך היה שסכום הקצבה היה קבוע ללא קשר למועד קבלתה ביחס לגיל
קצבת זקנה (.)62/67
 מהיום ,המערכת מחשבת כהלכה את סכום הקצבה גם במקרה של הקדמתה לפני
הגעה לגיל קצבת זקנה וזאת על פי הטבלאות הקיימות בתקנון .בנוסף מציגה את
שיעור ההקטנה המחושב.
 אם נבחן את תצלום המסך להלן נראה את הדבר הבא .תאריך גיל קצבת הזקנה

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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הוא  19/12/2021ובמועד זו הייתה אמורה להשתלם קצבה בסך  .₪ 1,159.32מועד
תשלום הקצבה הוקדם לתאריך  .1/1/2020כתוצאה מכך סכום הקצבה הוקטן ב-
 12.12%וסכומה בפועל יהיה  .₪ 1,018.85והיה וקצבה זו תהוון ( 25%ממנה) ,יתקבל
סכום מהוון בסך .₪ 41,164.26

o

אפשרות לדחיית מועד קבלתה מעבר לגיל קצבת זקנה:
 הקצבה איננה משתנה.
 אמורים לקבל סכום חד פעמי בתמורה לדחיית קבלת הקצבה.
 בשלב זה ,המערכת יודעת לחשב ולהציג אותו אך לא יודעת לעשות בו
שימוש .היא גם לא יודעת לנטרל ממנו את מה שנדרש במקרה של קבלת
החזר דמי גמולים ככל שמתקבל .בקיצור ,מדובר במצב מורכב שיצריך
השלמה ידנית של המשתמש.
 אם נבחן את תצלום המסך להלן נראה את הדבר הבא .תאריך גיל קצבת
הזקנה הוא  .19/12/2021מועד תשלום הקצבה נדחה לתאריך .1/2/2025
כתוצאה יתקבל תשלום חד פעמי בגין הדחיה בסך .₪ 53,618.61



החלת הרשום מעלה על פנסיה תקציבית.
 oלמעט ,החזר דמי גמולים ,כל הרשום על פנסיה וותיקה בהסדר חל גם על פנסיה תקציבית.
 oבאחריות המשתמש לכלכל את צעדיו בחכמה.



תוספות חשובות למערכת המומחה בעבודה על בסיס מטרה ודרישות וגם לגרסה האוטומטית.
o
o

o

מדובר ביצירת מענה לדרישה מסוג אנונה.
תוספת ראשונה.
 עד כה לא ניתן היה לייצר דרישות לאנונה אלא בתדירות חודשית.
 מהיום אין מגבלה ואפשר בתדירות רבעונית ,חציונית ,שנתית ,אחת ל 18 -חודש,
אחד לשנתיים ,שלש שנים ,ארבע שנים ועד אחת לחמש שנים.
 למה זה חשוב?
 אתה רוצה  ₪ 50,000לנסיעה לחו"ל אחת לשנה.
 אתה רוצה  ₪ 150,000להחלפת רכב אחת לשלש שנים.
תוספת שניה.
 עד כה לא ניתן היה לעשות שימוש בכספי מעסיק נוכחי בקצבה או קלמ"ק ליצירת
מענה לדרישה מסוג אנונה.
 מהיום אפשרי.
 תהליך ייצור אנונה תוך שימוש בכפים אלה:
 מחושב הסכום החד פעמי נטו הדרוש במועד החישוב ליצירת האנונה
במועד שבו היא מבוקשת (יש לשים לשב שהחישוב די מורכב וביחוד שהמערכת עושה שימוש
בצבירות שונות עליהן פועלת ריבית שונה לפי כל מקור ומקור).

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ



o
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 oלדוגמא ,ליצירת אנונה בסך  ₪ 1,000למשך  12חודשים החל מ-
 1/1/2025דרוש היום סכום חד פעמי בסך ₪ 10,100
מחושב סכום הפיצויים ברוטו הנדרש כך שלאחר ביצוע פריסה קדימה
לפני מספר שנות הפריסה האפשרי ,יתקבל סכום הנטו המבוקש (10,100
 ₪בדוגמא) .נניח שסכום ברוטו אשר חושב הוא .₪ 14,000
נבחרת התוכנית שבה יעשה שימוש ,מיוצרת ממנה תוכנית משנית אליה
מעבירים צבירה בסך  ₪ 14,000לגביהם לא מתבקש רצף קצבה.

תוספת שלישית.
 המערכת יודעת להפעיל הון פטור נדרש על כספי פיצויים חייבים אלה בתהליך
ייצור האנונה בסכום הנדרש.



תוספות לתשלום מס על פיצויים חייבים מעסי נוכחי
 oנתאר מקרה שלפורש פוליסת ביטוח מסוג עדיף משנת  1985ועליו לשלם מס בסך של 120,000
 ₪עבור פיצויים מעסיק נוכחי .בפוליסה מסוג זה ,הדבר שקול לקצבה בת  .₪ 1,000במטרה
לאפשר לו לשלם את המס ממקור אחר ,במסגרת מסך קביעת מקורות לתשלום מס שדה
תשלומים/במזומן לפני שימוש במקורות שלהלן .את הסכום אותו רוצה לשלם במקום שינכו
לו סכום מהפוליסה ,מזינים בשדה זה.
 oבמערכת האוטומטית העסק קצת יותר חכם.
 בתחילת התהליך ,המערכת מייעדת את כל צבירות הפיצויים בקצבה וקלמ"ק לרצף
קצבה .אם יש לנו פוליסה משתתפת ברווחים וסכום הפיצויים למס גבוה מסכום
הפיצויים ,נותר לנו סכום פיצויים חייב .אם יש עליו מס ,המערכת תנסה לשלם
אותו מתוכניות בהן צבירות פיצויים בהון .במידה ואין כאלה או שהצבירה לא
מספיקה ,המערכת תחליט מאיזה מקור כדאי לשלם את המס (לדוגמא ,פיצויים מעסיק
אחרון אחרי התחשבנות) ,תמשוך אותו משם (תשלם מס רווח הון במידת הצורך) ותשלם את המס.
הסכום שישולם יופיע בשדה חדש בשם תשלומים/ממקורות זמינים אחרים שאינם
רשומים בטבלת המקורות (בעבודה אוטומטית).
 רשימת המקורות המרכיבים את הסכום הכולל לעניין זה יופיעו בלשונית
עזר חדשה לשונית עזר לתשלומים בעבודה אוטומטית ברשימה מיוחדת.
 נוסף שדה חדש בשם תשלומים/ממקורות זמינים אחרים שאינם רשומים בטבלת
המקורות לפיצוי בגין הגדלת מס על פיצויים עקב הוספת מקורות חייבים
נוספים(בעבודה אוטומטית).
 נתאר את המצב הבא:
 oבשלב מוקדם נעשה שימוש בפיצויים מעסיק אחרון ,החלק
החייב נפרס ,שולם מס ונותר סכום נטו שבו נעשה שימוש.
 oבשלב שני נעשתה חרטה מרצף קצבה קודם באחת משנות
הפריסה .פועל יוצא מכך ,שהמס על הפריסה גדל וסכום המס
לתשלום גדל .הגדלת המס ,תפחית את הסכום נטו ותפגע בתוצר
הקודם שכבר נקבע ויוצר .על מנת לא לפגוע בו ,חלק מהנטו
שמקורו בחרטה יופנה לתשלום המס הנוסף ויוכנס לשדה זה.
 רשימת המקורות המרכיבים את הסכום הכולל לעניין זה יופיעו בלשונית
עזר חדשה לשונית עזר לתשלומים בעבודה אוטומטית ברשימה מיוחדת.



שינוי מנגנון טעינה ושמרית מועמדים
 oשינוי ויזואלי בעת הפעולה שמונע בין היתר שני דברים:
 מסך "שחור" שהיה מופיע מעת לעת.
 הודעות על שגיאות במהלך שמירת מועמדים.
 oמהיום אלה לא יקרו.



תיקון בדיקת תקינות למקדם היוון
 oהבדיקה תוקנה בעדכון הקודם.
 oמה שלא תוקן ,זו "המקפצה" לשדה אשר ביחס אליו נשלחה הודעת שגיאה.
 oעכשיו זה תוקן.
 האמינו לי .כאשר "המקפצה" לשדה אליו אתה רוצה להגיע עקב הודעת שגיאה לא
תקינה .זה מעצבן .היו שם עשרות רבות של מספרים בתוך מסלולי פרישה רבים
בתוך לא מעט תוכניות .לך תמצא אותו.
 מזל שיש מקפצה!
 oלו התרחשה אצלך היית רואה שאתה לא קופץ לשדה הנדון.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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תיקון גיל פרישה לנשים
 oגיל פרישה לנשים נקבע עד כה לפי טבלה בהתאם לתאריך הלידה.
 oמהיום הוא  62קבוע.



תיקון תקלה בקליטת קובץ מסלקה
 oבפוליסת מעורב/מקרה חיים טרום  1991בה היה נספח קצבה על פיצויים עם הפקדה
לפיצויים בלבד המערכת קלטה רק את התגמולים (ריבית פיצויים שהועתקה לתגמולים) ולא את
הפיצויים.
 oהתקלה תוקנה.



שיפור קליטת נתונים מהמסלקה
 oסכום פיצויים תחת רצף קצבה ותחת רצף פיצויים הם סכומים ברמת מעסיק .למרות זאת,
לאור חסר במידע אודות מעסיקים נתונים אלה מגיעים ברמת פוליסה ולא ניתן לשייך אותם
ברמת מעסיק.
 oכאשר מדובר בפוליסה בהפקדה חד פעמית ,הבעיה לא קיימת.
 oעד כה ,ערכים אלה לא נקלטו בהפקדות חד פעמיות.
 oמהיום הם נקלטים.



שיפור במנגנון הצגת השגיאות
 oעד כה ,במידה ואותרו שגיאות ,הן הוצגו ללא מגבלת כמות .כלומר ,אם נבדקה טבלת
הפרשות בת  360חודשים ובכל חודש קיימת שגיאה ,הוצגו  360הודעות שגיאה.
 oמאחר וממילא לא ניתן לטפל בכולם בו זמנית ,המנגנון שופר.
 oמהיום ,המערכת מציגה עד  30שגיאות.
 oבמידה ויש יותר מ ,30 -תישלח הודעה מתאימה.
 oשים לב! במידה וברצונך לראות את כל השגיאות ,לחץ על כפתור תצוגת שגיאות/הצג בוורד
הנמצא במסך .וורד ייפתח וכל השגיאות יוכנסו לתוך קובץ.
 oלהלן דוגמא בה אותרו בקובץ מסלקה  761שגיאות.



תיקון תקלה בתוצאת סכום פיצויים נטו
 oהתקלה הייתה רק בגרסת תכנון הוליסטי רב מופעי ומעלה.
 oנתאר מצב שבו מתקבל מענק פיצויים במזומן ו/או מקופה מרכזית ונותרו כספים לאחר
תשלום המס .סכומי הנטו מועברים למסך מימוש מקורות פיצויים וניתן לעשות בהם שימוש
באמצעות מערכת הייעודים במסך.
 oאם מדובר בכספים של תוכנית ,הרי הם "רצים" קדימה לפי ריבית התוכנית.
 oאם מדובר במזומן ,אין למזומן ריבית .לכן ,במקרה של יתרת כספים במזומן ובקופה
מרכזית ,הכספים "כאילו" מועברים לפיקדון "ורצים" קדימה לפי הריבית אשר הוגדרה
בשדה הגדרות מערכת/נתונים חישוביים /ריבית שנתית נטו לפקדונות.
 oהתקלה הייתה שבאחד המקומות הריבית שבה נעשה שימוש הייתה הריבית הכלכלית
בחישובים ולא הריבית הנכונה.
 oכתוצאה מהפרשי ריבית אלה נוצרה תוספת של סכום חד פעמי נטו קטן שלא היה אמור
להיות .הסכום היה קטן .לדוגמא ,עבור יתרת מזומן אחרי מס בסך  ₪ 750,000תוספת הנטו
השגויה הייתה כ.₪ 400 -
 oרב הסיכויים שגם אם תקלה זו התרחשה אצלך ,לא הרגשת בה ובוודאי שלא הייתה אמורה
לשנות מהותית את הפתרון.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה בהקשר של קצבה 9ב
 oקצבה 9ב מיוצרת שעה שעושים שימוש בכספי פיצויים הנותרים אחרי התחשבנות בתוכנית
שאיננה פנסיה (מפנסיה תשולם רק קצבה 9א).

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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במערכת ניתן לייצר אותם בשני מקומות (מייצרים תוצרים אלה בשיטת הייעודים):
 כספי פיצויים מעסיקים קודמים שלא תחת רצף קצבה.
 מכספי פיצויים מעסיק אחרון אחרי התחשבנות.
עקב התקלה ,המערכת לא לקחה בחשבון תוצרי קצבה 9ב שמקורם בצבירות פיצויים מעסיק
נוכחי אחרי התחשבנות.
לו התרחשה אצלך התקלה היית אמור להרגיש בכך כי "....חסר כסף" .בחן תכנוני פרישה
שביצעת בהם בוצע לייף פלנינג תוך ייצור קצבה 9ב.
התקלה תוקנה.

הבהרה באשר לאופן פעילות המערכת
 oלקוח שלח אלי תוצאות חישוב של המערכת שלא תאם את תוצאות חישוב מחשב מס
הכנסה .לקח לי שעה ארוכה עד שפענחתי את מקור ההבדל .המערכת חישבה כהלכה לפי
הנתונים שנקבעו לה .מקור ההבדל בנקודת זיכוי .חשבתי שיש לחדד את העניין .להלן
ההבהרה:
 oניתן להגדיר את נקודות הזיכוי של המועמד דרך מסך נתונים/פרטי המועמד
ומשפחתו/פרטי המועמד/פטורים וזיכויים .בתוכו קיים אזור נקודות זיכוי ושם הנושא
נקבע .קיימות שתי חלופות.
 oבחלופה הראשונה ,המערכת תחשב לבדה את נקודות הזיכוי לפי שאר הנתונים אודות
מין המועמד ,מצב משפחתי ונתונים נוספים אודות בן/בת הזוג .בחלופה זו ,לבורר נקודות
זיכוי (ערכו בתמונה להלן  )2.25אין כל משמעות ולא נעשה שימוש בערך הקיים בו.
 בחלופה זו ,אם בן/בת הזוג אינם עובדים ,תינתן נקודת זיכוי נוספת .כיום אין
אפשרות לקבוע הכנסות לבן/בת זוג .יוצא אם כן ,שכאשר סטאטוס המועמד/ת
מוגדר "נשוי" ,תינתן תמיד נקודת זיכוי נוספת.
 oכך נראה המסך בחלופה הראשונה.

o
o

בחלופה השנייה ,המשתמש קובע בעצמו את מספר נקודות הזיכוי והן קבועות לאורך כל
החישוב ללא תלות בפרמטר כלשהו אחר כולל מין ,מצב משפחתי ועוד .קביעת נקודות הזיכוי
נעשות באמצעות בורר נקודות זיכוי (ערכו בתמונה להלן .)2.75
כך נראה המסך בחלופה השנייה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 10.0.1 - 1/12/2018 - 177


תיקון תקלה ביצירת קצבה מוכרת שמקורה בהפקדה חד פעמית לפי סעיף (23א)(2א) או (2ב) לחוק
הפיקוח
 oלא ניתן היה לייצר קצבה מוכרת מהפקדה לתוכנית קצבה.
 oהתקלה תוקנה.
 oלו התרחשה אצלך היית אמור להרגיש בכך כי הקצבה לא הייתה נוצרת.



תיקון בדיקת תקינות למקדם היוון
 oהבדיקה לא הייתה תקינה ונשלחה הודעת שגיאה שלא לצורך.
 oהתקלה תוקנה.
 oלו התרחשה אצלך היית מרגיש בכך.



הבהרה לעניין הכנסות עתידיות
 oנניח מקרה שבו מבוצע ייעוץ לאישה בת .40
 oמתבקשת פרישה עתידית לגיל  64שתהיה ב.2043 -
 oמזינים הכנסה עתידית לצמיתות.
 oכיום ,נניח שתוחלת החיים שלה היא גיל  .85כלומר ,תהיה לנו הכנסה עתידית עד לשנת
.2064
 oבגיל  ,64נניח תוחלת החיים שלה היא  23שנה ,כלומר עד שנת .2066
 oיוצא אם כן שבתזרים נראה הכנסה עתידית רק עד  2064למרות שתוחלת החיים שלה היא
עד .2066
 oכרגע זו בעיה שאני צריך לפתור.
 oיש להדגיש ,שכאשר מדובר בקצבאות ,הבעיה לא מתרחשת.



חידוש הרשאות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 10.0.0 - 23/10/2018 - 176


נתחיל בבשורות טובות בדבר ההתקדמות בפיתוח המערכת האוטומטית.
o

o

o
o

ראשית
 הממשק למשתמש עבר שדרוג והפך להיות נעים יותר להפעלה.
 יחד עמו ,כל מסמכי העזרה עברו ריענון בהתאם.
 מומלץ בחום להתקין ולהשתמש בגרסה החינמית להדגמה .כלי אולטימטיבי
לרכישת לקוחות לתכנוני פרישה.
.http://www.tbh-solutions.com/wp-content/uploads/NehasimInstallation.pdf
שנית
 השלמת יכולת שימוש בהון הפטור גם לטובת כל סוג של סכום חד פעמי נדרש.
 היוון מזכה ו/או מוכרת.
 מענק בחרטה מרצף קצבה.
 oמי שחושב שמאחר ואין פטור נוסף אבד הכלח על החרטה ,טועה.
 מענק פיצויים מעסיק נוכחי.
 oגם למימוש חד פעמי מיידי וגם למימוש חד פעמי עתידי.
 שימוש בהון פטור לטובת קצבה מזכה הושלם קודם לכן.
 בהקשר זה ,נותר שימוש בהון הפטור לטובת יצירת אנונה וקצבה מוכרת.
 איך ?
 oבאותם מקומות בהם המערכת מייצרת אנונה ו/או קצבה מוכרת
מפיצויים מעסיק נוכחי לאחר התחשבנות היא תדע להפנות הון
פטור לטובת העניין.
מה נותר?
 לא הרבה נושאים ,אבל מאד קשים .אני מרגיש שהשלמת מערכת קרובה.
מה זה ייתן?
 יכולת לייעץ בזמן קצר ללא קשר לרמת מורכבות המקרה .נקודה.
 התוצאה – אפשרות לגבות שכר טרחה "נורמלי" שיביא לקוחות רבים
לצרוך שירותי ייעוץ.



תיקון תקלה ביצירת תוצרים מנכסים פיננסיים ופנסיוניים
 oבמידה ותאריך החישוב בפועל היה מרוחק מתאריך החישוב כפי שנקבע הייתה סטייה קטנה
(אחוזים בודדים) בין התוצר בפועל לבין התוצר שהוצג.
 oלדוגמא ביצעתי ייעוץ ראשוני ב .1/2018 -כתוצאה מכך ,מועד החישוב המבוקש קובע ל-
 .1/2018ביצעתי ייעוץ נוסף ב .10/2018 -נוצרה סטייה.
 oלו התרחשה אצלך התקלה והיית בודק ביסודיות ערכים במסכי יצירת התוצרים ביחס
למסכי התוצאות ,היית מרגיש בכך .סביר להניח שהנושא לא נבדק .בחן תכנוני פרישה
שביצעת בהם בוצע לייף פלנינג וכדומה לפי הצורך.
 oהתקלה תוקנה.



שיפור נראות המפרט לביצוע
 oמעת לעת אני נדרש על ידי לקוחות להכניס את המפרט לביצוע למבנה טבלאי .מאחר ואין
אחידות במבנה השורות השונות ,הדבר לא מעשי.
 oמאחר והמראה הנוכחי לא נעים לקריאה ,נראות המפרט בתהליך של שיפור כפי שרואים
בתצלום המפורט להלן .בחלק העליון מבנה משופר ובחלק התחתון מבנה קיים.
 oתהליך השיפור ארוך ומיגיע ונדרשת בו זהירות רבה ביותר .לכן ,יבוצע בהדרגה.
 oהמבנה החדש יופיע גם בדוחות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 9.3.15 - 30/9/2018 - 175


תיקון תקלה בחישוב מענק פטור לעניין הון פטור וטופס 161ד
 oבחישוב יש להצמיד את המענק הפטור ל.1/1 -
 oלאורך כל שנת  ,2018מנגנון ההצמדה לא עבד כהלכה.
 oמאחר והפרשי המדדים ב 2018 -היו זניחים ,ההשפעה על התוצאות הסופיות של שימוש בהון
פטור זניחה.
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 9.3.14 - 9/9/2018 - 174


תיקון תקלה בשמירת מועמדים מורכבים
 oמועמד מורכב הוא זה המכיל מספר רב של תוכניות .פועל יוצא מהם הוא נפח גדול בעת
שמירתו.
 oהייתה תקלה בשמירה מעל נפח מסוים.
 oלו התרחשה אצלך היית מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.



מי שלא חייב ,עדיף שלא יוריד את העדכון הזה.
 oאני בעיצומה של תוספת הקשורה למערכת האוטומטית על בסיס מטרה ודרישות .התוספת
עדיין לא גמורה ופועל יוצא הוא שמקרים מסוימים ,אם מגיעים למצב שעדיין לא טופל,
פשוט "עפים" .למרות זאת ,אני מעלה עדכון שיפתור את התקלה.
 oלכן ,מי שלא חייב ,שלא יוריד את העדכון הנוכחי.
 oלהזכירכם ,הפעלת מערכת מטרה ודרישות נעשית באחת משתי חלופות:
 הראשונה ,כאשר בורר הנחיות לביצוע במסך הנחיות נמצא בחלופה מימוש מטרה
ודרישות.



o

השנייה ,דרך כניסה  Web WiseRetבמסגרת עץ הניווט.

חשוב להדגיש ,כל שאר החלופות הידניות האוטומטיות של בורר הנחיות לביצוע במסך
הנחיות עובדות כהלכה .כגון:
 עבודה ידנית
 חישוב למטרת בחירה ברצף פיצויים
 מקסימום קצבה נטו שוטפת מיידית
 מקסימום נטו חד פעמי מיידי
 מקסימום רזרבה במסלול פיצויים מעסיק נוכחי ללא רצף קצבה לקבלת חד פעמי
מיידי.
 מקסימום רזרבה במסלול פיצויים מעסיק נוכחי מקסימום רצף קצבה לקבלת
קצבה שוטפת מיידית.
 מקסימום רזרבה במסלול פיצויים מעסיק נוכחי מקסימום רצף קצבה לקבלת
קצבה שוטפת רגע לפני תום תוחלת החיים

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 9.3.13 - 31/8/2018 - 173


הוספת "סרגל התקדמות" בחישוב תשואת מטרה (בקשה של עומר בן צבי)
 oחישוב תשואת מטרה הינו חישוב ארוך ויכול להימשך אפילו דקה.
 oכשלא זז דבר במסך ,תמיד יש חשש "ששום דבר לא קורה" .על מנת להראות שיש התקדמות
בחישוב ,נוסף שם סרגל התקדמות ובו רואים את התשואה המשתנה במהלך החישובים.



שיפור הודעות שגיאה לקובץ מסלקה (בקשה של דודי צור)
 oכידוע ,במידה וקוד המוצר המגיע מקובץ הזיפ של המסלקה לא מזוהה על ידי המערכת,
המערכת לא קולטת את המוצר.
 oעד כה ,המערכת שלחה כללית ממנה לא ניתן היה להבין באיזה תוכנית בדיוק הבעיה.
 oמהיום ,להודעת השגיאה מצורפת סדרת נתונים נוספים .להלן מספר דוגמאות:










קוד מוצר אשר נקלט במערכת הוא< .>00000000000106
להלן מספר פרטים אודות התוכנית כפי שנקלטו:

 סוג המוצר הוא <קופת גמל>.o
 שם התוכנית הוא <פסגות גדיש>.o
 מספר פוליסה הוא <.>2415246o
 תאריך תחילת ביטוח הוא <.>24/05/2011o
קוד מוצר אשר נקלט במערכת הוא< .>00000000000000
להלן מספר פרטים אודות התוכנית כפי שנקלטו:

 סוג המוצר הוא <פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון>.o
 שם התוכנית הוא <תנאים לבטוח מעורב מנהלים צמוד>.o
 מספר פוליסה הוא <.>0169655016o
 תאריך תחילת ביטוח הוא <.>01/08/1983o
קוד מוצר אשר נקלט במערכת הוא< .>00000000000000
להלן מספר פרטים אודות התוכנית כפי שנקלטו:

 סוג המוצר הוא <פוליסת חיסכון טהור>.o
 שם התוכנית הוא <תנאים לביטוח מעורב צמוד>.o
 מספר פוליסה הוא <.>0174045013o
 תאריך תחילת ביטוח הוא <.>01/02/1984o
קוד מוצר אשר נקלט במערכת הוא< .>00000000000000
להלן מספר פרטים אודות התוכנית כפי שנקלטו:

 סוג המוצר הוא <פוליסת חיסכון טהור>.o
 שם התוכנית הוא <תנאים לבטוח גמלא צמוד>.o
 מספר פוליסה הוא <.>0148949019o
 תאריך תחילת ביטוח הוא <.>01/02/1982o

נסיים בבשורות טובות בדבר ההתקדמות בפיתוח המערכת האוטומטית.
o

המערכת האוטומטית יודעת לעשות שימוש בהון הפטור גם לטובת היוונים.
 מאחר והנושא לא סגור עד הסוף ,בשלב זה יכולת זו קיימת רק בהפעלת המערכת
האוטומטית מתוך גרסת מומחה .היא לא קיימת בהפעלת המערכת החינמית
האוטומטית.
 עד כה נעשה שימוש בהון הפטור לטובת:
 קצבה מזכה שוטפת.
 היוונים
 oהיוון קצבה מזכה (עם/ללא פריסה).
 oהיוון קצבה מוכרת.
 בתוך מספר שבועות היא תעשה שימוש יעיל בהון הפטור גם לטובת מענק פיצויים,
מענק בחרטה מרצף קצבה.
 בימים הקרובים יושלם המנגנון אשר יחליט לטובת מי הכי יעיל להפנות הון פטור
כאשר נדרש סכום חד פעמי הממומש באמצעות היוון קצבה מוכרת והיוון קצבה
מזכה.
 תתפלאו
 oלקבלת מענה לשאלות שהן לכאורה כה פשוטות נדרש מאמץ
עצום.
 לפחות לי.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  245מתוך 472

עדכון 9.3.12 - 31/7/2018 - 172


חידוש הרשאות.



תיקון תקלה במנגנון בצע ורוץ ללא אתחול עד לדגל עצירה
 oמבחינת יכולות המערכת קיימת אפשרות לרוץ ללא אתחול ממסך בחירת מעביד ועד למסך
תוצאות.
 כלומר ,ריצת "אקספרס" ,ללא עצירות בדרך .לדוגמא,
 לאחר סיום חישוב ,לחזור למסך בחירת מעביד.
 לשנות תאריך עזיבת עבודה.
 ללחוץ על כפתור בטל את כל דגלי העצירה.
 ללחוץ על כפתור בצע ורוץ ללא אתחול עד לדגל עצירה.
 התוצאה ,חישוב מחדש לפי התאריך החדש בכל שרוול הייעוץ ועצירה במסך
תוצאות.
 oזה עבד בכל הגרסאות למעט גרסת מומחה.
 oבגרסת מומחה( ,שהיא הבסיס לגרסה האוטומטית המלאה) כל עוד בוצע תהליך כזה ממסך הנחיות
ואילך ,זה עבד כהלכה .כאשר בוצע תהליך כזה קודם למסך הנחיות (ממסך בחירת מעביד או
ממסך מענק מזומן הקודמים למסך הנחיות) המערכת הייתה "נתקעת" במסך הנחיות.
 oלו התרחשה אצלך התקלה היית מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.



מילוי כהלכה של סעיף  4בפרק ב בטופס 161ד (בקשה של גדעון מגל)
 oעד כה ,המילוי היה קבוע :סימון שלא ממשיך לעבוד אצל מעביד.
 oמילוי זה מייצר אי דיוקים בטופס בשני מקרים:
 הראשון ,מבוצע אירוע של משיכת כספים ללא קשר לעזיבת עבודה תוך כדי המשך
עבודה.
 השני ,מבוצעת עזיבת עבודה אך הפורש ממשיך לעבוד אצל מעביד נוסף.
 oמהיום ,המילוי נעשה כהלכה ומשקף את המצב במדויק.
להלן דוגמא לטופס ממולא כאשר אדם בן  71מגיש טופס 161ד לקבלת פטור על קצבה אותה
הוא מקבל משנת  2010תוך כדי המשך עבודה ממעסיק בו החל לעבוד בתאריך .7/2001
 שים לב! מועד ההגעה שלו לגיל הזכאות היה  24/7/2014עת הגיע לגיל פרישה לפי
חוק גיל פרישה תוך כדי שהוא מקבל קצבה מזכה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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נסיים בבשורות טובות בדבר ההתקדמות בפיתוח המערכת האוטומטית.
o

המערכת האוטומטית יודעת לעשות שימוש בהון הפטור לטובת קצבה מזכה.
 מאחר והנושא לא סגור עד הסוף ,בשלב זה יכולת זו קיימת רק בהפעלת המערכת
האוטומטית מתוך גרסת מומחה .היא לא קיימת בהפעלת המערכת החינמית
האוטומטית.
 בתוך מספר שבועות היא תעשה שימוש יעיל בהון הפטור גם לטובת מענק פיצויים,
מענק בחרטה מרצף קצבה ,היוון קצבה מוכרת והיוון קצבה מזכה.
 הטבלה הבאה לקוחה מתוך התזרים בפרישה ,מרכיב התזרים שמקורו בקצבה
מזכה .התבקשה קצבה נטו בסך  ₪ 4,600בשנה שבה הכנסה מעבודה בסך כ-
 .₪ 80,000הקצבה התבקשה החל מ .1/8/2018 -עד סוף השנה מדובר ב 5 -קצבאות
ובסך הכל ב .₪ 23,000 -המקור היחידי הקיים אפשר קצבה מזכה בסך ₪ 5,034
ברוטו מהם נוכה מס בסך  ₪ 705והתקבלה קצבה נטו בסך  .₪ 4,329שימוש בהון
פטור בסך  ,₪ 347,940הפך קצבה חייבת בסך  ₪ 1,933לקצבה פטורה ובכך אפשר
את קבלת קצבת הנטו המבוקשת.
בשנים שלאחר מכן לא קיימת הכנסת עבודה ,הקצבה היא ההכנסה היחידה ,לכן
אין תשלום מס והקצבה נטו עלתה ל.₪ 5,034 -

o

אני מתחיל לראות את הסוף .לאחר שיושלם שימוש יעיל בהון הפטור לכל הצרכנים ,יטופלו
הנושאים הבאים:
 שחרור צבירות לשימוש במצב של אי עמידה בדרישות תוך שימוש בהון פטור .נושא
מורכב וקשה מאד לביצוע.
 שימוש במקורות ייעודיים כגון פנסיה תקציבית ופנסיה וותיקה בהסדר.
 עד כה ,המערכת מתעלמת מהם.
 שיפור אלגוריתם לשימוש יעיל של מקורות למימוש דרישות.
 טיפול בכל מיני מקרים "מההפטרה" שהושארו לסיום (יש לא מעט).
 נראה לי שזהו!
בשורה נוספת.
 לא תאמינו אבל החלטתי לשפר את נראות המסכים של הגרסה האוטומטית.
 להפוך את המערכת קצת לבלונדינית.

o
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עדכון 9.3.11 - 24/7/2018 - 171


עדכון המדריך למשתמש.



הוספת אופציה להתניידות בתוך שדות תאריך (בקשה של עומר בן צבי)
 oבשדות תאריכים נוספה אופציה למעבר בין היום ,חודש ושנה.
 oניתן לקפוץ משדה יום ,לשדה חודש ולשדה שנה וחוזר חלילה תוך שימוש במקש "נקודה".
 oבכל מקרה ,הסמן מוקפץ משדה יום לשדה חודש לאחר הזנת יום תקין ומשדה חודש לשדה
שנה לאחר הזנת חודש תקין ומשדה שנה חוזר לשדה יום לאחר הזנת שנה תקינה וכך באופן
מחזורי.



הוספת שדות להזנת ניכוי מס במקור על ידי המעביד בעת עזיבת עבודה (בקשה של אבי גסנר)
 oבמידה והמעביד ניכה מס במקור יש להזין את הסכום ואת התאריך שבו הועבר הסכום מס
הכנסה .לשם כך נוספו שני שדות:
 סכום ניכוי במקור מעביד.
 בשדה זה יש להזין את הסכום.
 לערך שמוזן אין כל שימוש במערכת למעט הכנסתו לסעיף  5בפרק יא
אשר בטופס  .161על בסיסו מחושב שיעור המס שנוכה המוצג אף הוא ב-
.161
 oהוא גם לא בא לידי ביטוי במפרט לביצוע .המקורות מהם ינוכה
מס לפי המפרט לביצוע יהיו בדיוק לפי הערכים המופיעים
בטבלת המקורות במסך.
 שים לב!
 oניתן להזין ערך רק במקרה ויש תשלום במזומן על ידי המעביד
ו/או מקופות מרכזיות.
 oהמערכת בודקת שהסכום המוזן בשדה זה לא גבוה מסכום המס
אשר ישולם מהמקור המזומן.
 תאריך ניכוי במקור מעביד.
 בשדה זה יש להזין את התאריך שבו נוכה הסכום והועבר לפקיד השומה.
 המערכת מוודאת שהתאריך המוזן הוא לאחר בתאריך העזיבה או לאחריו
ולא לאחר תאריך החישוב.
 לערך שמוזן אין כל שימוש במערכת למעט הכנסתו לסעיף  5בפרק יא אשר
בטופס .161



כך זה נראה במסך להזנת הנתונים:

כך זה נראה ב:161 -
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נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ



צמצום סוגי שגיאות להצגה בנתוני מסלקה  -טיפול בבעיה כאובה (בקשה של רבים)
 oלנכון למועד כתיבת שורות אלה ,רמת המהימנות של הנתונים המגיעים מקבצי מסלקה
נמוכה .פועל יוצא מכך הוא שהמערכת "מציפה" את המשתמש בשגיאות מסלקה .כידוע,
המערכת מדרגת את חומרת השגיאות במספר רמות .במטרה להקל על המשתמש ,המערכת
מציגה את הרשימה כשהיא ממוינת וגם צובעת בצבעים שונים את דרגת החומרה של כל
שגיאה.
 oיחד עם זאת ,המצב הקיים מייצר עומס על המשתמש.
 oלצמצום העומס ,במסך הגדרות משתמש/הגדרות לפעילות מסלקה נוסף בורר חדש :סוגי
שגיאות להצגה בנתוני מסלקה .באמצעות הבורר ניתן לסנן את השגיאות ולהציג שגיאות
לפי דרגת חומרה מבוקשת .כיום קיימות  5אפשרויות סינון:
 הצג את כל הודעות השגיאה.
 הצג הודעות שגיאה מרמת חומרה נמוכה ומעלה.
 הצג הודעות שגיאה מרמת חומרה בינונית ומעלה.
 הצג הודעות שגיאה מרמת חומרה גבוהה ומעלה.
 הצג רק הודעות שגיאה ברמת חומרה גבוהה ביותר.
 oאיך נקבע את מצב הבורר?
 מצד אחד ,סינון מביא לכך שלא תראה את כל השגיאות.
 מצד שני" ,הצפה" בשגיאות מביאה למצב שלא בוחנים את השגיאות באופן ראוי.





עמוד  249מתוך 472

הצעה שלי:
 בצע מספר ניסיונות ,בחן מה רואים בכל חלופה וקבל החלטה על שיטת
העבודה .מומלץ להציג לפחות שגיאות מרמת חומרה גבוהה ומעלה.
 מערכת השגיאות במערכת עוברת ריענונים מעת לעת .לכן ,מעת לעת בחן
את השגיאות ברמות השונות וקבע את מצב הבורר בהתאם.

o

אל תשכח!
 מדובר בבורר היושב תחת הגדרות המשתמש ומצבו ישפיע על הפעילות לכל
המועמדים.
 מתי הוא נשמר? בכל ביצוע שמירה כלשהי.

o

נקודות נוספות:
 במידה ובמקור היו שגיאות ולאחר הסינון שבוצע לא נותרו הודעות שגיאה להצגה
(כלומר ,רמת החומרה של כל השגיאות פחותה מהרמה המינימאלית להצגה) המערכת תישלח הודעה
מתאימה.
 אין כל מניעה לבצע פעולה ,לראות את מצב השגיאות ,לשנות את מצב הבורר ,לבצע
פעם נוספת את הפעולה ולקבל רשימה חדשה מצומצמת יותר או רחבה יותר לפי
העניין.

תיקון הפעלת חישוב תשואת מטרה.
 oתזכורת
 כאשר מגיעים למסך התוצאות ניתן לראות מה החוסר למתן מענה לדרישות או
לחילופין מה העודף.
 המנגנון של חישוב תשואת מטרה נותן תשובות אלה:
 במידה וקיים מחסור ,לאיזה תשואה יש להעלות התשואה בתוכניות
הפנסיוניות והמקורות הפיננסיים על מנת שניתן יהיה לעמוד בדרישות.
 במידה וקיים עודף ,לאיזה תשואה ניתן להוריד התשואה בתוכניות
הפנסיוניות והמקורות הפיננסיים ועדיין לתת מענה לדרישות.
 במידה ואתה קורא עתה את חוברת העדכון ראה הרחבה מתאריך 19/11/2015
בקישור זה #תשואת_מטרה.
 oהמנגנון ננעל על כישלון בחיפוש תוך שימוש בתשואה של  15%ובפועל התשואה המבוקשת
לא נמצאה.
 oהבעיה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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 נסיים בבשורות טובות בדבר ההתקדמות בפיתוח המערכת האוטומטית – מבחינתי
ההתקדמות כרוכה בסבל מתמשך אבל בראיה כוללת מדובר בהתגשמות חלום.
o

ייצור חד פעמי מכל המקורות ובכל התאריכים.
 במידה ונעשה ניסיון שימוש במקור שלא "יודע" לתת חד פעמי במועד החישוב,
המועד יקבע לתאריך הקרוב האפשרי.
 לדוגמא ,נניח שנדרש תשלום מס על פיצויים היום בתאריך .20/7/2018
 אם מדובר במקור שהוא פיצויים בפוליסה בדרך של תשלום מידי ,אין כל
בעיה.
 אם מדובר במקור שהוא תיק ניירות ערך אותו נממש במידי ,אין כל בעיה.
 אם מדובר במקור שהוא צבירות בקצבה פיצויים מעסיק נוכחי ורוצים
לקבל את הסכום החד פעמי בדרך של משיכת קצבה והיוונה ,ניתן לייצר
קצבה רק בתחילת חודש ולכן ,הסכום בפועל יופיע ב .1/8/2018 -ימי הערך
של הריבית מחושבים כהלכה.
 באופן דומה ,כספים בחרטה של רצף קצבה מעסיקים קודמים.

o

ייצור אוטומטי של קצבה בגובה סכום קצבה מזערי לאפשור מענה לחד פעמי בהיוון מכל
המקורות.
 כאשר קיימת דרישה ליצירת סכומים חד פעמיים ,לא מן הנמנע שהמימוש שלהם
יהיה בדרך של היוון .על מנת שהיוון יחשב כמשיכה כדין ,יש צורך בקצבה שוטפת
שסכומה לא יפחת מסכום קצבה מזערי.
 לכן ,בכל פעם שקיימת דרישה לסכום חד פעמי ,המערכת נערכת מראש ובאופן
אוטומטי להבטחת תנאי מקדמי זה.
 מאחר ולמתן מענה לדרישה לקצבאות יש עדיפות על פני שאר הדרישות מתרחש
התהליך הבא:
 במידה ולצרכי מחיה נדרשת לדוגמא קצבה בגובה של ( ₪ 4,000נמוך מסכום



o

קצבה מזערי) המערכת תגדיל ביוזמתה את גובה הקצבה עד לסכום
קצבה מזערי.
במידה ולצרכי מחיה נדרשת לדוגמא קצבה בגובה של ( ₪ 8,000גבוה
מסכום קצבה מזערי) לא נדרשת התערבות המערכת.
שים לב! במידה ובמועד הפרישה המועמד מקבל כבר קצבה הנספרת
לעניין סכום קצבה מזערי( ,לדוגמא ,פורש צהל) היא כמובן תילקח בחשבון.

השלמת ייצור חד פעמי לצרכי מענה לפיצויים עודפים למס.
 נניח שיש תוכנית אחת משתתפת ברווחים ובה פיצויים בסך  ₪ 200,000ופיצויים
למס בסך  .₪ 250,000מבוצע רצף קצבה מלא ונותרנו עם סכום להתחשבנות בסך
 .₪ 50,000נתעלם לרגע מצבירות התגמולים.
 נניח שלא התבקש פטור על המענק וקיימת קצבה שוטפת חייבת .פועל יוצא הוא
שיש לשלם מס על הפיצויים החייבים .נניח סכום לתשלום .₪ 10,000
 שאלה? אם כל כספי הפיצויים יועדו לקצבה ,מאיפה יהיה כסף?
 תשובה:
 למעט בעבודה אוטומטית לפי מטרה ודרישות ,מאחר ואין מקור לתשלום,
"יישאר חור" בתזרים .כלומר ,נראה סכום נטו שלילי בסך  10,000ש"ח.
על מנת לסגור אותו ,יהיה עלינו להקטין את הסכום לרצף קצבה בסכום
מסוים על מנת שתישאר צבירה מספקת לצורך תשלום המס .ניסוי וטעיה
יאפשר לקבוע את הסכום במדויק.
 בעבודה אוטומטית לפי מטרה ודרישות ,המערכת יודעת לקבוע בעצמה
מה סכום ההקטנה הנדרש .יתירה מזאת ,היא יודעת גם לסגור אותו
ממקורות אחרים .למעשה מכל מקור אחר .החל מכספי פיצויים בפוליסה
זאת ,דרך כספי פיצויים בפוליסה אחרת ,דרך היוון כספי תגמולים קצבה,
דרך חרטה מרצף קצבה מעסיק קודם ואפילו למכור תיק ניירות ערך
לקבלת הסכום המבוקש.
 ראה הרחבה בסעיף הבא.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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הוספת שדה במסך תשלום מס ומימוש פיצויים נוכחיים/קביעת מקורות לתשלום מס.
 oנסביר אותו בשלבים.
 oבמסגרת מסך תשלום מס ומימוש פיצויים נוכחיים/קביעת מקורות לתשלום מס ,בעבודה
רגילה שלא אוטומטית לפי מטרה ודרישות ,אנחנו רגילים לראות טבלת מקורות מהן ישולם
מס על הפיצויים החייבים מתוך צבירות הפיצויים בפוליסות.
 ראה לדוגמא להלן ,בטבלה בת שתי מקורות בה רואים מה סכום המס שנוכה מכל
מקור ומה נותר בו לאחר מכן.

 oבעבודה אוטומטית לפי מטרה ודרישות ,המערכת יכולה לקבוע שהמס הנדרש ישולם ממקור
אחר .לדוגמא ,נניח שיש לנו קופת גמל הונית נזילה "ממש גרועה" בעוד שפיצויים יש לנו רק
בפוליסת עדיף משנת  1985שבה מקדמי קצבה מופלאים וכל שקל יקר מפז .למה לגעת
בכספי הפוליסה?
 oלשם הצגת הסכום אשר שולם עבור המס אותו יש לנכות ,נוסף במסך שדה חדש .שמו
תשלום ממקורות זמינים אחרים שאינם רשומים בטבלת המקורות (בעבודה אוטומטית) .זה
שדה לקריאה בלבד (המשתמש לא יכול להזין בו ערך) ובו יוצג הסכום המשוריין ממקור כלשהו
(המפורט בהמשך) לטובת תשלום המס.
 כידוע ,בעבודה רגילה ,למשתמש אפשרות לקבוע שהמס על הפיצויים ישולם מתוך
סכום שהמבוטח "יביא מהבית" .הוא מוזן בשדה תשלום במזומן לפני שימוש
במקורות שלהלן .ההשפעה של הערך בשדה החדש ,זהה.
 oשים לב!
 בשדה זה יהיה ערך אך ורק כאשר מתקיים במצטבר:
 מבוצעת עבודה אוטומטית על בסיס מטרה ודרישות.
 המערכת החליטה לשלם את המס על פיצויים חייבים לא מתוך המקורות
בהם יש צבירות פיצויים ,אלא ממקורות אחרים.
 oלהלן דוגמא לאחר רצף קצבה מלא בפוליסה משתתפת ברווחים ,נותרו  ₪ 13,088חייבים
בגינם יש לשלם מס על פיצויים בסכום של  .₪ 327המערכת החליטה לשלם את הסכום
מקופת גמל הונית.
כך יראה הערך בשדה החדש:

כך תיראה תמונת המצב בתזרים המזומנים:
ובתגמולים משיכה של .₪ 327

כך יראה התשלום בדוח מטרה ודרישות.

בפיצויים מינוס ( ₪ 327כלומר חסר כסף)

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עדכון 9.3.10 - 30/6/2018 - 170
 חידוש הרשאות.
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נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עדכון 9.3.9 - 29/5/2018 - 169
 עדכון חשוב בגרסה החינמית.
 oמי שעושה בה שימוש ,חובה שיעדכן.
 oאין צורך לעדכן את הגרסה המלאה.
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עדכון 9.3.8 - 28/5/2018 - 168
 ראשית ,בשורות טובות בדבר ההתקדמות בפיתוח המערכת האוטומטית
 oיצירת קצבאות וסכומים חד פעמיים בדרך של היוון כולל פריסות היוונים חייבים על
ציר הזמן מפיצויים מעסיק אחרון ופיצויים תחת רצף קצבה מעסיקי עבר עובד ממש
מצוין.
 oשימוש בקצבאות המשולמות טרם החישוב (כגון תכנון לפורש צהל) גם עובד מצוין.
 oיצירת סכומים חד פעמיים בדרך של חרטה מרצף קצבה מעסיקי עבר עובד מצוין.
 oהחלקים העיקריים שעדיין לא בוצעו:
 הבטחת סכום קצבה מזערי לפני ביצוע היוונים.
 שימוש יעיל בהון הפטור.
 כיוונים סופיים של מערכת ההחלטות לסדר השימוש במקורות.
 oכמה באגים קשים נפתרו (לא כולם) וכמות התקיעות במצבי קיצון ירדה באופן
דראסטי.
 oזהו ,מתחילים כבר לראות את המערכת המושלמת.


תיקון תקלה בקביעת סכום לרצף קצבה בעבודה מרוכזת
 oכאשר נבחרה חלופה ייעד סכום אשר יפחית את הסכום החייב לסכום המפורט
להלן ,המערכת פעלה כאילו נבחרה חלופה ייעד את הסכום הכולל המוזן להלן.
 oלו התרחשה אצלך התקלה היית מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון ויזואלי במסך רצף קצבה בעבודה מרוכזת בגרסאות הממשק הפשוטות
 oכידוע ,בגרסאות אלה לא ניתן להגדיר במסך רצף קצבה את אופן השימוש בכספים
המיועדים לקצבה .הגדרות אלה של שימוש בדרך חרטה או בדרך של משיכת קצבה
אפשריות רק בגרסאות הממשק המורכבות .לכן ,בגרסאות אין צורך להציג את
הבוררים הקובעים את אופן השימוש .עקב תקלה הם הופיעו.
 oהתקלה תוקנה.



הוספת חלופה במסך כספי פיצויים מעסיקים קודמים תחת רצף קצבה
 oכידוע ,ניתן לעשות שימוש בכספים אלה באופן מרוכז או ברמת מעסיק או ברמת
תוכנית.
 oעבור שימוש ברמת תוכנית ,במסגרת הגדרות לחרטה ,לבורר הגדרה ראשית
נוספה חלופה בצע חרטה על יתרת הסכום שנותר לאחר משיכת קצבה בסכום
שנקבע.
 בחלופה זו ,המערכת בודקת מה היו ההגדרות במסגרת הגדרות למשיכת
קצבה ,מחשבת מה יתרת הצבירות שנותרו ובהן עושה שימוש בדרך של
חרטה.
 בחירה בחלופה זו מחייבת בחירה בחלופה תואמת במסגרת בורר
הגדרות למשיכת קצבה .תואמת משמעה:
 נקבעה משיכת קצבה כלשהי.
 לאחר משיכת הקצבה נותרה יתרה שבה ניתן לעשות שימוש
לחרטה.
 ניתן לבצע חישוב מדויק של הסכום שבו נעשה שימוש ליצירת
הקצבה והסכום שנותר.
 לכן ,אם לדוגמא נבחרה חלופה משוך קצבה ביתרת הסכום שנותר
לאחר חרטה על הסכום שנקבע תישלח הודעת שגיאה.
 oכמו כן ,עודכנו בדיקות החוקיות הרלוונטיות.



הוספת בדיקת חוקיות
 oמסתבר שהמערכת לא בדקה קיומה של טבלת הכנסות עבר .כשהייתה קיימת בדקה
לעומק את תוכנה ,אבל את עצם קיומה לא בדקה .במקרה כזה ,היא הייתה "עפה"
בהמשך.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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 oנוספה בדיקה המוודאת קיומה של הטבלה.
 oאגב ,מצב כזה אפשרי רק במידה והקמת המועמד לא נעשתה לפי נוהל העבודה.


עדכון המדריך למשתמש
 oהמדריך עודכן.
 oבהזדמנות זו ,טיפ קטן.
 מסתבר שמשתמשי התוכנה כמעט ולא עושים בו שימוש .לדעתי זה פשוט
חבל.
 מקור המידע הנמצא במדריך למשתמש נכתב במסמך וורד .הוא נפרס על פני
קרוב ל 800 -עמודים!!
 יש בו הכל .החל מהסבר נקודתי לגבי כל שדה ושדה בתוכנה ,הסבר
לתהליכים ,הסבר לחריגים ,דוגמאות ,ניתוחים תיאורטיים .ממש אוצר
בלום.
 ניתן להגיע אליו בשתי דרכים:
 בתוכנה עצמה דרך תפריט עזרה.
 לחיצה על כפתור  F1בלוח המקשים תפתח את גרסת האינטרנט של
המדריך במקום המתאים לשדה או לאזור שבו היה הסמן בתוכנה
עצמה .כלומר ,יש לך שאלה לגבי בורר? שים את הסמן עליו ולחץ
.F1
 בנוסף ,במדריך אשר בגרסת האינטרנט יש יכולות חיפוש בלתי מוגבלות.
 oבקיצור ,חבל לא לנצל.



הבהרה
 oבגרסאות המורכבות של התוכנה קיימים מקדמי המרת הון לקצבה .מקדמים אלה
קיימים בקפיצות של חמש שנים .לחישוב לגילאי ביניים ,המערכת מחשבת לפי
אינטרפולציה לינארית.
 oבבדיקות שערכתי ,בממוצע קיים הבדל של כ 0.3% -בקצבה אשר תחושב לפי
מקדמים בקפיצות של חמש שנים לבין קצבה שתחושב לפי מקדמים בקפיצות של
שנה.
 oזה אומר ,על  ₪ 10,000קצבה הבדל של .₪ 30

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 9.3.7 - 30/4/2018 - 167
 תיקון תקלה בקביעת מסלולי פרישה בגרסאות המורכבות של התוכנה
 oכידוע ,מסלול הפרישה נקבע במסך הנחיות ברמת המועמד .נניח שנקבע ללא שארים
כולל הבטחה של  180גמלאות.
 oמה קורה במידה ובתוכנית מסוימת מסלול זה לא קיים? לדוגמא ,יש .60,120,240
 oהמערכת פועלת כדלקמן .המערכת בוחרת את מסלול הפרישה הקרוב ביותר האפשרי
למסלול הפרישה הכללי שנבחר .כאשר יש שתי חלופות במידת קרבה זהה ,תיבחר
החלופה בה מספר הגמלאות המובטח גבוה יותר .במקרה זה ,תיבחר חלופה של 240
גמלאות.
 oהתקלה שהייתה באה לידי ביטוי בכך שהיו מקרים בהם נבחרה חלופה .120
 oהתקלה תוקנה.
 oתזכורת :במסגרת המפרט לביצוע רואים במדויק מה מסלול הפרישה אשר נבחר
בפועל לכל קצבה וקצבה.


תיקון תקלה במחשבון נוסחת השילוב "הישנה"
 oבמקרים מסוימים המערכת לא הצליחה לנטרל הלכה מענק פטור שניתן במרחק של
למעלה מ 15 -שנים ממועד תחילת קבלת הקצבה.
 oכתוצאה מכך ,היא "התעופפה".
 oלו התרחשה אצלך התקלה היית מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.



שיפור מובנות מסך סיכום אירוע בגרסת מומחה
 oבמסגרת מסך סיכום אירוע מוצגת שורה ובה המטרה .היא לא מלווה בערך המטרה.
 oמעתה ,נוסף גם ערך המטרה.
 oלהלן דוגמא כאשר ערך המטרה מודגש באדום.



תוספת מלל לכותרת מסך מטרה ודרישות
 oמערכת מטרה ודרישות עדיין לא ייצורית והיא בשלבי פיתוח .לכן ,לא ניתן להתבסס
על תוצאותיה לצרכי ייעוץ.
 oעל מנת שלא יהיה ספק בנדון ,נוסף מלל הסבר.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 9.3.6 - 22/4/2018 - 166
 תיקון תקלה בחישוב מס על היוון קצבה מוכרת חייב.
 oכידוע ,יש לנכות  15%ממרכיב הרווח הנומינלי.
 oבמידה ואין מרכיב רווח נומינאלי (הסכום שהתקבל בהיוון נמוך מהפרמיה הנומינאלית שיצרה
את הקצבה המוכרת שהוונה ,כלומר ,הייתה תשואה שלילית) לא ינוכה מס.
 oהתקלה התרחשה כאשר באותה שנת מס בוצעו שני היוונים או יותר ממקורות שונים
שבחלקם היה רווח ובחלקם לא היה רווח.
 oמומלץ למי שערך חישוב של מקרה כזה לבצע את החישוב מחדש.
 oהתקלה תוקנה.
ייתכן והדבר ישמע לך מוזר אולם בתהליך הפיתוח של המערכת האוטומטית מאותרים לא מעט
באגים במערכת הידנית .הסיבה המרכזית לכך היא שהמערכת האוטומטית מנסה לייצר תזרים
"על האגורה" .לדוגמא ,נניח שיש לייצר  ₪ 100,000נטו בשנת  2025תוך שימוש בהיוון קצבה
מוכרת .על בסיס תמונת המצב הכוללת ,נניח שהמערכת החליטה שיש לייצר  ₪ 110,000ברוטו.
עתה היא מחליטה מאיזו תוכנית הסכום ייוצר ,מייצרת מהתוכנית קצבה ב ,2025 -מהוונת אותה
ומצפה לראות בתזרים המזומנים תוספת של  ₪ 100,000.00בעמודה של נטו מהיוון קצבה מוכרת.
במידה והכל תקין בשרוול הייעוץ ,נקבל את הסכום המדויק .במידה ולא ,המערכת "לא מבינה"
איך קרה שהיא טעתה בהערכה שלה ולא מצליחה לעבור לשלב הבא .לכאורה ,אין צורך "לעשות
עניין" מכמה אגורות .זה נכון .העניין הוא שמדובר בסימפטום המראה על תקלה בה יש לטפל כפי
שאני עושה מעת לעת.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 9.3.5 - 13/4/2018 - 165
 תיקון תקלה במערכת מטרה ודרישות.
 oבמקרים רבים בהם התבקשה קצבה נמוכה מאד או גבוהה מאד באופן יחסי
לאפשרויות במקרה המחושב ,המערכת "התעופפה" במהלך החישוב.
 oלו התרחשה אצלך התקלה היית מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 9.3.4 - 11/4/2018 - 164
 תיקון לגרסת ההדגמה החינמית.
 oתיקון זה רלוונטי רק למי שרכש גרסת תכנון פרישה מלא ומטה .יש רק לקוח אחד
כזה.
 oדווקא ללקוח משלם ,לא התאפשרה הפעלת הגרסה החינמית למרות שהיא חינמית.
 oהתקלה תוקנה.


בהזדמנות זו ,נעשה תיקון פעולת סיום אירוע במסך סיכום אירוע עבור גרסת תכנון פרישה
מלא ומטה.
 oבתחתית מסך זה שני כפתורים ירוקים:

o

o
o
o

לחיצה עליהם תבצע (עם/ללא שמירה) סדרת פעילויות לעדכון נתוני המועמד לפי
הפעילויות שנקבעו במסגרת הייעוץ .לדוגמא ,אם מדובר בעזיבת עבודה אז המעסיק
הנוכחי יהפוך להיות מעסיק עבר וסטטוס המועמד יהפוך להיות "לא עובד" .בסיומן,
כל שרוול הייעוץ (סדרת הלשוניות) מאופס.
סדרת הפעילויות לעדכון נתוני המועמד לפי הפעילויות שנקבעו במסגרת הייעוץ
תבוצע רק עבור גרסת תכנון פרישה רב מופעי ומעלה .האיפוס מבוצע לכל הגרסאות.
פועל יוצא מכך שלחיצה כל אחד מכפתורים אלה תוך שימוש בגרסת תכנון פרישה
מלא לדוגמא ,הייתה מביאה לאיפוס כל שרוול הייעוץ בלי להשאיר ממנו זכר.
הדבר תוקן .מהיום כפתורים אלה יתפקדו רק במידה ונעשה שימוש בגרסת תכנון
פרישה רב מופעי ומעלה .בגרסה נחותה ,תישלח הודעה מתאימה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 9.3.3 - 11/4/2018 - 163
 הבהרה מקדימה.
 oמי שרוצה לעשות שימוש גם בגרסה החינמית להדגמה נדרש לבצע שני עדכונים,
שניהם מאותו עמוד באתר:
 האחד ,של גרסת התוכנה אותה רכש .ראה הדגשה בסגל להלן.
 השני ,של הגרסה החינמית להדגמה .ראה הדגשה באדום להלן.

 oנדגיש כי מי שרכש זכויות שימוש גרסת תכנון הוליסטי רב מופעי ,יכול להפעיל את
המערכת האוטומטית דרך המערכת התוכנה המלאה ללא צורך לעשות שימוש בגרסה
החינמית להדגמה.


המשך פיתוח.
 oהדבר העיקרי שנוסף:
 המערכת יודעת עתה לייצר כהלכה באופן אוטומטי סכומים חד פעמיים תוך
ביצוע היוון קצבה מזכה (כולל פריסת החלק החייב) והיוון קצבה מוכרת .יש
עדיין בעיות אם נדרש חד פעמי והוא ממומש על ידי היוון כולל פריסה
ואחריו נדרש חד פעמי נוסף במועד אחר באותה שנה וגם הוא ממומש על ידי
היוון כולל פריסה.
 oהמערכת עדיין לא יודעת:
 לייצר סכומים חד פעמיים מסכומים ברצף קצבה מעסיקים קודמים תוך
ביצוע חרטה מרצף קצבה.
 לעשות שימוש יעיל בהון הפטור.
 לדאוג כהלכה בכל המקרים לקצבה מזערית בעת שמבוצע היוון.
 oלמי מכם שיש היכרות טובה עם גרסת מומחה יש מושג כמה קשה לייצר תזרים
מזומנים יעיל לפי מטרה ודרישות.
 oמה עוד נותר?
 לטפל בתקלות שונות ומשונות אשר מתגלות תוך כדי בדיקות.




מוציא ממני הרבה קיטור.

תיקון תקלות שונות בגרסה האוטומטית.
 oתזכורת :בשלב זה לא מדובר בגרסה ייצורית .יחד עם זאת ,היא טובה לשני דברים:
 משחקים.
 לראות איך זה עובד ועד כמה החיים של מתכנן הפרישה יהיו קלים
בעתיד תוך שימוש במערכת.
 כלי שיווי ממדרגה ראשונה לרכישת לקוחות חדשים לפרישה.
 מי שלא מבין איך ועד כמה הוא השתדרג בנושא זה עם הגרסה
האוטומטית כבר עתה מוזמן לפנות אלי.
 oכואב הלב שיש לך דבר כזה ביד ואינך עושה בו שימוש.
 oמה עושים אם מריצים ויש תקלה?
 מה היא תקלה?
 במרכז המסך תתקבל הודעת מערכת ארוכה עם המילה index

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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בתוכה .זה אומר שהחישוב "התברבר" והמערכת "התעופפה".
מה עושים?
 אני באמת אודה למי שירשום בדיוק מה נתוני המקרה וישלח לי
הודעה במייל .הרווח יהיה של כולנו.
 יש מקרים שבהם חישוב ראשון מייצר תקלה ואותו חישוב המבוצע
בפעם השניה ,מסתיים בהצלחה.

שיפורים בויזואליות של המערכת האוטומטית
 oעד כה ,במסכים השונים הייתה כמות טקסט רבה אשר הסבירה נושאים תפעוליים
שונים .הטקסט גרם להכבדה במסכים אלה.
 oמאחר וההפעלה מאד פשוטה ,סביר להניח שלאחר הפעלה אחת לא תידרש להסברים
אלה.
 oלכן ,בראש כל מסך תפעולי קיים לינק "מה עושים במסך? לחץ כאן" .לחיצה עליו
תציג במסך טקסט הסבר .לחיצה נוספת תסתיר אותו ותותיר רק את הבוררים ואת
השדות לצרכי תפעול.
 oדוגמא למסך ללא הטקסט:

 oדוגמא לאותו מסך לאחר לחיצה על הלינק.

 oבתחתית כל מסך עדיין קיים לינק "צריך עזרה? " .לחיצה עליו תפתח מסמך הסבר
מפורט לכל פעילות המסך.


הסבר כללי לעניין מועמדים ותיקיות מועמדים בהקשר של הגרסה החינמית להדגמה.
 oהגרסה החינמית להדגמה והתוכנה המלאה הן שתי מערכות נפרדות ובלתי תלויות.
כמעט.
 יש ביניהן מספר קשרים .למשל ,לא ניתן להפעילן בו זמנית .קשר נוסף הוא
בהקשר של תיקיות מועמדים.
 oעבור הגרסה החינמית להדגמה הוכנו שני מועמדים בעלי תעודות זהות  899ו.901 -
הם נמצאים בתיקיית ברירת מחדל של הגרסה החינמית ,הם קבועים ולא ניתן לשנות
את תוכנם.
 oכזכור לך ,במערכת המלאה יש אפשרות לשמור מועמדים בתיקיית ברירת המחדל של
המערכת ,או בתיקיה כלשהי לפי בחירתך .הבחירה דרך עץ הניווט הגדרות
משתמש/מיקומי תיקיות וקבצים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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כאשר נבחרה חלופה מיקום ברירת המחדל (תיקייה מקומית)
 המועמדים אשר יהיו בשימוש עבור הגרסה החינמית הם  899ו901 -
אשר הוכנו במיוחד לשם כך.
כאשר נבחרה חלופה טען/שמור מועמדים מתיקייה זו (במסך שי מקום להזנת
התיקייה המבוקשת)



המועמדים אשר יהיו בשימוש עבור הגרסה החינמית הם אלה
בנמצאים באותה תיקיה.

 oנדגיש שוב כי מי שרכש זכויות שימוש גרסת תכנון הוליסטי רב מופעי ,יכול להפעיל
את המערכת האוטומטית דרך המערכת התוכנה המלאה ללא צורך לעשות שימוש
בגרסה החינמית להדגמה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עדכון 9.3.2 - 10/4/2018 - 162
 מדריך למשתמש חדש.


חידוש הרשאות.
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נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  264מתוך 472

עדכון 9.3.1 - 9/3/2018 - 161
 תיקון תקלה
 oבמקרים מסוימים המערכת האוטומטית לא הצליחה לייצר פתרון כלל כאשר היו
בתיק פוליסות משתתפות ברווחים מהשנים  .1991-2003באלה כידוע סכום הפיצויים
וסכום הפיצויים למס שונים.

 כאב ראש לא קטן.
 oלו התרחשה אצלך התקלה היית מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 9.3.0 - 5/3/2018 - 160
 בשעה טובה
מהיום אני יכול לבצע עבורך הקמת מועמד ולהעבירו ישירות למחשב שלך
 oלמה זה חשוב לך?
 שלב הקמת מועמד הוא שלב טכני שבו מזינים את נתוני המקרה .בין אם
מדובר בתיקון שגויים שהגיעו מהמסלקה ובין אם מדובר בתיקון שגויים
שמקורם בהזנת נתונים שלך ,במקרים בהם מספר מעסיקים וסדרת
תוכניות ,פעולת תיקון זו עלולה להיות מורכבת וקשה .פועל יוצא הוא
השקעת זמן רב .אני משוכנע כי במסגרת התמחור שלך לעלות הכוללת של
הייעוץ נלקחת בחשבון גם עלות הקמת מועמד וזו משולמת בסופו של דבר על
ידי הלקוח .היכולת שלך לבצע את הקמת מועמד באמצעותי תתרום לך
בכמה מישורים:
 לא תהיה לך תוספת עלות .העלות שלי כאמור ,תשולם בסופו של
דבר על ידי הלקוח.
 לא תהיה תוספת זמן בהכנת הייעוץ .שלב איסוף החומר ישאר זהה.
 אם לא "תירתע" מהטיפול בשגיאות של מקרים מורכבים ,יהיה לך
קל להתגבר על מחסום הטיפול בהם .ייתכן ואפילו יהיה זה שיכניס
אותך לעבודת הייעוץ.
 כידוע לך ,תוכנת נכסים מאפשרת חישוב של מקרי פרישה כמעט
ללא גבול מבחינת המורכבות .יש מקרים רבים שבהם אתה תתקשה
בוודאות .אני מדבר על אותם מקרים שיש סיכוי שגם אני מתקשה
בהם .מאחר ואני אישית הוא זה שמבצע בפועל את הזנת הנתונים,
סיכוי טוב מאד שהמקרה הוזן כהלכה .רק לידיעה ,תמיד יש סיכוי
שגם אני אטעה....
 לאחר שהמקרה הוזן ,אתה יכול לראות בקלות איך הוזן במערכת
ולוודא שאכן זה מה שאמור להיות .זו חובתך.
 גם אם המקרה הוזן עבורך ,תלמד ממנו לעתיד.
 oהתהליך יתבצע כדלקמן:
 פעולות מקדימות שלך
 שלח אלי במייל את הפרטים הבאים:
 oטופס נתונים להקמת מועמד בתוכנת נכסים אשר מילאת.
שים לב! יש למלא את הטופס כהלכה ובאופן מלא.
 oקובץ זיפ מהמסלקה במידה וקיים.
 oדוחות רלוונטיים אחרים.
 פעולות שלי
 אני אכין עבורך את המועמד כשהוא נקי משגיאות ומוכן לייעוץ
ואעלה אותו לאתר החברה לאחר שעבר הצפנה בסיסית בלבד.
 oפעולה זו מייצרת קוד ייבוא למועמד אשר נראה בסגנון זה:
.e97ba-e97c-47a8-8beb-3876a2b053dd616


 קוד זה יישלח אליך במייל.
פעולות שלך לטעינת המועמד
העתק את הקוד שקיבלת אל הלוח (בדומה לכל סימון של טקסט אחר לגביו אתה

מבצע פעולת העתק/הדבק).
 פתח את התוכנה .בתפריט קובץ בחר בכניסה ייבוא מועמד .יפתח
בפניך מסך .הדבק את הקוד שהעתקת בשדה קוד מועמד לייבוא.
קיבלת:
ללא קוד זה לא ניתן לייבא את המועמד.



נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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לחץ על כפתור ייבא מועמד ובתוך זמן קצר (עד דקה) ייטען המועמד
לתיקיית המועמדים ברירת מחדל בתוכנה.

 oמה קורה אם המועמד הזה כבר קיים אצלי בתיקיית המועמדים?
 במקרה זה ,תישלח אליך הודעה מתאימה .פעל לפי שיקול דעתך:
 אם תרצה "לדרוס" את הקיים ,המשך בפעולה.
 אם תרצה לשמור את המועמד הקיים אצלך ,שמור אותו בתיקיה
אחרת וחזור על פעולת הטעינה פעם נוספת.


פעולת ייצוא מועמד
 oעד כה ,התאפשר לך לשלוח מועמד רק אלי דרך תפריט עזרה  /שלח מועמד לבני
הפנר....
 oמהיום ,באפשרותך לשלוח מועמד בדרך של ייצוא לכל מי שתרצה ,כולל אלי.
 oתחת תפריט קובץ נוספה פעולת ייצא מועמד.
 oלהלן נוהל השימוש:
 בתפריט קובץ בחר בכניסה ייצא מועמד.
 תתבקש לאשר את ביצוע הפעולה.
 עם אישורה ,המערכת תעלה את המועמד הפעיל לאתר החברה לאחר שעבר
הצפנה בסיסית בלבד .המועמד הפעיל ,הוא זה שאתה עובד עליו או שטענת
במיוחד לצורך זה.
 הפעולה אורכת זמן קצר (עד דקה) וסיומה תישלח הודעה זו.

 הקוד אשר ישמש את מי שירצה לטעון את המועמד ,מוצג וגם שמור בלוח.
 ללא קוד זה לא ניתן לייבא את המועמד.
 אם ברצונך לשלוח את הקוד במידי למי שאמור לבצע את טעינת המועמד,
שלח לו במייל את הקוד .בגוף ההודעה אליו ,בצע פעולת הדבק והקוד יודבק
לשם.
 לחילופין ,שמור את הקוד במקום כלשהו ,בתוך מסמך וורד או אחר על ידי
פעולת הדבק ועשה בו שימוש במועד מאוחר יותר.
 oמה קורה אם אני רוצה לייצא מועמד שכבר ייצאתי?
 אין בעיה .המערכת לא בודקת אם ייצאת אותו בעבר.


בשעה

טובה – קפיצת מדרגה בפעולת הגרסה האוטומטית

 oיצירת קצבה
 המערכת יודעת לייצר אותה מכל סוגי הכספים.
 oיצירת אנונה
 המערכת יודעת לייצר אותה מכל סוגי הכספים למעט תגמולים בקצבה ,פיצויים
מעסיקים קודמים תחת רצף קצבה.
 בשלב זה הנושא לא יטופל.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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 oיצירת סכום חד פעמי
 המערכת יודעת לייצר אותו מכל סוגי הכספים למעט היוון תגמולים בקצבה אחרי
 ,1997/200פיצויים מעסיקים קודמים תחת רצף קצבה.
 oעדיין אין שימוש יעיל בהון הפטור.



הוספת "סרגל התקדמות" בחישוב הגרסה האוטומטית
 oתזכורת:
 כאשר נאמר גרסה אוטומטית מדובר על חישוב על בסיס מטרה ודרישות.
אפשרי בשתי שיטות:
 הפעלת הגרסה החינמית לכשעצמה.
 הפעלת הגרסה האוטומטית דרך התוכנה הרגילה בגרסת מומחה
באמצעות לחיצה על כניסה  Web WiseRetהנמצאת בתחתית בעץ
הניווט.

 oועתה לתוספת עצמה.
 החישובים כידוע ארוכים ומשך החישוב יכול לנוע בטווח של  5-60שניות.
במקרים קיצוניים אפילו יותר .משך החישוב נגזר מכמה גורמים:
 כמות הדרישות.
 מספר הנכסים הפנסיוניים והפיננסיים וכמות סוגי הכספים שבהם
(עד  ,2000מ 2000 -וכדומה).
 האם הצבירות מאפשרות עמידה בדרישות או במקרה ולא ,האם
נדרש מענה חלקי לפי העדיפויות.
 במצב שבו החישובים ארוכים ,זה גם משעמם וגם לא ברור כאשר שום דבר
לא וקרה על המסך .לכן ,נוסף המסך הקטן שלהלן ובו שני אלמנטים:
 שורת מצב המתארת מה בדיוק נעשה עתה .שורה זו מתעדכנת לפי
הדרישה אותה מנסים למלא ושלב החישוב.
 כפתור "עצור חישוב".
 oלחיצה עליו תעצור את החישוב ותחזיר את השליטה
למשתמש.
 oמתי נעשה בו חישוב? לדוגמא ,התחלתי לחשב ונזכרתי
ששכחתי דרישה או שרציתי לראות את תוצאות בפורמט
אחר .במקום לחכות עד לסיום החישוב ,נעצור אותו ,נעדכן
את הדרוש ונצא לחישוב חדש.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון שם שדה ותפקודו.
 oמדובר בשדה תשלום במזומן או ממקורות זמינים שאינם פיצויים מעסיק אחרון
בקצבה או בקלמ"ק ברשימה שלהלן אשר נמצא במסך תשלום מס ומימוש פיצויים
נוכחיים/קביעת מקורות לתשלום מס.
 oההסבר אשר יינתן מתייחס למצב לאחר השינוי.
 oראשית ,לגבי המילה "ברשימה שלהלן" בכותרת השדה .הכוונה לרשימת המקורות
המופיעה בטבלת המקורות.
 oבהחלט ייתכן מצב שבו המועמד איננו מעוניין לשלם את המס מהתוכניות השונות
ומעדיף לשלם אותו ,במלואו או בחלקו ,במזומן ממקורותיו הוא .במקרה כזה ,יש
להזין את הסכום שישולם .במקרה וחלק מהמקורות הם סכומים במזומן שמקבל
מהמעביד ,הפעילות תהיה למעשה זהה.
 oזה המצב שהיה קיים עד כה והוא רלוונטי כאשר עובדים ידנית עם המערכת.
 oאשר עובדים אוטומטית על בסיס מטרה ודרישות ,התהליך מתחיל בריצה אוטומטית
של המערכת בחלופה "מקסימום רזרבה במסלול פיצויים מעסיק נוכחי מקסימום
רצף קצבה לקבלת קצבה שוטפת רגע לפני תום תוחלת החיים" .כאשר יש מענק
פיצויים מזומן ו/או פוליסות הוניות ו/או פיצויים מעסיקים קודמים תחת רצף
פיצויים שלא תחת רצף קצבה ,לא ניתן להימנע מהתחשבנות פיצויים ומתשלום מס
במידת הצורך .כאשר יש פוליסות קצבה/קלמ"ק משתתפות ברווחים ,המערכת
מייצרת עליהן רצף קצבה מכסימלי אך את הפיצויים למס לא ניתן להקטין אלא
בסכום הפיצויים שהחלנו עליהם רצף קצבה .אם סכום הפיצויים ההוניים לא מספיק
גדול והפיצויים למס בפוליסות קצבה/קלמ"ק גדול יחסית ,עלול להיווצר מצב שבו
אין מספיק כסף ביד לצורך תשלום המס .במקרה זה ,המערכת מחליטה בעצמה
מאיזה מקור ישולם המס.
 במידה ומחליטה להקטין את הסכום ברצף קצבה על מנת שישאר בפוליסה
סכום המספיק לצורך תשלום המס ,אזי נראה ברשימת המקורות את
התוכנית הנדונה ומה הסכום שישאר בה .מאחר והושאר שם סכום לתשלום
המס ,נראה שהוא יהיה שווה בדיוק לסכום המס הנדרש לתשלום.
 במידה ומחליטה לשלם את יתרת המס הנדרש ממקור אחר ,אשר נמצא עתה
ברזרבה( ,לדוגמא ,תגמולים הון ,פיצויים מעסיק קודם שלא תחת רצף קצבה וכדומה) לא
יתווסף לרשימה מקור חדש (כי ברשימה יש רק תוכניות בהם יש פיצויים חייבים
מעסיק אחרון) אבל יש להביא לידי ביטוי את סכום המס ששולם מהמקור.
סכום זה יופיע בשדה הנדון.



תקלה בניווט המערכת במסכים.
 oכאשר מתבקשת הוספת סוג השקעה בתוכנית משתתפת ברווחים ,המערכת מקפיצה
ללשונית אחרת.
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 9.2.2 - 28/2/2018 - 159


חידוש הרשאות.



עדכון זה היה אמור להכיל סדרת שיפורים משמעותיים אבל לא הצלחתי לסיים את
הבדיקות .השיפורים יגיעו בעדכון הבא.



היערכות שלך המשתמש
 oאבקש ממך לבחון את הערך בשדה רישיון שימוש הנמצא תחת שונות בעץ הניווט.

o
o
o
o
o

אם קיים שם ערך  S_UserKey1 - Demoאו ערך  S_UserKey2 - Demoארעה תקלה לא צפויה
בהפעלת המערכת שלך .תקלה זו תמנע ממך שימוש בהמשך.
אם קיים הערך הרגיל ( 12-16ספרות ואותיות) ניתן להתעלם מהודעה זו.
על מנת להיערך כהלכה ,לאחר שיועלה לאתר העדכון הבא ,אבקש ממך ליצור עמי
קשר לצורך שחזור רישיון שימוש תקין.
הודעה נוספת תישלח בעדכון הבא.
שים לב! אני מצטער על הטרחה אולם חובה שהדבר יבוצע מיד עם קבלת העדכון
הבא.

 oבהזדמנות זו ,ברצוני להודיע לך כי בין התאריכים  15/3/2018-6/4/2018אהיה
בחופשה .זה אומר נגישות רק למיילים .במידה ויש לך שאלה מיוחדת וכדומה ,נא
לשאול לפני.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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תיקון טכני קטן
 oחובה לבצע.
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עדכון 9.2.0 - 24/2/2018 - 157


קפיצת מדרגה במערכת האוטומטית
 oכידוע בעבודה אוטומטית המערכת מדמה בחכמה את פעולת המשתמש ביצירת
תזרימי מזומנים .זה אומר לרוץ קדימה ואחורה תוך שימוש בפעולת בצע ללא אתחול
ורוץ עד לדגל עצירה פעמים רבות .המשמעות היא משך חישוב ארוך.
 oהייתה לי פריצת דרך בנושא.
 זמני החישוב קוצרו משמעותית ולעתים אפילו עד כדי עשירית.



הוספת סוג שני סוגי כספים לשימוש במערכת האוטומטית ליצירת סכום חד פעמי מבוקש.
 oמדובר בצבירות פיצויים מעסיק נוכחי בקצבה ובקלמ"ק.
 oעל קצה המזלג .נניח שאדם פורש היום ורוצה לקבל  ₪ 100,000נטו בעוד  5שנים.
 oנתחיל בזה שיש לבחור את התוכנית לשימוש לטובת סכום זה מסך התיק הפנסיוני
שלו.
 oמה האפשרויות העומדות בפניו:
 התחשבנות ,השארת הכספים בתוכנית תוך צבירת ריבית ,משיכה בעוד 5
שנים ,תשלום מס רווח הון וקבלת  .₪ 100,000זה אומר כמה שלבים קשים.
ממש קשים:
 לחשב איזה סכום ברוטו נדרש לייצר בעוד  5שנים על בסיס מס
רווחי הון.
 לחשב מה סכום הנטו הנדרש היום על בסיס הריבית בתוכנית.
 לחשב מה סכום הברוטו הנדרש על בסיס פריסת החלק החייב לפי
סך ההכנסות החייבות אשר נוצרו עד כה בשנות הפריסה.
 לשריין את הסכום.
 רצף קצבה וחרטה בעוד  5שנים .גם זה אומר כמה שלבים קשים .ממש
קשים:
 לחשב מה סכום הברוטו הנדרש בעוד  5שנים על בסיס פריסת
הסכום החייב בחרטה בעוד  5שנים לפי סך ההכנסות החייבות אשר
נוצרו עד כה בשנות הפריסה .הפריסה תבוצע כמובן בכפוף למועד
החרטה.
 לחשב מה סכום הצבירה הנדרש היום על בסיס הריבית בתוכנית.
 לשריין את הסכום.
 רצף קצבה למימוש כקצבה בעוד  5שנים והיוונה .גם זה אומר כמה שלבים
קשים .ממש קשים:
 לעשות חשבון מה סכום הברוטו הנדרש בעוד  5שנים על בסיס
פריסת הסכום החייב בחרטה בעוד  5שנים לפי סך ההכנסות
החייבות אשר נוצרו עד כה בשנות הפריסה.
 לחשב מה סכום הצבירה הנדרש היום על בסיס הריבית בתוכנית.
 לשריין את הסכום.
 התחשבנות ,השארת הכספים בתוכנית במסלול קצבה מוכרת תוך צבירת
ריבית ,היוון בעוד  5שנים ,תשלום  15%מס על מרכיב הרווח הנומינלי
וקבלת .₪ 100,000
 לא מומש בשלב זה.



תיקון תקלה קשה (קשה לתיקון) במערכת האוטומטית
 oכאשר התבקשה דרישה לקצבה נטו גבוהה ו מטרה קצבה נטו ובמסגרת התוכניות
הייתה תוכנה פנסיה חדשה מסובסדת המערכת הייתה "מתעופפת".
 oלו התרחשה אצלך התקלה היית מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.



היוון כספי פיצויים.
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 oכידוע ,למימוש כספי פיצויים בקצבה/קלמ"ק בדרך של היוון עדיפות על פני מימוש
בדרך של חרטה או התחשבנות רגילה .העדיפות קיימת בשני מישורים:
 שימוש בסכום נמוך יותר בהון הפטור ,שכן בהיוון אין פקטור .1.35
 בשל אפשרויות הפריסה.
 חרטה היא פעולה ברמת מעסיק בעוד שהיוון קצבה שמקורה ברצף קצבה
הוא פעולה ברמת תוכנית.
 oיכולת ההתייחסות לכספים אלה כהיוון הוגבלה לפי התנאים הרשומים בסעיף
o
o
o
o

9א(ה)( )4לפקודה.

עד כה ,לא הייתה לזה כל התייחסות במערכת והאחריות הייתה על המשתמש.
מהיום ,המערכת בודקת את מקור הכספים בפוליסה .הפרשות לפי היחס 8.33%
לפיצויים ו 5% -לפחות לתגמולי מעביד ,תציג הודעה שניתן לבצע היוון .יחס של 4.99
ו 8.33 -יביא להצגת הודעה שלא ניתן לבצע היוון.
יש אזכור מפורש לכך במסכים עצמם.
לדוגמא ,במסך רצף קצבה ומימוש רצף פיצויים קודם כקצבה/רצף קצבה:

 oלדוגמא ,במסך פיצויים קודמים/פיצויים תחת רצף קצבה:

 oכאשר מוגדר באחד מהמסכים לעיל שהכספים יימשכו כקצבה ,הם מופיעים במסך
תגמולים קצבה ופנסיות /קצבה שמקורה בפיצויים מתקופות ומקורות שונים .גם
שם ,לכל תוכנית יהיה אזכור מפורש בנושא ההיוון.
 oלדוגמא:

 oבעבודה ידנית ,כאשר יעשה ניסיון להוון קצבה שמקורה בפיצויים אותה לא ניתן
להוון ,המערכת תשלח הודעת שגיאה מתאימה.
 גם בעבודה מרוכזת וגם בעבודה מפורטת.
 oבעבודה אוטומטית על בסיס מטרה ודרישות ,המערכת יודעת לזהות את אופי
הכספים ותבצע/לא תבצע היוון לפי המקרה.


תקלה בניווט המערכת במסכים.
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 oכאשר מתבקשת הוספת סוג השקעה בתוכנית משתתפת ברווחים ,המערכת מקפיצה
ללשונית אחרת.
 oהתקלה עדיין לא תוקנה.
 אם זה מתרחש| ,פשוט" לחזור ידנית ללשונית המתאימה.
 oהתיקון יבוצע בעדכון הבא.
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עדכון 9.1.2 - 8/2/2018 - 156


הרחבת מספר תוכניות מסוג עדיף עבור מועמד אחד.
 oעד כה ,המערכת לא אפשרה לבצע הקמת מועמד עם יותר מאשר  3תוכניות עדיף
שוטפות מכל משפחה .ניתן לעקוף מגבלה זו באמצעות הקמת מועמד עם  3תוכניות
וביצוע שכפול תוכניות ללא מגבלה .לא ניתן לעקוף מגבלה זו אם נתוני המועמד
מגיעים מהמסלקה .אלה כידוע "מתיישבים" במסך הקמת מועמד ולא ניתן לשנות
את מספר התוכניות המגיע מהמסלקה.
 oהמספר הורחב ל .6 -כלומר ,ניתן לבצע הקמת מועמד עם  6תוכניות עדיף שוטפות
מכל סוג .מדובר בתוכניות אלה:
 עדיף טרום .1991
 עדיף .1991,1992
 עדיף הון.
 עדיף קצבה .2001
 מגדל השקעות שלי.



באותה הזדמנות הוגדלה כמות קופות גמל מבטיחות תשואה ל.10 -



ומה לגבי עיקרי השאר?
 oבכל משפחה קלאסית מבטיחת תשואה המגבלה היא  30שוטפות ו 20 -חד פעמיות.
 oבכל משפחה קלאסית משתתפת המגבלה היא  20שוטפות ו 10 -חד פעמיות.
 oלפרופיל כלל משנת  1999המגבלה היא  6שוטפות ו 6 -חד פעמיות.
 oלתוכניות  2004המגבלה היא  10שוטפות ו 10 -חד פעמיות.
 oלתוכניות פנסיה חדשה מסובסדת המגבלה היא  8שוטפות.
 oלתוכניות פנסיה חדשה כללית המגבלה היא  5שוטפות ו 5 -חד פעמיות.
 oלקופות גמל רגילות ולהשתלמות המגבלה היא  25שוטפות ו 10 -חד פעמיות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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חידוש הרשאות.
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עדכון 9.1.0 - 17/1/2018 - 154


עדכון תקרות ומדרגות מס.
 oהיום פורסמו הערכים החדשים ואלה עודכנו.



פתיחת הרשאות.



תוספת מידע במסך הראשי של סיכום אירוע ובעמוד הראשון של הדוח ללקוח
 oעד כה הוצג הערך הנוכחי של המס לכל תוחלת החיים.
 oמהיום ,אם יש עזיבת עבודה ,מוצג גם מרכיב המס על הפיצויים החייבים בתוכו.
 oיש לשים לב למקרה אפשרי שבו הערך הנוכחי של המס לכל תוחלת החיים נמוך
מסכום המס על מרכיב הפיצויים החייבים .הדבר אפשרי במקרה שהפורש זכאי
להחזר מס .דוגמא:
 פורש מקבל מענק פיצויים חייב גדול ולצדו קצבה קטנה לכל חייו ,בסכום
שלא משלם מס .לאור פרישתו ב 16/1/2018 -יהיה זכאי להחזר מס בגין מס
שנוכה לו על משכורת ינואר בסך  3,455ש"ח .סכום המס אשר חושב על
הפיצויים הוא  .₪ 575,155לאור זאת יוצג בפלט:



שיפור במסך תשלום מס ומימוש פיצויים נוכחיים
 oבמסגרת מסך תשלום מס ומימוש פיצויים נוכחיים/קביעת מקורות לתשלום מס
המערכת מציגה את כל המקורות (מזומן ,קופות מרכזיות ותוכניות פנסיוניות) בהם
יש צבירות פיצויים אשר מהם ניתן לשלם מס על המענק החייב .כידוע ,המערכת
מאפשרת שתי חלופות:
 פעולה מרוכזת לכלל המקורות
 ההחלטה מאיזה מקור לנכות את המס בידי המערכת .המערכת
מדרגת את "איכות הכסף" ומנקה בהתאם .לדוגמא ,ממזומן תחילה
ולבסוף מתוכניות ביטוח מבטיחות תשואה משנת  1989ואחורה.
 פעולה מפורטת לפי מקור
 ההחלטה מאיזה מקור למכות את המס בשליטת המשתמש.
 oנניח מצב שבו יש תוכניות ראשיות ומשניות (אפשרי רק בגרסת מערכת מומחה)
וקבעת בעצמך מאיזה מקור לנכות את המס .כלומר ,לבורר שיטת קביעת המקורות
במסך תשלום מס ומימוש פיצויים נוכחיים/קביעת מקורות לתשלום מס נקבעה
חלופה פעולה מפורטת לפי מקור .כאשר מבוצעת ריצה בשיטת "בצע ורוץ ללא
אתחול עד לדגל עצירה" מעבר במסך זה יביא לביצוע חישוב מחודש של ניכוי המס
מהמקורות השונים של התוכניות המשניות של אותה תוכנית ראשית גם אם לא
נדרש .חישוב מחודש זה ,יכול להביא לבעיית תקינות במסך זה במסך תשלום מס
ומימוש פיצויים נוכחיים /מימוש מקורות פיצויים שכן סכומי הנטו של המקורות השתנה
וגם יכולת מימוש היעודים בהתאם.

 oמהיום ,כל עוד בכניסה למסך יתברר שסכום המס הכולל לתשלום לא השתנה
ורשימת המקורות וסכומי הפיצויים בהם לא השתנו ,לא יבוצע חישוב מחודש של
המס וגם לא תהינה בעיות תקינות.
 oיש להדגיש שבעיה זו לא קיימת בכל מקרה כאשר לבורר שיטת קביעת המקורות
במסך תשלום מס ומימוש פיצויים נוכחיים/קביעת מקורות לתשלום מס נקבעה
חלופה פעולה מרוכזת לכלל המקורות.
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עדכון 9.0.11 - 14/1/2018 - 153


תיקון תקלה לתוכנית פנסיה וותיקה בהסדר
 oהתקלה התרחשה רק בגרסאות הפשוטות.
 oבמקרים מסוימים כאשר אחת התוכניות הייתה פנסיה וותיקה בהסדר ,המערכת
"התעופפה".
 oלו התרחשה אצלך התקלה היית מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה בהצגת סכום הפיצויים נטו בכל תוכנית לאחר תשלום מס.
 oמדובר על מסך תשלום מס ומימוש פיצויים נוכחיים לשונית קביעת מקורות
לתשלום מס .במסך זה ,מוצגות התוכניות השונות בהן נותרו פיצויים ,צבירות
הפיצויים והפיצויים למס ,סכומי המס שנוכו מהן ,אם נוכו והיתרה נטו לשימוש
אפשרי.

o
o

o
o
o

כאשר נוכה מס מהתוכנית ,הסכום שנותר בתוכנית לשימוש הוצג.
כאשר לא נוכה מס מהתוכנית ,הסכום שנותר בתוכנית לשימוש לא הוצג.
בתצלום לעיל ,מדובר בערכים המודגשים בסימון אדום .אלה לא הוצגו עד כה
ומוצגים לאחר התיקון.
יש להדגיש שהסכום אשר נותר בפועל בתוכנית היה זמין לשימוש כהלכה .התקלה
הייתה רק בהצגתו במסגרת המסך הנדון.
התקלה תוקנה.



תיקון תקלה בהתייחס לפיצויים בקצבה תחת רצף פיצויים ללא רצף קצבה.
 oמדובר בכספים בתוכניות קצבה ו/או קלמ"ק אשר נמצאים תחת רצף פיצויים ללא
רצף קצבה.
 oמאחר ונמצאים תחת רצף פיצויים הם עוברים התחשבנות יחד עם כספי פיצויים
מעסיק אחרון.
 oמאחר והם לא נמצאים תחת רצף קצבה ,לא ניתן להימנע מהתחשבנות על מלוא
פיצויים אלה.
 oהתקלה התרחשה רק בהתקיים במצטבר התנאים הרשומים מטה:
 בתוכנית נתונה יש כספי פיצויים מעסיק נוכחי בקצבה או בקלמ"ק.
 על כספי פיצויים מעסיק נוכחי לא הוחל רצף קצבה אלא ,הכספים הושארו
להתחשבנות של מענק פיצויים.
 באותה תוכנית יש כספי פיצויים מעסיק קודם תחת רצף פיצויים ללא רצף
קצבה.
 oהתקלה באה לידי ביטוי בכך שמקרה הרשום מעלה ,צבירות פיצויים מעסיק קודם
תחת רצף פיצויים ללא רצף קצבה התווספו למענק החייב אולם לאחר מכן לא
התווספו למענק נטו אחרי מס.
 oהתקלה תוקנה.
 oמומלץ למי שערך חישוב של מקרה כזה לבצע את החישוב מחדש.



שינוי התייחסות בפעולות אוטומטיות לפיצויים בקצבה תחת רצף פיצויים ללא רצף קצבה.
 oבהמשך להסבר לעיל אודות מהות סוג זה של כספים ,חל שינוי באופן השימוש
בכספים אלה בכל הפעולות האוטומטיות בחלופות המוגדרות במסך הנחיות כמפורט
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מקסימום קצבה נטו שוטפת מיידית.
 על כספים אלה נעשית התחשבנות מלאה והנטו שנוצר מהם מועבר
לשימוש במסך תשלום מס ומימוש פיצויים נוכחיים לשונית משנה
מימוש מקורות פיצויים.
 במסך תשלום מס ומימוש פיצויים נוכחיים לשונית משנה מימוש
מקורות פיצויים נקבע מימוש כקצבה מוכרת מיידית.
מקסימום נטו חד פעמי מיידי.
 על כספים אלה נעשית התחשבנות מלאה והנטו שנוצר מהם מועבר
לשימוש במסך תשלום מס ומימוש פיצויים נוכחיים לשונית משנה
מימוש מקורות פיצויים.
 במסך תשלום מס ומימוש פיצויים נוכחיים לשונית משנה מימוש
מקורות פיצויים נקבע מימוש חד פעמי.
מקסימום רזרבה במסלול פיצויים מעסיק נוכחי ללא רצף קצבה לקבלת חד
פעמי מיידי.
מקסימום רזרבה במסלול פיצויים מעסיק נוכחי מקסימום רצף קצבה
לקבלת קצבה שוטפת מיידית.
מקסימום רזרבה במסלול פיצויים מעסיק נוכחי מקסימום רצף קצבה
לקבלת קצבה שוטפת רגע לפני תום תוחלת החיים.
 על כספים אלה נעשית התחשבנות מלאה והנטו שנוצר מהם מועבר
לשימוש במסך תשלום מס ומימוש פיצויים נוכחיים לשונית משנה
מימוש מקורות פיצויים.
 במסך תשלום מס ומימוש פיצויים נוכחיים לשונית משנה מימוש
מקורות פיצויים נקבע ייעוד רזרבה.

תיקון תקלה בתקופת אנונה.
 oייצור אנונה נעשה במערכת תוך שימוש במקורות שונים כדוגמת תגמולים הון,
פיצויים אחרי התחשבנות וכדומה .התקלה הנדונה איננה מתרחשת בבקשת יצירת
אנונה דרך מסכים אלה.
 oהתקלה הנדונה מתרחשת רק בעת בקשת אנונה בעבודה אוטומטית בגרסת מערכת
מומחה (לבורר הנחיות לביצוע במסך הנחיות נקבעה חלופה מימוש מטרה ודרישות)
או בגרסת ההדגמה החינמית אשר עושה שימוש במערכת המומחה.
 oכאשר התבקשה אנונה לתקופה מסוימת בחודשים התוצאה הייתה אנונה לתקופה
קצרה בחודש אחד .לדוגמא ,כשהתבקשה אנונה ל 60 -חודשים ,יוצרה אנונה ל59 -
חודשים.
 oלו התרחשה תקלה זו אצלך היית בוודאי מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.

 שיפור ביצירת אנונה בעבודה אוטומטית בגרסת מערכת מומחה ובגרסת ההדגמה החינמית.
 oכפי שדיווחתי בעבר ,המערכת האוטומטית לא יודעת לעשות בשלב זה שימוש בכל
סוגי הכספים ליצירת תוצרים .הבעיה קיימת במיוחד ביצירת אנונה .עד כה ,בעת
בקשת יצירת אנונה ,במקרים מסוימים המערכת "התבלבלה" ו"התעופפה" .בעקבות
השיפור כמות הבעיות מסוג זה תפחת באופן דרמטי.
 oיש לזכור! המערכת האוטומטית איננה מושלמת ויש עדיין בעיות ,אבל העסק
מתקדם בהתמדה.
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עדכון 9.0.10 - 2/1/2018 - 152


הועלו לגרסת ההדגמה החינמית קבצי מועמדים המאפשרים הפעלה בשנת .2018
 oכפי שפורט במייל קודם ,היה צורך לעדכן את טבלת הכנסות עבר.



תיקון תקלה בגרסה האוטומטית בתוכנה הראשית ובגרסת ההדגמה החינמית.
 oלא ניתן היה לקבל מענה לקצבאות גבוהות.
 oלו התרחשה אצלך ,היית מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.
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עדכון 9.0.9 - 31/12/2017 - 151


תיקון תקלה בגרסה האוטומטית.
 oלו התרחשה אצלך ,היית מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.
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עדכון 9.0.8 - 30/12/2017 - 150


חידוש הרשאות לשנת 2018
 oעדיין עם תקרות של  .2017ברגע שתפורסמנה תקרות חדשות אלה יעודכנו במערכת.
o



בקשה :ראית תקרות חדשות לפני? שלח אלי בבקשה ותודה מראש.

הוספת חלופה לבורר הנחיות לביצוע במסך הנחיות.
 oנוספה חלופה מקסימום רזרבה במסלול פיצויים מעסיק נוכחי מקסימום רצף
קצבה לקבלת קצבה שוטפת רגע לפני תום תוחלת החיים.


להסבר החלופה נצרף את ההסבר לשתי החלופות הדומות שהיו קיימות עד כה.
 oמקסימום רזרבה במסלול פיצויים מעסיק נוכחי ללא רצף קצבה לקבלת חד
פעמי מיידי.
 הקדמה.
 חלופה זו היא אחת האפשרויות להתחיל לבצע משיכת
כספים מהמקורות השונים על בסיס מטרות ודרישות
המועמד בין אם נעשה באופן ידני ובין אם נעשה באופן
אוטומטי תוך שימוש ביכולות המערכת.
 השאיפה שלנו היא להתחיל את התהליך כאשר כל הצבירות
"ממתינות" לפקודת שימוש.
 בשונה מכל סכום כסף אחר במערכת ,כספי פיצויים מעסיק
נוכחי הם כספים שלא ניתן להימנע מלהתחשבן עליהם
בדרך זו או אחרת.
 זו אחת האפשרויות.
 בחלופה זו ,לא מבוצע רצף קצבה (למעט על כספי פנסיה וותיקה
בהסדר) ,מבוצעת התחשבנות ללא בקשת פטור על הפיצויים וכולל
פריסה קדימה במידה ואפשרית .סכום הפיצויים נטו נשאר ברזרבה.
 כל שאר המקורות נותרים ברזרבה.
 במידה ואנו לא בעיצומו של תהליך עזיבת עבודה ,כלומר ,בתהליך
של משיכת כספים ללא עזיבת עבודה ,אין צבירות פיצויים ,ואין
צורך שתהיה התחשבנות.
 כל המקורות נותרים ברזרבה.
 למה זה רע?
 במידה ויש פיצויים חייבים ,נוצר סכום חייב במועד
הפרישה אשר מהווה בסיס לחיוב במס של סכומים חד
פעמיים אחרים.
 במידה ונרצה לעשות שימוש בפיצויים עליהם ניתן להחיל
רצף קצבה ,נידרש "להחזיר" אותם למצב מקדמי שזה
אומר להקטין בהתאם את הסכום נטו שיצא מהם ולבטל
שימושים של פיצויים מעסיק נוכחי אחרי התחשבנות
במידה והיו כאלה.
 oמקסימום רזרבה במסלול פיצויים מעסיק נוכחי מקסימום רצף קצבה
לקבלת קצבה שוטפת מיידית.
 הקדמה.
 קרא את ההקדמה בחלופה הקודמת.
 הפעילות דומה למה שפורט בחלופה לעיל למעט העובדה שהמערכת
מכילה רצף קצבה על כל צבירות הפיצויים בקצבה ומושכת מהם
קצבה מיידית.
 שים לב! כאשר מבוצע רצף קצבה חייבים להגדיר מה
עושים עם הכסף הזה .החלק העיקרי כאן הוא יצירת
רזרבה כבסיס להמשך .בחלופה הקודמת לא בוצע רצף
קצבה ובחלופה זו כן מבוצע רצף קצבה.
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 שים לב! במידה ופיצויים גבוהים מפיצויים למס ,בחלופה
זו (צבירת פיצויים משולמת מיידית כקצבה ולא באה לידי
ביטוי בהתחשבנות) הפיצויים למס שמקורם בצבירות
בתוכניות משתתפות ברווחים עד  2003כולל יתאפסו.
 למה זה רע?
 במידה ויש קצבה חייבת ,ייצרנו בסיס חייב להכנסות
חייבות אחרות דבר שיגדיל את שיעור המס עליהן.
 עשינו שימוש "סתמי" בכספים והם לא עומדים לרשותנו.
במידה ונרצה לעשות בהם שימוש מושכל ,נידרש "להחזיר"
אותם למצב של ללא רצף קצבה ואז לעשות בהם שימוש
כרצוננו.
 oמקסימום רזרבה במסלול פיצויים מעסיק נוכחי מקסימום רצף קצבה
לקבלת קצבה שוטפת רגע לפני תום תוחלת החיים.
 הקדמה.
 קרא את ההקדמה בחלופה הקודמת.
 בשתי החלופות הקודמות של רזרבה קיימות שתי בעיות
מובנות:
 oלמעשה התחשבנות כלשהי על כל כספים הפיצויים
בתוכניות בהן ניתן לבצע רצף קצבה.
 בחלופה של ללא רצף ,עלול להיות יש
סכום חייב חד פעמי גדול במועד החישוב.
 בחלופה כולל רצף ,עלולה להיות הכנסה
חייבת שוטפת חייבת שמקורה בקצבה
מזכה.
 oבוצעה פעולת אל חזור.
 בחלופה של ללא רצף ,יש סכום ברזרבה
מוכן לשימוש.
 בחלופה כולל רצף ,יש קצבה מזכה
שוטפת.
 הפעילות דומה למה שפורט בחלופה לעיל למעט העובדה שהמערכת
מכילה רצף קצבה על כל צבירות הפיצויים בקצבה ומושכת מהם
קצבה לתאריך של חודש לפני תום תוחלת החיים .כלומר ,מבחינת
התזרים ,נראה שתי קצבאות בשנה האחרונה.
 ראה הסבר הוספת חלופה לבורר הגדרת מימוש רצף
קצבה/מועד המימוש במסך רצף קצבה להלן.
 עיון שם יבהיר לנו שכאשר המערכת תזהה את המצב הזה
היא "תבין" שמדובר בהליך מיוחד לקראת מענה לפי מרה
ודרישות ותעשה שימוש במקדם המרת הון לקצבה פיקטיבי
בעל ערך גדול כך הקצבה בפועל תהיה אפסית.
 שים לב!
 במידה ופיצויים גבוהים מפיצויים למס ,בחלופה (צבירת
פיצויים לא משולמת מיידית כקצבה ובאה לידי ביטוי
בהתחשבנות) זו הפיצויים למס שמקורם בצבירות
בתוכניות משתתפות ברווחים עד  2003כולל לא יתאפסו
אלא רק יקטנו בסכום הפיצויים עליו בוצע רצף קצבה.
 למה זה הכי פחות רע כהתחלה לתהליך של יצירת תזרים מזומנים?
 אומנם לא השארנו את כספי הפיצויים ברזרבה "מוחלטת"
אבל אין להם כל השפעה והשימוש בהם נוח.
 לשתי קצבאות בסכום אפסי אין כל השפעה.
 במידה ונרצה לעשות שימוש בפיצויים עליהם ניתן להחיל
רצף קצבה ,נידרש "להחזיר" אותם למצב מקדמי .במקרה
הזה ,מדובר בפעולה פשוטה יחסית ללא תופעות לוואי:
לבטל את הרצף על סכום מסוים ולעשות בו שימוש כרצוננו.
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הוספת חלופה לבורר הגדרת מימוש רצף קצבה/מועד המימוש במסך רצף קצבה.
 נוספה חלופה חודש לפני תום תוחלת החיים.
השימוש בחלופה זו נעשה אך ורק לצורך נטרול סכומי פיצויים בתוכניות ,במידת
האפשר .המקור לחלופה זו הוא לעבודה אוטומטית על בסיס מטרה ודרישות .ראה
הסבר לעיל בנושא יצירת רזרבה .בעבודה אוטומטית ,אנחנו מנצלים באופן מושכל
צבירות לפי דרישות המשתמש .במצב ההתחלתי ,אין שימוש בצבירות ועתה ,ממשים
צבירה אחר צבירה לפי הגדרת הדרישות .אם מדובר בצבירה כגון תגמולים ,יש לנו
את האפשרות לקבוע שלא עושים בהם שימוש .כאשר מדובר בפיצויים שמקורם
בעזיבת עבודה נוכחית ,אין לנו את היכולת לנטרל אותם מאחר ונדרשת התחשבנות.
חלופה זו מאפשרת נטרול.
 oאיך?
 שימוש בחלופה זו מחייב לקבוע את בורר הגדרת מימוש ייעוד
לקצבה לחלופה קבלת קצבה בעתיד.
 את בורר מועד המימוש נקבע לחלופה חודש לפני תום תוחלת
החיים.
 כאשר המערכת תזהה שזה המצב ,יעשה שימוש במקדם המרת הון
לקצבה "מלאכותי" בערך גבוה מאד ( )99,999,999כך שהתוצאה
היא קבלת  2קצבאות אפסיות (או ערך אפס בתלות בסכום ברצף
קצבה) לפני תום תוחלת החיים .אחת לחודש לפני תום תוחלת
החיים והשנייה לחודש של תום תוחלת החיים.
 oהתוצאה:
 אין פיצויים להתחשבנות (למעט פיצויים למס במידה וגבוהים מצבירת הפיצויים).
 אין השפעה על התזרים.


תיקון תקלה בפריסה.
 oהאם ניתן לפרוס מענק פיצויים חייב בחרטה מרצף קצבה?
 תשובה :כן .לפי אותם כללים של פריסת מענק פיצויים חייב.
 oבמקרה בו נעשתה חרטה שנה קדימה ממועד בקשת רצף הקצבה המערכת
הייתה "מתעופפת".
 oהתקלה תוקנה.
 oלו חישבת מקרה כזה היית מרגיש בתקלה.
 oלהלן דוגמא למסך פריסה בעת פריסת מענק חייב בחרטה מרצף קצבה בשנת
 2019על בקשת רצף קצבה משנת .2017
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עדכון 9.0.7 - 30/11/2017 - 149


חידוש הרשאות.



התקנת ספר תוכנה עדכני.



תיקון טעות במספר תיק ניכויים.
 oעבור קופת גמל פסגות יצא לדוחות ולטופסי מס הכנסה תיק ניכויים .939601563
תיק ניכויים של פסגות הוא .935803304
 oהתקלה תוקנה.
 oמומלץ למי שהגיש דוחות אלה לבצע הפקת דוחות אלה מחדש.



תוספת למפרט לביצוע.
 oעד כה ,הפעילויות היו מוצגות לפי מספר חתכים:
 פירוט לפי הנחיות לתוצרים ותוצרים.
 פירוט לפי תאריכים.
 פירוט לפי פעילויות.
 פירוט לפי מקורות.
 פירוט לפי התראות.
 oמהיום נוסף חתך:
 פירוט לפי יצרנים.
 בחתך זה רואים את כל הפעילויות לכל יצרן ויצרן.
 לדוגמא:
 oכל הפעילויות לתוכניות בחברת הפניקס.
 oכל הפעילויות לתוכניות בחברת מגדל.
 oוכך הלאה.
 כאשר מעורבים מענק מזומן וקופה מרכזית ,בשלב זה רואים את
המספרים והאירועים אבל לא רואים את השם "מזומן" ולא את
השם "קופה מרכזית".
 oיושלם בקרוב.



התקדמות בגרסה האוטומטית ובגרסת ההדגמה.
 oעד כה ,המערכת לא ידעה לעשות שימוש בפיצויים מעסיק אחרון אחרי התחשבנות.
 oמהיום ,היא יודעת.
 oבהזדמנות זו נעשה חריש עמוק במימוש יעדים מצבירות שמקורן בפיצויים מעסיק
אחרון אחרי התחשבנות כולל תוכניות פנסיוניות ,מזומן וקופה מרכזית .הפירוט
בהמשך.

סוגי כספים בצבירות שמקורן בפיצויים מעסיק אחרון אחרי התחשבנות
לאחר התחשבנות מעביד נוכחי ניתן למצוא  3סוגי כספים ולהלן ההסבר לחלופות השונות.
 הון.
 oכספים מסוג הון ניתן למצוא משלושה מקורות:
 מזומן.
 קופה מרכזית.
 קופת גמל ,מרכיב צבירה עד .2008
 תוכנית ביטוח הונית ,מרכיב צבירה עד .2008
 קצבה.
 oכספים מסוג זה ניתן למצוא רק בתוכניות.
 קלמ"ק.
 oכספים מסוג זה ניתן למצוא רק בתוכניות.
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להלן הסבר לחלופות השונות (חלקן עדיין לא זמינות לשימוש .מה שזמין מודגש בצהוב):
 רזרבה כללית
 oאם מדובר בתוכנית
 הכסף נותר בתוכנית.
 יש להודיע לחברה על השארת הפיצויים בפוליסה ככספי חיסכון
נזילים פרט.
 oאם מדובר במזומן או קופה מרכזית.
 הכסף מועבר לפיקדון (רעיונית בלבד שכן אין כרגע בתוכנה אירוע של
העברת צבירה במזומן או צבירה מקופה מרכזית לפיקדון) וצובר ריבית
לפי הריבית אשר הוגדרה בשדה נתונים חישוביים/ריבית שנתית נטו
לפיקדונות.
 סכום חד פעמי כחלק ממקורות הפרישה הנוכחית
 הכסף נמשך מידית .המס על הפיצויים כבר שולם ובשלב זה מדובר
בסכום נטו.
 שימוש אישי מיוחד  -סכום חד פעמי במועד המימוש – פרט
 oאם מדובר בתוכנית
 הכסף נותר בתוכנית.
 יש להודיע לחברה על השארת הפיצויים בפוליסה ככספי חיסכון
נזילים פרט.
 הכסף נמשך במועד המימוש
 ישולם מס רווחי הון במידת הצורך .שים לב ! לגבי המס על הרווחים ,יש
אבחנה האם התוכנית מבטיחת תשואה או משתתפת ברווחים.
 oאם מדובר ביתרת פיצויים במזומן או מקופה מרכזית
 הכסף מועבר לפיקדון (רעיונית בלבד שכן אין כרגע בתוכנה אירוע של
העברת צבירה במזומן או צבירה מקופה מרכזית לפיקדון) וצובר ריבית
לפי הריבית אשר הוגדרה בשדה נתונים חישוביים/ריבית שנתית נטו
לפיקדונות.
 במועד המימוש הכסף נמשך מהפיקדון ,במידה ויש רווחים ,ישולם מס
רווחי הון במידת הצורך והיתרה תהיה חלק מהתזרים.
 שימוש אישי מיוחד  -סכום חד פעמי במועד המימוש  -משיכה והפקדה לקמ'ק,
ובמועד המימוש משיכת קצבה מוכרת והיוונה
 oהכסף נמשך מיידית מהתוכנית (או מהמזומן/קפ"מ) ומופקד בתוכנית חדשה
משלמת קצבה נושאת ריבית המוגדרת במסך קצבה ,קלמ"ק ואנונה /יעד
לכספים מקופה לא משלמת לקצבה וקצבה מוכרת חדשה  /ריבית בתוכנית /
תשואה נטו.
 oבמועד המימוש הכסף מהוון ישירות מהתוכנית ללא העברה לקופה משלמת
קצבה וקבלת קצבה אותה נהוון.
 שימוש אישי מיוחד  -סכום חד פעמי במועד המימוש  -השארת הצבירה כקלמ'ק
תגמולים בתוכנית ,ובמועד המימוש ,העברה לקמ'ק משיכת קצבה מוכרת והיוונה
 oחלופה זו אפשרית רק כאשר מדובר בתוכנית.
 oהכסף נותר בתוכנית וצובר ריבית.
 oיש להודיע לחברה על השארת הפיצויים בפוליסה ככספי תגמולים בקלמ"ק.
 oבמועד המימוש הכסף מהוון ישירות מהתוכנית ללא העברה לקופה משלמת
קצבה וקבלת קצבה אותה נהוון.
 רכישת קצבה מוכרת כחלק ממקורות הפרישה הנוכחית
 oהכסף נמשך מיידית מהתוכנית (או מהמזומן/קפ"מ) .המס על הפיצויים כבר
שולם ובשלב זה מדובר בסכום נטו.
 oהסכום מופקד בתוכנית חדשה משלמת קצבה .תשולם קצבה במידי.
 רכישת אנונה כחלק ממקורות הפרישה הנוכחית
 oאם נבחרת אנונה פנימית
 חלופה זו אפשרית רק כאשר מדובר בתוכנית.
 יש להודיע לחברה על השארת הפיצויים בפוליסה ככספי חיסכון
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נזילים פרט.
 נמשכת מהתוכנית אנונה מידית.
 שים לב ! לגבי המס על הרווחים ,יש אבחנה האם התוכנית מבטיחת
תשואה או משתתפת ברווחים.
 oאם נבחרת אנונה חיצונית ( מאחר ומדובר על כספי פרט ,אין מקום לאנונה חיצונית בדרך
של ניוד אלא רק בדרך של משיכה והפקדה)









 הכסף נמשך מיידית מהתוכנית (או מהמזומן/קפ"מ) .המס על הפיצויים
כבר שולם ובשלב זה מדובר בסכום נטו.
 הסכום מופקד בתוכנית אנונה חדשה.
 נמשכת מהתוכנית אנונה מידית.
שימוש אישי מיוחד – קצבה מוכרת במועד המימוש  -משיכה מיידית והפקדה בקמ'ק –
משיכת קצבה מוכרת במועד המימוש
 oהכסף נמשך מיידית מהתוכנית (או מהמזומן/קפ"מ) ומופקד בתוכנית חדשה
משלמת קצבה נושאת ריבית המוגדרת במסך קצבה ,קלמ"ק ואנונה /יעד
לכספים מקופה לא משלמת לקצבה וקצבה מוכרת חדשה  /ריבית בתוכנית /
תשואה נטו.
 oמהתוכנית החדשה נמשכת קצבה מוכרת במועד המימוש.
 oבמקרה זה כל התשואה מיוחסת לתוכנית ותייצר אף היא קצבה מוכרת.
שימוש אישי מיוחד – קצבה מוכרת במועד המימוש  -השארת הצבירה כקלמ'ק
תגמולים בתוכנית עד להעברה ומשיכה מקמ'ק קצבה מוכרת
 oחלופה זו אפשרית רק כאשר מדובר בתוכנית.
 oהכסף נותר בתוכנית ונהנה מתנאי הריבית שבה עד למועד המימוש.
 oיש להודיע לחברה על השארת הפיצויים בפוליסה ככספי תגמולים בקלמ"ק.
 oבמועד המימוש הכסף מנויד מהתוכנית ומופקד בתוכנית חדשה משלמת קצבה.
נמשכת מהתוכנית החדשה קצבה במועד המימוש.
 oבמקרה זה כל התשואה מיוחסת לתוכנית ותייצר אף היא קצבה מוכרת.
 oחלופה זו תאופשר רק עבור תוכניות מבטיחות תשואה או משתתפת שבה ריבית
התוכנית גבוהה מריבית תוכנית הקלמ"ק.
שימוש אישי מיוחד – קצבה מוכרת במועד המימוש  -השארת הצבירה במעמד פרט
בתוכנית עד להעברה ומשיכה מקמ'ק קצבה מוכרת
 oאם מדובר בתוכנית
 הכסף נותר בתוכנית ונהנה מתנאי הריבית שבה עד למועד המימוש.
 יש להודיע לחברה על השארת הפיצויים בפוליסה ככספי חיסכון
נזילים פרט.
 במועד המימוש הכסף נמשך מהתוכנית ,במידה ויש רווחים ,ישולם מס
והיתרה מופקדת בתוכנית חדשה משלמת קצבה.
 נמשכת מהתוכנית קצבה במועד המימוש.
 oאם מדובר ביתרת פיצויים במזומן או מקופה מרכזית
 הכסף מועבר לפיקדון (רעיונית בלבד שכן אין כרגע בתוכנה אירוע של
העברת צבירה במזומן או צבירה מקופה מרכזית לפיקדון) וצובר ריבית
לפי הריבית אשר הוגדרה בשדה נתונים חישוביים/ריבית שנתית נטו
לפיקדונות.
 במועד המימוש הכסף נמשך מהתוכנית ,במידה ויש רווחים ,ישולם מס
והיתרה מופקדת בתוכנית חדשה משלמת קצבה.
 נמשכת מהתוכנית קצבה במועד המימוש.
שימוש אישי מיוחד  -אנונה במועד המימוש  -פרט
 oאם מדובר בתוכנית
 אם נבחרת אנונה פנימית
 הכסף נותר בתוכנית עד למועד המימוש.
 יש להודיע לחברה על השארת הפיצויים בפוליסה ככספי
חיסכון נזילים פרט.
 נמשכת מהתוכנית אנונה במועד המימוש.
 שים לב ! לגבי המס על הרווחים ,יש אבחנה האם התוכנית
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מבטיחת תשואה או משתתפת ברווחים.
אם נבחרת אנונה חיצונית (מאחר ומדובר על כספי פרט ,אין מקום לאנונה
חיצונית בדרך של ניוד אלא רק בדרך של משיכה והפקדה)




הכסף נותר בתוכנית עד למועד המימוש.
יש להודיע לחברה על השארת הפיצויים בפוליסה ככספי
חיסכון נזילים פרט.

 במועד המימוש הכסף נמשך מהתוכנית ,במידה ויש רווחים,
ישולם מס והיתרה מופקדת בתוכנית חדשה משלמת אנונה.
 נמשכת מהתוכנית אנונה במועד המימוש.
 oאם מדובר ביתרת פיצויים במזומן או מקופה מרכזית
 חובה לבחור באנונה חיצונית.
 הכסף מועבר לפיקדון (רעיונית בלבד שכן אין כרגע בתוכנה
אירוע של העברת צבירה במזומן או צבירה מקופה מרכזית
לפיקדון) וצובר ריבית לפי הריבית אשר הוגדרה בשדה נתונים
חישוביים/ריבית שנתית נטו לפיקדונות.









 במועד המימוש הכסף נמשך מהתוכנית ,במידה ויש רווחים,
ישולם מס והיתרה מופקדת בתוכנית חדשה משלמת אנונה.
 נמשכת מהתוכנית אנונה במועד המימוש.
שימוש אישי מיוחד  -אנונה במועד המימוש תוך העברה מידית של הכספים לתוכנית
האנונה.
 oחלופה זו אפשרית רק כאשר נבחרת אנונה חיצונית שלא בדרך של ניוד.
 oהכסף נמשך מיידית מהתוכנית (או מהמזומן/קפ"מ) .המס על הפיצויים כבר
שולם ובשלב זה מדובר בסכום נטו.
 oהכסף מועבר מידית לתוכנית האנונה.
 oנמשכת מהתוכנית אנונה במועד המימוש.
שימוש מיוחד אחר במועד המימוש – פרט
 oאם מדובר בתוכנית
 הכסף נותר בתוכנית.
 יש להודיע לחברה על השארת הפיצויים בפוליסה ככספי חיסכון
נזילים פרט.
 הכסף נמשך במועד המימוש.
 ישולם מס רווחי הון במידת הצורך .שים לב ! לגבי המס על הרווחים ,יש
אבחנה האם התוכנית מבטיחת תשואה או משתתפת ברווחים.
 oאם מדובר במזומן או קופה מרכזית.
 הכסף מועבר לפיקדון (רעיונית בלבד שכן אין כרגע בתוכנה אירוע של
העברת צבירה במזומן או צבירה מקופה מרכזית לפיקדון) וצובר ריבית
לפי הריבית אשר הוגדרה בשדה נתונים חישוביים/ריבית שנתית נטו
לפיקדונות.
 הכסף נמשך במועד המימוש.
 ישולם מס רווחי הון במידת הצורך.
שימוש מיוחד אחר במועד המימוש – משיכה והפקדה לקמ'ק ,ובמועד המימוש משיכת
קצבה מוכרת והיוונה.
 oהכסף נמשך מיידית מהתוכנית (או מהמזומן/קפ"מ) .מופקד בתוכנית חדשה
משלמת קצבה נושאת ריבית המוגדרת במסך קצבה ,קלמ"ק ואנונה /יעד
לכספים מקופה לא משלמת לקצבה וקצבה מוכרת חדשה  /ריבית בתוכנית /
תשואה נטו.
 oמהתוכנית החדשה נמשכת קצבה מוכרת במועד המימוש.
 במקרה זה כל התשואה מיוחסת לתוכנית ותייצר אף היא קצבה מוכרת.
 oבהנחה שיש פנסיית מינימום ,הקצבה מהוונת ומשולם מס על מרכיב הרווח
היחסי של חלק הקצבה המהוונת החייב.
שימוש מיוחד אחר במועד המימוש – השארת הצבירה במסלול קלמ'ק עד להעברה
לקמ'ק ,משיכת קצבה מוכרת והיוונה

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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 oחלופה זו אפשרית רק כאשר מדובר בתוכנית.
 oהכסף נותר בתוכנית ונהנה מתנאי הריבית שבה עד למועד המימוש.
 oיש להודיע לחברה על השארת הפיצויים בפוליסה ככספי תגמולים בקלמ"ק.
 oבמועד המימוש הכסף מנויד מהתוכנית ומופקד בתוכנית חדשה משלמת קצבה.
 oמהתוכנית החדשה נמשכת קצבה במועד המימוש.
 במקרה זה כל התשואה מיוחסת לתוכנית ותייצר אף היא קצבה מוכרת.
 oבהנחה שיש פנסיית מינימום ,הקצבה מהוונת ומשולם מס על מרכיב הרווח
היחסי של חלק הקצבה המהוונת החייב.
הורשה קדימה לדורות הבאים
 oאם מדובר בתוכנית
 הכסף נותר בתוכנית.
 יש להודיע לחברה על השארת הפיצויים בפוליסה ככספי חיסכון
נזילים פרט.
 בתום תוחלת החיים ,ישולם מס רווחי הון במידת הצורך והיתרה תועבר
ליורשים .שים לב ! לגבי המס על הרווחים ,יש אבחנה האם התוכנית
מבטיחת תשואה או משתתפת ברווחים.
 oאם מדובר במזומן או קופה מרכזית.
 הכסף מועבר לפיקדון (רעיונית בלבד שכן אין כרגע בתוכנה אירוע של
העברת צבירה במזומן או צבירה מקופה מרכזית לפיקדון) וצובר ריבית
לפי הריבית אשר הוגדרה בשדה נתונים חישוביים/ריבית שנתית נטו
לפיקדונות.
 בתום תוחלת החיים ,ישולם מס רווחי הון במידת הצורך והיתרה תועבר
ליורשים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 9.0.6 + 9.0.5 - 19/11/2017 - 148 + 147


 2תיקוני בעיות בגרסת ההדגמה.
 oאין כל השפעה על הגרסה המלאה.
 oהתיקונים חלים גם בגרסת ההדגמה אשר מופעלת תחת הגרסה המלאה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 9.0.4 + 9.0.3 - 15/11/2017 - 146 + 145


 2תיקוני בעיות בגרסת ההדגמה.
 oאין כל השפעה על הגרסה המלאה.
 oהתיקונים חלים גם בגרסת ההדגמה אשר מופעלת תחת הגרסה המלאה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 9.0.2 - 13/11/2017 - 144


עדכון תוכנת ההתקנה של תוכנת נכסים ושל גרסת ההדגמה.
 oעד כה התאפשרה התקנה רק על מחשבים עם מערכות הפעלה  64ביט.
 oמהיום ,גם  32ביט.
נסיגה לצורך עליה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עדכון 9.0.1 - 10/11/2017 - 143


תיקונים קלים בגרסת הדמו.
 oתיקונים אלה בוצעו גם בגרסה המלאה אשר ברשותך.

עמוד  292מתוך 472

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 9.0.0 - 9/11/2017 - 142


הייתה בעיה עם עדכון  141אשר לא אפשרה לבצע עדכון.
 oהבעיה תוקנה.
 oנא לבצע עדכון.



חידוש באתר.
 oמוזמנים להוריד את הגרסה החינמית של תוכנת נכסים.
 oזו הגרסה החזקה ביותר של תוכנת נכסים ,אשר נועדה לאפשר לכל אחד ,בין אם הוא
סוכן/יועץ ובין אם הוא אזרח מן הישוב לבצע ייעוץ מלא לאחר שבוצע עבורו שלב
הקמת מועמד .אני מקווה שאתם מבינים את הפוטנציאל העסקי שיש כאן עבורכם.
 oכל שיש לבצע הוא להגדיר מטרה ודרישות בעברית קלה ולבצע חישוב.
 oמוזמנים לנסות ,אתם ולקוחותיכם וגם אחרים.
 אשמח לשמוע משוב.
 oלביצוע ההתקנה ,נא לבצע פעילות דומה לעדכון רגיל של התוכנה לפי המקום
המסומן.
 oחשוב!
 מדובר בגרסה חינמית שלא מצריכה רישיון שימוש וחופשית לכל.
 התקנה שלה לא מפריעה להתקנה הרגילה.

o

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 8.0.9 - 8/11/2017 - 141


ראשית ,תוקנו שתי תקלות אשר מנעו שימוש בתוכנית מסוג מעורב טרום  1991ובעיף קצבה
 2001בתנאים מסוימים.



זוכרים שסיפרתי לכם שאני מפתח גרסה שבה כל העוצמה של תוכנת נכסים תופעל ללא
הבנה מקצועית? כן ,כזו שגם לקוחותיכם יוכלו להפעיל ,זוכרים?

אז זה עובד!

 oנכון לא מושלם אבל עובד .מה שחסר לא קשור למנגנונים או למערכת .זה כבר גמור.
מה שנותר ,הוא עוד קצת עבודה שחורה.
 oכאשר מדברים על סוגי כספים בהם ניתן לעשות שימוש בעבודה הוליסטית ,מדברים
על כ 40 -סוג כספים .בשלב זה ,אני יודע לייצר תזרימים באופן אוטומטי תוך שימוש
בכ 20 -מהם.
 השאר ,עבודה שחורה שתארך עוד קצת זמן.
 oבעץ הניווט נוספה כניסה  .WebWiseRetבסופו של דבר זה אמור לרוץ דרך האתר שלי
ושלכם ולכן נקרא פרישה נבונה באינטרנט.

 oלחיצה על  WebWiseRetתפתח בפניכם יישום אשר באמצעותו ניתן לקבל את כל
התוצרים שתוכנת נכסים יודעת לתת ללא כל הבנה מקצועית .ממש קוסמות!
 oהפעלת היישום פשוטה .נסו ותראו.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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איך מכינים מועמד לייעוץ אוטומטי ביישום ?WebWiseRet
 oממש קלי קלות.
 יש להקים מועמד בגרסת מומחה (עובד רק בגרסת מומחה).
 יש להריץ חישוב כלשהו עד הסוף .לדוגמא ,בבורר הנחיות לביצוע במסך
הנחיות יש לבחור בחלופה מימוש מטרה ודרישות.

 יש לבצע שמירה והמועמד מוכן לעבודה בגרסת .WebWiseRet
 oשים לב !
 הכנת מועמד ללא שלושת השלבים הללו תביא למצב שהיישום אוטומטי
הנ"ל לא יעבוד.


בקרוב תועלה לאתר התקנה של גרסת דמו לתוכנה אשר תכלול למעשה את יישום
 WebWiseRetעם מועמד לדוגמא .מדובר ביישום אשר יאפשר לסוכן/יועץ וגם ללקוחות סופיים
לייצר פתרון מלא על בסיס מטרה ודרישות במונחי נטו אחרי מס.
 oמציע לך להתחיל לחשוב על הפוטנציאל העסקי עבורך כבר עכשיו .אתה מבצע
הקמת מועמד וייעוץ ראשוני והלקוחות שלך מבצעים בעצמם את השאר.



חשוב!
 oכל האמור לעיל לא מוסיף יכולות הקיימות ממילא בגרסת מומחה .כל שנוסף הוא
הנגשת היכולות לכאלה שרמת המקצועיות שלהם בסיסית ואף ללקוחות סופיים
שלך.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עדכון  – 8.0.7( 8.0.8 - 1/11/2017 - 140לא הועלתה לאתר)



חידוש הרשאות.
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נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 8.0.6 - 15/10/2017 - 139


תיקון תקלה.
 oבגרסאות הפשוטות ,במסך רצף קצבה בעבודה מרוכזת לא הוצג חלק מהמסך.
 oהתקלה תוקנה.



עדכון המדריך למשתמש.



חידוש הרשאות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 8.0.5 - 7/9/2017 - 138


תיקון תקלה
 oבמסך רצף קצבה בעבודה מרוכזת לא הוצגו כלל ערכים בחלק משדות העזר במסך.
הערכים הוצגו רק בעבודה מפורטת .מדובר בתוצאות עזר ולא הייתה לזה השפעה
כלשהי על החישובים.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה
 oבמסך בו מוצגים פרטים אודות רצף קצבה בעבר תחת היסטוריית מעסיקים ,לא
הייתה נגישות לשדות מסוימים בעבודה באמצעות מחשב נייד (רזולוציית מסך
נמוכה).
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה
 oבמסך הנחיות/מידע עזר/מקדמי קצבה והיוון לתוכניות לא ניתן היה לשנות ערכים
בשדות השונים.
 oהתקלה תוקנה.


למי שלא יודע :על פי הגדרה ,בתוכנה יש באגים .בטח בתוכנה דינמית כתוכנת נכסים.
 oלפעמים ,זה לא כל כך נעים ,אבל החלטתי לנהוג בשקיפות בנושא זה.



בהזדמנות זו ,קצת על ההתקדמות במערכת האוטומטית.
 oלהזכירך ,לאחר שלב הקמת המועמד והזנת הנתונים כל שיידרש ממך או מהלקוח
שלך הוא להזין מטרה ודרישות באמצעות ממשק משתמש פשוט ביותר והמערכת
תייצר באופן אוטומטי פתרון אופטימלי.
 oבמצבה הנוכחי
 המערכת יודעת לייצר באופן אוטומטי את כל סוגי התזרימים הנדרשים.
 במצב שבו מצבת הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים של המועמד איננה
מספיקה למתן מענה מלא לדרישותיו ,המערכת יודעת לייצר פתרונות
חלקיים במספר שיטות על פי הגדרות המשתמש והעדפותיו.
 במצב שבו מצבת הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים של המועמד מספיקה
למתן מענה מלא לדרישותיו ,ונותרים כספים לא מנוצלים ,המערכת יודעת
להפנות אותם לפי קריטריון המטרה שהוגדר.
 oוהכל כמובן במונחי נטו אחרי מס.
 oהמלאכה עדיין לא הושלמה ועבודה רבה עוד לפני ,אולם העתיד מבטיח.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 8.0.4 - 31/8/2017 - 137


מקצה שיפורים בתוצאות
 oבגרסת מומחה ,במעבר ממסך תשלום מזומן למסך הנחיות המערכת מחשבת שתי
חלופות קיצון:
 מה החד פעמי נטו המקסימלי האפשרי.
 מה הקצבה נטו המכסימלית האפשרית.
 oבחישוב הקצבה ,מאחר וזו יכולה להיות מורכבת מסדרת קצבאות המשולמות החל
ממועדים שונים ,מוצג הערך הממוצע במהלך התקופה בה משולמת קצבה.
 oהערך המוצג עתה ,מדויק משמעותית מכפי שהיה עד כה.
 oמדובר במסך זה:
שגיאה!



שיפור בדיקת חוקיות
 oנדגים בעזרת דוגמה.
 oהמערכת לא זיהתה מצב לא אפשרי שבו במסגרת היסטוריה תעסוקתית אדם היה
מובטל עד  2010ובמסגרת טבלת תעסוקה ומעבידים נוכחית עבד משנת .2000
 oנוספה בדיקה המאתרת מצב זה.



תיקון תקלה במערכת המקפצות לספר התוכנה F1
 oבכל שלב שבו נמצאים בתוכנה ,לחיצה על לחצן  F1פותחת את ספר התוכנה באתר
ומגיעה למיקום שבו יש הסבר לשדה הנדון.
 oהייתה תקלה במערכת המקפצה והיא תוקנה.
 oזכור! כפתור  F1יכול להציל אותך כאשר אינך יודע מה מבוצע בשדה או בבורר .עשה
בו שימוש!

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 8.0.3 - 27/8/2017 - 136


תוספת הסבר לייעודים
 oכאשר מגדירים ייעוד מסוג רזרבה נדרש להזין ערך בשדה בו מתואר היעד.
 oנוספה פעילות מערכת המכניסה לשם ערך באופן אוטומטי .ללא פעילות זו ,זה היה
קצת "מעצבן" ולכן מבוצע עדכון מיוחד.



פתיחת רישיונות

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 8.0.2 - 22/8/2017 - 135


תוספת הסבר לייעודים
 oכאשר מגדירים ייעוד של צבירה (לדוגמא ,שימוש בתגמולים הון ,קרן השתלמות
וכדומה ) קיים שדה נלווה ובו מתארים מה בדיוק היעד.
 oעד כה ,כאשר הייעוד היה רזרבה או קצבה או ירושה לא נדרש היה להזין ערך בשדה
בו מתואר היעד .נהפוך הוא ,במידה והוזן תיאור ,נשלחה הודעת שגיאה.
 oמהיום ,נדרש תיאור היעד לכל סוגי הייעודים.
 oלדוגמא:
 עבור רזרבה ניתן להזין "למקרה מחלה קשה".
 עבור ירושה ניתן להזין "לילדי אברהם יצחק ויעקב".
 oבמידה ולא זכרת ,אל דאגה ,מערך איתור השגיאות כבר תזכיר לך............



תיקון תקלה
 oכאשר נעשה ניסיון לעשות שימוש בקופת גמל מבטיחת תשואה ,המערכת אפשרה
לבחור רק בקופת הגמל אמיר א.
 oהתקלה תוקנה.
 oלו התרחשה אצלך ,היית מבחין בכך.



המלצה
o
o
o
o

קפיצת מדרגה במערכת האוטומטית.
לכל מי שרכש את גרסת תכנון הוליסטי רב מופעי מומלץ לחוות עבודה אוטומטית
לפי ההנחיות אשר פורטו בעדכון .133
כיף צרוף !!
כאמור ,המערכת איננה גמורה אבל בהחלט אפשר ליהנות מהצורה שבה היא חושבת
עבורך.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 8.0.1 - 20/8/2017 - 134


תיקון תקלה
 oלרצף פיצויים יש תקרה .המערכת לא חישבה כהלכה את התקרה בכל הקשור לחלק
שמקורו בשכר הממוצע במשק .לצורך החישוב נלקח בחשבון השכר הממוצע של
 2016ולא של  .2017כתוצאה מכך ,התקרה הייתה נמוכה בכ ₪ 1,000 -לכל שנת
עבודה.
 oהתקלה תוקנה.
 oמומלץ למי שערך חישוב כזה שבו התקבל סכום חייב במס לבצע את החישוב מחדש.



בהזדמנות זו
 oבמקרה מסוג זה ,בטופס 161א במסגרת הבקשה לרצף פיצויים מופיעה הסכום כולל
החלק שחייב במס .כך המערכת עובדת בשלב זה.
 oלידיעה.



המלצה
 oלכל מי שרכש את גרסת תכנון הוליסטי רב מופעי מומלץ לחוות עבודה אוטומטית
לפי ההנחיות אשר פורטו בעדכון .133
 oכיף צרוף !!
 oכאמור ,המערכת איננה גמורה אבל בהחלט אפשר ליהנות מהצורה שבה היא חושבת
עבורך.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 8.0.0 - 6/8/2017 - 133

בשעה טובה ,גרסה ראשונה של עבודה אוטומטית לפי מטרה ודרישות.







מה היא עבודה אוטומטית על בסיס מטרה ודרישות?
 oזו שיטת העבודה היחידה המבטיחה במצטבר את אלה:
 הלקוח יקבל את מה שמעוניין לקבל.
 היועץ יעבוד הכי מעט שאפשר ויוכל להשתכר המקסימום האפשרי ברמות
כספיות שלקוח טיפוסי יכול לעמוד בהם.
 oמפנה שוב למאמר שכתבתי בנושא
/http://www.tbh-solutions.com/wp-content/uploadsהפנר.pdf.
 oהסיבה המרכזית שייעוצים אלה קשים לביצוע נעוצה בעובדה שיש עשרות סוגי
צבירות הנמצאים בעשרות סוגי תוכניות ועל כל אחד חלים כללי מיסוי שונים
ומשונים .פועל יוצא הוא שללא מערכת תומכת החלטה כגון תוכנת נכסים לא ניתן
לתת ייעוץ אופטימלי .נקודה .סימן קריאה! נכון ,אפשר לייעץ ואולי אפילו לייעץ טוב.
אולם בהשקעת זמן סביר לא ניתן לתת ייעוץ אופטימלי.
מה המערכת יודעת לעשות כיום?
 oלאחר שהסתיים שלב הקמת מועמד ,יודעת לעשות שימוש בכ -סוגי  15צבירות כמעט
בכל משפחות התוכניות (למעט תקציבית וותיקה בהסדר).
 oיודעת לייצר מהם מענה יעיל של קצבאות ,אנונות וחד פעמיים להתחייבויות,
לדרישות תזרימיות ,לשריון כספים ,לרזרבה ולירושה לפי סדר עדיפויות שנקבע
ובמונחי נטו אחרי מס.
 במסגרת הדוח ,רואים במדויק איזו דרישה הושגה באמצעות איזה
מקור/מקורות.
 oבהינתן דרישות שלא ניתן לעמוד בהם ,יודעת לתת מענה חלקי לפי עדיפויות
המוגדרות על ידי הלקוח.
 oוהכל ללא צורך בהבנה מקצועית כלל.
מה עוד חסר?
 oיכולת שימוש בשאר סוגי הצבירות.
 בשלב זה ,כל מה שלא נעשה בו שימוש מנותב באופן אוטומטי לטובת
רזרבה .ככזה ,באפשרות המשתמש להגדיר שימושים כרצונו בלי פגיעה במה
שהושג על ידי המערכת באופן אוטומטי עד כה.
 oיכולת שימוש בהון הפטור לטובת פטורים על מענקים וקצבאות.
 oפריסות יעילות כשנדרש.
 oמקסום מענה למטרה.

העתיד כבר החל .הימים בהם ניאלץ לעבוד ידנית הולכים ומתקצרים.
מצורפים שני דוחות לדוגמא.
פירוט השינויים והתוספות בעדכון זה.


איך עובדים על בסיס מטרה ודרישות?
 oבגרסת מומחה קובעים במסך הנחיות את בורר הנחיות לביצוע לחלופת מימוש
מטרה ודרישות.



שינויים ותוספות במסך הנחיות.
 oהמסך עבר שינוי שבעיקרו שינוי פונקציונאלי מבחינת תפעול במטרה להקל את
התפעול והקטין את כמות המסכים אליהם יש להיכנס לצורך יצירת הפעילות
המבוקשת .מעתה יש בו שתי לשוניות:
 הגדרת בקשות.
 מידע עזר.
 oבדומה למה שהיה עד כה ,הלשוניות ולשוניות המשנה שלהן מוצגות לפי העניין
ובהתאם לרמת הממשק בו עובדים ,כפי שהיה עד כה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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מסך הנחיות/מידע עזר.
 oמכיל לשוניות אלה:
 מקדמי קצבה והיוון לתוכניות.
 שים לב! עד כה ,מסלול פרישה מבוקש הוגדר במסך זה .מהיום הוא
מוגדר דרך מסך הנחיות/הגדרת בקשות/מסלול פרישה מבוקש.
 התחייבויות ודרישות לתזרים.
 מיפוי נכסים.
 oהמידע המוצג בהם זהה לזה שהוצג בהם עד לשינוי זה.



מסך הנחיות/הגדרת בקשות.
 oמכיל לשוניות אלה:
 לשונית הגדרת מטרה ודרישות.
 בורר מטרה.
 oבאמצעות זו מגדירים את המטרה בעבודה על בסיס מטרה
ודרישות.
 oנכון לעכשיו ,בורר זה עדיין איננו מתפקד.
 שריון כספים לרזרבה.
 oכאן מגדירים את סכום הרזרבה המבוקשת ואת העדיפות
שלה.
 שריון כספים לירושה.
 oכאן מגדירים את סכום הירושה המבוקשת ואת העדיפות
שלה.
 שריון כספים למטרות אחרות.
 oכאן מגדירים רשימת שימושים מיוחדים אחרים .אין
מגבלה לכמות .בכל איבר מזינים את הסכום המבוקש ,את
תיאור השימוש ואת העדיפות שלו.
 לשונית הגדרת תזרים מבוקש.
 ללא שינוי .כפי שהיה עד כה.
 לשונית מסלול פרישה מבוקש.
 במסך זה קיים בורר אחד ובו מגדירים את מסלול הפרישה.
 oשים לב! עד כה ,מסלול פרישה מבוקש הוגדר במסך
הנחיות/מידע עזר /מקדמי קצבה והיוון לתוכניות.
 לשונית הנחיות מיוחדות.
 במסך זה קיימים שני בוררים .להלן ההסבר.
 oבורר פעילות מבוקשת במקרה של אי עמידה בדרישות.
 לבורר זה תפקיד רק כאשר הבורר הראשי הנחיות
לביצוע נמצא בחלופה מימוש מטרה ודרישות.
 מערכת זו עדיין איננה מבצעית ובשלבי פיתוח.
למרות זאת ,אסביר את העקרונות .להלן
החלופות:
 נסה לספק מענה לדרישות אחת אחר
השנייה לפי סדר העדיפויות
 oבמידה ולא ניתן לספק את מלוא
הדרישות ,המערכת בודקת מה
העדיפויות השונות שהוגדרו
לדרישות השונות .עתה ,מנסה
לספק מענה מלא לדרישות
השונות אחת אחר השנייה לפי
סדר העדיפות שהוגדר על ידי
המשתמש לכל דרישה .והיה
ומולאה דרישה ונותרו צבירות
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לשימוש ,המערכת עוברת ומנסה
לספק מענה לדרישה הבאה וכך
הלאה עד שהצבירות מנוצלות
במלואן.
 ספק מענה חלקי לכלל הדרישות
בהתחשב בעדיפויות
 oבמידה ולא ניתן לספק את מלוא
הדרישות ,המערכת בודקת מה
העדיפויות השונות שהוגדרו
לדרישות השונות .עתה ,מייצרת
סט דרישות חלקיות לכל
הדרישות ומנסה לספק להם מענה
מלא .כלומר ,מענה חלקי שכן
מדובר על מענה מלא לדרישות
חלקיות .את הדרישות החלקיות
בונה המערכת בהתייחס לערך
הדרישות המקוריות ולעדיפויות
שלהן.
 oלאחר שיצרה מענה חלקי
לדרישות ,מנצלת את יתרת
הצבירות בניסיון להגדיל את
התוצרים לדרישות השונות אחת
אחר השנייה לפי סדר העדיפות
שהוגדר להן.
 oשים לב! בחלופה זו ,לדרישות
עבורן הוגדרה עדיפות "ללא
עדיפות" לא יינתן מענה כלל.
 oבורר הנחיות לדוח מטרה ודרישות.
 בורר זה מגדיר את אופי דוח מטרת ודרישות במסך
סיכום אירוע ולו שתי חלופות.
 הצג דוח מפורט.
 oבחלופה זו יוצג פירוט מרבי כולל
המקורות השונים בהם נעשה
שימוש להשגת הדרישות.
 הצג תקציר.
 oבחלופה זו יוצג תקציר הדוח
ועיקרו ,מי מהדרישות הושגה ומי
לא ומה ערכה.
 בדוח המודפס (מסמך  )PDFיוצג הדוח המלא או
התקציר בהתאם לדוח שיתבקש .ראה להלן
בהמשך.




הוספת יצירת דוח מקוצר.
 oבמסגרת מסך סיכום אירוע טפסים ודוחות ,עד כה ניתן היה לייצר דוח מסוג אחד
בלבד ,דוח מפורט .בדוח זה ,מעבר לתקציר שלו ,קיים מידע הגלם ,כל הטפסים,
והמפרט לביצוע.
 oמהיום במסך סיכום אירוע/טפסים ודוחות קיימים שני לינקים:
 הצג דוח מקוצר למועמד.
 ייוצר דוח מקוצר ובו תקציר הדוח ,התזרים ,גרפים ונספחים.
 במידה וקיים דוח מטרה ודרישות ,יוצג בכל מקרה הדוח המקוצר.
 הצג דוח מלא למועמד.
 ייוצר את הדוח הקיים כיום.
 במידה וקיים דוח מטרה ודרישות ,יוצג בכל מקרה הדוח המלא.
הוספת יכולות שימוש בכספי תגמולים קצבה למשיכה חד פעמית כדין ו/או שלא כדין.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עד כה ניתן היה לעשות שימוש אך ורק לפי חלופות אלה:
 אל תמשוך.
 משוך סכום כמפורט להלן.
 משוך את מה שנשאר לאחר מימוש כקצבה.
מהיום ,בגרסת ממשק תכנון הוליסטי רב מופעי ומעלה ,קיימות חלופות נוספות
כמפורט להלן:
 שתי חלופות לשריון סכומים לטובת ירושה.
 להלן החלופות:
 oשריין לירושה סכום כמפורט להלן.
 oשריין לירושה את מה שנשאר לאחר מימוש כקצבה.
 שימוש בחלופות אלה יגרע מהצבירה אולם את הסכום בפועל לא
נראה בתזרים המזומנים והוא יצטרף לסכומים לירושה.
 שתי חלופות לשריון סכומים לטובת רזרבה.
 להלן החלופות:
 oשריין לרזרבה סכום כמפורט להלן.
 oשריין לרזרבה את מה שנשאר לאחר מימוש כקצבה.
 שימוש בחלופות אלה יגרע מהצבירה אולם את הסכום בפועל לא
נראה בתזרים המזומנים והוא יצטרף לסכומים ברזרבה.
 שתי חלופות לשריון סכומים לטובת שימוש מיוחד.
 להלן החלופות:
 oשריין לשימוש מיוחד סכום כמפורט להלן.
 oשריין לשימוש מיוחד את מה שנשאר לאחר מימוש
כקצבה.
 שימוש בחלופות אלה יגרע מהצבירה אולם את הסכום בפועל לא
נראה בתזרים המזומנים והוא יצטרף לסכומים לשימוש מיוחד.
 כאשר נבחרת חלופה לשריון כספים לשימוש מיוחד ,יש להזין בשדה
הנלווה "תיאור יעד" את מהות השימוש המיוחד .יש לזה חשיבות
לקבלת פלט ברור.
מבחינת מועד המימוש ,המערכת תנחה אותך לחלופות המתאימות שהן:
 לירושה
 תום תוחלת החיים.
 oחלופה זו חדשה אף היא ונוצרה לתמוך בחלופת הירושה.
 לרזרבה
 למחרת מועד החישוב או ב 1 -לחודש הבא במידה ולא תחילת
חודש.
 לשימוש מיוחד
 בחלופות השונות וכל עוד לא חורגים מהטווח האפשרי.
איך יבוא הדבר לידי ביטוי במסכי התוצאות?
 אם מדובר במשיכה חד פעמית ,לא יהיה שינוי .נמשיך לראות את הסכום
בשני מקומות:
 תוצאות/תזרים בחיים.
 תוצאות/מידע עזר/מידע עזר אודות חישובי המס/מקורות
פנסיוניים/משיכות תגמולים והיוון.
 אם מדובר בשריון ,לא נראה אותו במקומות לעיל אלא באחת מהלשוניות
להלן לפי העניין:
 תוצאות/רזרבה.
 תוצאות/ירושה.
 תוצאות/שימושים מיוחדים.

שדות נלווים למשיכה חד פעמית כדין ו/או שלא כדין של תגמולים קצבה.
 oבמסכים בהם מגדירים את המשיכה ,משיכה חד פעמית בפועל או הגדרת שריון חד
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פעמי ,הסכום למשיכה/משוריין מוצג כסכום למשיכה .על מנת שיהיה ברור במה
בדיוק מדובר ,נוספה במסך שורת הבהרה המסבירה מה אופי הסכום .או למשיכה חד
פעמית או לשריון.
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תיקון תקלה
 oכאשר במסגרת הנכסים הפנסיוניים הייתה תוכנית מסוג הון קצבה ולקראת מסך
מימוש פיצויים מעסיק נוכחי נותרו בה רק צבירות בהון (לדוגמא ,כל שאר הכספים יועדו
לקצבה) ,המערכת הייתה "מתעופפת" .בעיה זו הייתה עלולה להתעורר גם במצב שבו
היה מענק מזומן ו/או קופה מרכזית מהם נותרו סכומים לאחר שנוכה מהם מס.
 oהתקלה תוקנה.
 oלו חישבת מקרה מסוג זה ,היית מרגיש בכך.



השלמת בדיקת תקינות נתונים
 oכאשר נעשה שימוש בתוכנית קצבה בהפקדה חד פעמית במסגרת תגמולים
לעצמאיים המערכת לא וידאה שני אלה:
 איסור קיום צבירת תגמולים .45
 חובת קיום צבירת תגמולים .47
 oלו הוזנו בשגגה הצבירות בסעיף  45במקום  ,47המערכת לא הייתה מזהה צבירות
כלשהן ולמעשה הייתה מתעלמת מהתוכנית בלי להודיע על כך.
 oבדיקת התקינות הושלמה.
 oלמרות שהיית אמור להרגיש בחסרונה של תוכנית ,והיה וחישבת מקרה מסוג זה,
מומלץ לבצע חישוב מחדש.



בהזדמנות זו דגש בהקשר הפקדה חד פעמית (בדוגמא לתגמולים לעצמאיים).
 oכאשר מדובר בהפקדה חד פעמית ,את ערך ההפקדה המקורית מזינים במסך זה

ואת ערך הפדיון להיות מזינים במסך זה
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תיקון אופן בקשת משיכת תגמולים קצבה חד פעמי בגרסאות הממשק המורכב.
 oבמסגרת מסך תגמולים קצבה ופנסיות קיימת אפשרות להגדיר סכום תגמולים קצבה
למשיכה חד פעמית כדין ושלא כדין.
 oהאפשרות קיימת גם באופן מרוכז לכלל התוכנית וגם באופן מפורט ברמת תוכנית.
 oעד כה ,הפעילות הייתה כדלקמן:
 כאשר הוגדר סכום ,הוא הוגדר במונחי תאריך החישוב.
 לדוגמא ,נניח שמדובר בבקשה למשיכת  ₪ 100,000בעוד  3שנים
מתוכנית בה ריבית התגמולים .4%
 בפועל" ,שוריינו" מהתוכנית במועד החישוב  ,₪ 100,000צברו ריבית
ובשנת  2020נמשכו .₪ 112,486
 לדעתי ,פעילות זו "איננה טבעית".
 oמהיום ,הפעילות שונתה והיא כדלקמן:
 כאשר הוגדר סכום ,הוא הוגדר במונחי תאריך המשיכה.
 לדוגמא ,נניח שמדובר בבקשה למשיכת  ₪ 100,000בעוד  3שנים
מתוכנית בה ריבית התגמולים .4%
 בפועל " ,שוריינו " מהתוכנית במועד החישוב  ,₪ 88,900צברו ריבית
ובשנת  2020נמשכו .₪ 100,000



תיקון תקלה בתכנון פרישה עם רצף פיצויים.
 oכאשר המועמד היה נשוי ונבחר רצף פיצויים התוכנה "התעופפה" ביציאה ממסך רצף
פיצויים.
 oהתקלה תוקנה.
 oלו קרתה לך במהלך עבודה היית מרגיש בזאת.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  310מתוך 472

עדכון 7.7.10 - 4/7/2017 - 130


שינוי באופן הצגת תוכניות במסך פיצויים קודמים/פיצויים שלא תחת רצף קצבה.
 oרקע מקדים
 משיכת צבירות פיצויים אחרי התחשבנות שלא תחת רצף קצבה בסיום
תקופת עבודה עד  2008פטורה.
 משיכת צבירות פיצויים אחרי התחשבנות שלא תחת רצף קצבה בסיום
תקופת עבודה משנת  2008חייבת במס רווחי הון.
 oקיומם של כספים בתוכנית שמשיכת חלקם יהיה בפטור ואילו משיכת היתרה תחויב
במס ,מייצר לא מעט "צרות" .כל עוד לא מדובר במשיכת אנונה ,המערכת יודעת
להתגבר על "צרות" אלה .כאשר מדובר על משיכת אנונה לא ניתן לבצע משיכה על
יתרת השווי.
 oמגבלה זו וקשיים כלליים בטיפול בכספים מעורבים הביאו אותי להחלטה על שינוי
ההתייחסות לכספים אלה .נסביר באמצעות דוגמא.
 oנניח פוליסת עדיף משנת  1992שבה נעשו הפרשות בשלושה מעסיקים כדלקמן:
 מעסיק א .1995-2000 -נצברו .₪ 100,000
 מעסיק ב .2001-2010 -נצברו .₪ 60,000
 מעסיק ג .2011-2016 -נצברו .₪ 40,000
 oעד כה ,במקרה כזה הוצגה רואים במסך לשונית אחת ובה תוכנית אחת .תחתיה 3
צבירות משלש תקופות:
 מתקופה אצל מעסיק א תוך ציון שמשיכת צבירות לא תחויב במס רווחי
הון.
 מתקופות אצל מעסיק ב ו -ג תוך ציון שמשיכת צבירות כן תחויב במס רווחי
הון.
 oמהיום ,נראה שתי לשוניות כאשר בכל לשונית פרטי אותה תוכנית עדיף.
 בלשונית אחת נראה צבירה אחת מתקופה אחת אצל מעסיק א שם יצוין
שמשיכת צבירות מתקופה אצל מעסיק א לא תחויב במס רווחי הון.
 בלשונית שניה נראה  2צבירות מתקופות אצל מעסיק ב ו -ג שם יצוין
שמשיכת צבירות מתקופה אצל מעסיק ב ו -ג תחויב במס רווחי הון.
 oבסיכומו של דבר ,מבחינת השימוש בכספים ,אין כל שינוי.



מצורף טיפ יומי.
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מצורף ספר עדכני.



הוספת אפשרות להזין סכום חד פעמי פטור.
 oבמסגרת מסך נתונים/עתיד/הכנסות וזקיפות/הכנסות חודשיות עתידיות ניתן להזין
הכנסות חודשיות פטורות .ניתן להזין גם הכנסה חודשית אחת ,כלומר למשך חודש
אחד שזו למעשה הכנסה חד פעמית.
 oכאשר מדובר בהכנסות חודשיות ,המערכת מגבילה בסכום חודשי בסך .₪ 500,000
 oעתה ניתן להזין במסגרת מסך זה הכנסה חד פעמית פטורה בסכום של עד 20,000,000
.₪
 oבמידה ורוצים להזין הכנסה פטורה חד פעמית בסדרי גודל אלה יש לפעול כדלקמן:
 יש לקבוע תאריך תחילת תשלום זהה לתאריך תחילת תשלום באופן הבא:
 קבע את מצבו של בורר [תחילת תקופה] לחלופה <בתאריך מסוים>
ואת מצבו של בורר [סיום תקופה] לחלופה <בתאריך מסוים> והזן
תאריכים זהים בשדות התאריך הנלווים לבוררים.
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עדכון אופן שימוש המערכת בעודף מס ששולם
 oעודף מס יכול שיהיה משני מקורות:
 במסגרת הכנסות שנה נוכחית שולמה מקדמת מס גבוהה מידי ביחס לנדרש.
 במקרה ומבוצעת פריסה אחורה ,מבוצע חישוב מס מחודש לשנות הפריסה.
אם מתברר ששולם בשנות הפריסה מס גבוה מידי יהיה עודף מס.
 oבמידה ויש עודף בתשלום מס ,ניתן לעשות בו שימוש בשני אופנים:
 ישמש להפחתת המס מהכנסות אחרות בשנת הפרישה (במידה ויש) ואם
לאחר הפחתה זו עדיין יוותר עודף מס הוא יתווסף לסכום הנטו באותה שנה.
 לא ישמש להפחתת המס מהכנסות אחרות בשנת הפרישה ויוותר כעודף מס
בסעיף שבו היה העודף.
 oהמערכת ערוכה לחישוב בשתי החלופות .חשוב להדגיש ,כי בשתי החלופות סכום
המס המחושב בשנה הראשונה והענ"נ זהים.
 oבעבר פעלה לפי החלופה הראשונה ,בה העודף הקטין מס מהכנסות אחרות.
 oכיום ,לצרכי בהירות בתוצאות כאשר מבוצעת אופטימיזציה לפי מטרה ודרישות
(בשלבי פיתוח) הפחתת מס המביאה בצידה להגדלת הנטו של הכנסות חייבות אחרות
בשנה הראשונה ,מייצרת אי בהירות והחלטתי לא לעשות שימוש בעודף אלא
להשאיר אותו במידה וקיים בהכנסה שבה הוא נוצר.
 oלדוגמא ,בתאריך  1/8/2017ביקשתי לייצר קצבה בסך  ₪ 10,000נטו ונדרשו לכך
 ₪ 11,000ברוטו .כלומר ,בשנת  2017בה נוצרו  5קצבאות נראה קצבה במונחים
שנתיים בסך  ₪ 55,000ברוטו ו ₪ 50,000 -נטו .בשנת  2018נוצרו  12קצבאות נראה
קצבה במונחים שנתיים בסך  ₪ 132,000ברוטו ו ₪ 120,000 -נטו .נניח שבשנת 2017
נגבו על ההכנסה בשנה נוכחית מס עודף בסך  ₪ 4,000יותר מכפי שנדרש בחישוב
שנתי .כתוצאה מכך ,אם נשייך עודף זה להקטנת תשלום המס על הקצבה ,ב2017 -
תיראה קצבה נטו בסך  ₪ 54,000ובמונחים חודשיים  ₪ 10,800למרות שהקצבה נטו
בפועל היא .₪ 10,000
 oזה יכול לבלבל ,גם אותי .לכן ,לא יעשה שימוש ב ₪ 4,000 -להקטנת המס על
הקצבה .הם יוצגו כמס להחזר והקצבה נטו תישאר ללא שינוי.
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הוספת אפשרות למניעת חישוב קצבה מוכרת
 oנכון למועד כתיבת שורות אלה ,נציבות מס הכנסה עדיין לא פרסמה נוהל מסודר
לשיטת חישוב הקצבה המוכרת .פועל יוצא מכך ,שלא פעם פקיד השומה אליו אתה
"נקלע" לא מקבל את חישוביך ודוחה את ערך הקצבה המוכרת אותו אתה דורש.
כתוצאה מכך ,עליך לבצע את כל חישוביך על בסיס קצבה מזכה באמצעים כלשהם.
לשם כך ,בגרסת מומחה נוסף מנגנון המאפשר לך להגדיר את שיטת חישוב הקצבה
המוכרת .המנגנון קיים במסך הווה/נכסים פנסיוניים/הנחיות לכלל הנכסים
הפנסיוניים/חישוב קצבה מוכרת .קיים בורר ובו שתי חלופות:
 חשב קצבה מוכרת.
 בחירה בחלופה תחשב את הקצבה המוכרת והמזכה כמיטב הידע
שבידי .בסבירות גבוהה שקצבה מוכרת שמקורה בפרמיות משנת
 2012ואילך תחושב נכון ואילו עד  2012לא תחושב נכון.
 מנע חישוב קצבה מוכרת מפרמיות שוטפות וייצר מהן רק קצבה מזכה.
 בחירה בחלופה תפנה את כל הצבירות שמקורן בהפרשות שוטפות
לתגמולים ליצירת קצבה מזכה.
 צבירות שמקורן בהפקדות חד פעמיות לחשבון חדש מייצרות קצבה
מוכרת ללא שינוי.
 צבירות חד פעמיות אחרות (כגון תגמולים הון) המועברות לקופה
משלמת קצבה ומשמשות ליצירת קצבה ,מייצרות קצבה מוכרת
ללא שינוי.



תיקון בעיה במסך שבו הוסף מלל אישי של היועץ
 oכאשר היו יותר משתי שורות/פסקאות ,לא ניתן לבצע מחיקת שורות/פסקאות
בודדות.
 oבמסגרת פתרון הבעיה הוספנו מנגנון נוח יותר לשימוש.
 oלצד כל שורה יש עתה  3לינקים:
 מחק שורה.
 לחיצה עליו ,תמחק לאחר התראה את השורה הנדונה.
 הוסף שורה לפני.
 לחיצה עליו ,תוסיף שורה ריקה לפני השורה הנדונה.
 הוסף שורה אחרי.
 לחיצה עליו ,תוסיף שורה ריקה לפני השורה הנדונה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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תיקון בעיה במסך תגמולים הון ובמסך קרן השתלמות בגרסת ממשק מורכב
 oבלשונית המרוכזת ,שלושת הלינקים הוסף/מחק/מחק הכל לא מופיעים .כתוצאה
מכך ,לא ניתן להוסיף יעדים ולא ניתן היה לעבוד בצורה מרוכזת.
 oהבעיה תוקנה.



תיקון בעיה במסך תוצאות/מידע עזר/מידע עזר אודות חישובי המס/נכסים פיננסיים
 oכאשר הוגדר ייעוד "שימוש מיוחד אחר במועד המימוש" שם הייעוד לא הוצג בשורה
המפרטת את השימושים בנכס .הבעיה תוקנה.



תיקון בעיה במסך רצף קצבה ומימוש רצף פיצויים קודם כקצבה/רצף קצבה
 oהערכים בשדות מדע עזר בלשונית המרוכזת ובלשוניות המפורטות לא עברו ריענון
כהלכה .פועל יוצא שאם יצא לך לבחון אותם לעומק ,לעתים היה שם מידע לא עדכני
אשר התעדכן בחישוב שלאחר מכן .יש להדגיש:
 כל בקשות המשתמש מולאו תמיד במלואן כהלכה.
 כל הערכים המוצגים במסך ברמת המבוטח היו תמיד תקינים ונכונים.
 oהבעיה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 7.7.7 - 9/6/2017 - 123


תיקונים בטופס 161א.
 oתיקון 1
 הערך שהופיע בשדה תאריך הפרישה בסעיף  5.1ובסעיף  5.2היה שגוי .הופיע
שדה תאריך מילוי הטופס ולא תאריך סיום עבודה.
 הבעיה תוקנה.
 oתיקון 2
 במקרה שבו נבחר רצף פיצויים ורצף קצבה ,הטבלה בסעיף  5.1לא מולאה
כהלכה כאשר מלוא הפיצויים יועדו לקצבה .כלומר ,מעשית לא נותרו
כספים ברצף פיצויים.
 הבעיה תוקנה.



תיקון בעיות לשוניות ריקות
 oבמסכים שונים לשוניות הופיעו ללא תוכן .כאשר בוצעה עליהן הקלקת עכבר תוכנן
הוצג.
 oהבעיה תוקנה .מקווה שנפתרה "סופית".



תיקון בעיות בתהליך רוץ עד לדגל עצירה
 oבעבודה עם גרסה נמוכה מגרסת מערכת מומחה ,ריצה תוך שימוש ברוץ עד לדגל
עצירה ,הייתה מייצרת עצירה והודעת שגיאה שלא לצורך במסך תגמולים קצבה
ופנסיות.
 oהבעיה תוקנה.



בעיה במסך שבו הוסף מלל אישי של היועץ
 oכאשר היו יותר משתי שורות/פסקאות ,לא ניתן לבצע מחיקת שורות/פסקאות
בודדות.
 oעדיין לא הצלחנו להתגבר על הבעיה.
 oכן אפשרי למחוק את כל השורות.



בעיה במסך תגמולים הון ובמסך קרן השתלמות בגרסת ממשק מורכב
 oבלשונית המרוכזת ,שלושת הלינקים הוסף/מחק/מחק הכל לא מופיעים .כתוצאה
מכך ,לא ניתן להוסיף יעדים ולא ניתן היה לעבוד בצורה מרוכזת.
 oעדיין לא הצלחנו להתגבר על הבעיה.
 oכן אפשרי לעבוד בצורה מפורטת.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 7.7.6 - 31/5/2017 - 122


שיפור משמעותי בביצועים.
 oעד כה המעבר ממסך למסך בשרוול הייעוץ היה איטי ומיגיע.
 oמהיום ,המעבר מתבצע במהירות.



תיקון תקלה קטנה בהקמת מועמד.
 oכאשר במסך הקמת מועמד מוזנות יותר מפוליסה אחת מאותו סוג בשילוב של
שוטפות וחד פעמיות ,המערכת נותנת מספרי פוליסה שונים רצופים משלה.
 oלדוגמא 3 ,מעורבות שוטפות ושתי חד פעמיות מביא למספרים ,110001 ,110000
.110004 ,110003 ,110002
 oהדבר לא בוצע כהלכה ולאחת השוטפות נקבע מספר זהה לזה של אחת החד פעמיות.
 oהבעיה תוקנה.



הוספת חלופות למשיכת קצבה מצבירות שמקורם ברצף קצבה מעסיקים קודמים.
 oעד כה ניתן היה להגדיר משיכת קצבה לפי הגדרת הסכום שיהיה במועד המשיכה.
לדוגמא ,אם נקבע  ₪ 50,000למועד  ,1/1/2025המערכת הייתה מחשבת מה מקדם
המרת הון לקצבה בתוכנית כפי שיהיה ב( 1/1/2025 -נניח שהתקבל ערך  )125ואז
הייתה מיוצרת קצבה בסך .₪ 400
 oמהיום נוספו חלופות המאפשרות הגדרת משיכת קצבה לפי ערך הקצבה המבוקשת.
אם ניצמד לדוגמא לעיל ,נבקש ישירות לקבל קצבה בסך .₪ 400
 oלהלן החלופות החדשות:
 oמשוך קצבה כוללת בסך .בחלופה זו תימשך קצבה לפי הערך שיוזן.
 שים לב! הערך המוזן הוא ערך של קצבה ולא ערך של צבירה.
 בחירה בחלופה זה מחייבת הזנת ערך בשדה סכום.
 חלופה זו לא קיימת במסך המרוכז ולא ברמת מעסיק .רק ברמת תוכנית.
 oמשוך קצבאות בסכומים המוזנים להלן .בחלופה זו תימשך קצבה לפי הערכים
שיוזנו.
 שים לב! הערכים המוזנים הם ערכים של קצבאות ולא ערכים של צבירות.
 בחירה בחלופה זה מחייבת הזנת ערך בשדות קופה משלמת קצבה ,קופה לא
משלמת לקצבה תחת סכומים מפוצלים.
 חלופה זו לא קיימת במסך המרוכז ולא ברמת מעסיק .רק ברמת תוכנית.



הוספת חלופות למשיכת קצבה מצבירות שמקורם ברצף קצבה מעסיק נוכחי וכספים ברצף
פיצויים שלא תחת רצף קצבה מעסיקים קודמים.
 oעד כה ניתן היה להגדיר משיכת קצבה לפי הגדרת סכום לרצף קצבה במועד החישוב.
לדוגמא ,אם נקבע יש לייעד  ₪ 50,000למימוש במועד  ,1/1/2025המערכת הייתה
מחשבת הצבירה הצפויה להיות ב( 1/1/2025 -נניח שהתקבל ערך  ,)60,000מה מקדם
המרת הון לקצבה בתוכנית כפי שיהיה ב( 1/1/2025 -נניח שהתקבל ערך  )120ואז
הייתה מיוצרת קצבה בסך  .₪ 500הערך של הקצבה המיוצרת לא היה מוצג במסך
זה אלא במסך תגמולים קצבה ופנסיות ייעודיות בהמשך.
 oמהיום נוספו חלופות המאפשרות הגדרת משיכת קצבה לפי ערך הקצבה המבוקשת.
אם ניצמד לדוגמא לעיל ,נבקש ישירות לקבל קצבה בסך .₪ 500
 oלהלן החלופות החדשות:
 oמשוך קצבה כוללת בסך .בחלופה זו תימשך קצבה לפי הערך שיוזן.
 שים לב! הערך המוזן הוא ערך של קצבה ולא ערך של צבירה.
 בחירה בחלופה זה מחייבת הזנת ערך בשדה סכום.
 חלופה זו לא קיימת במסך המרוכז אלא רק ברמת תוכנית.
 oמשוך קצבאות בסכומים המוזנים להלן .בחלופה זו תימשך קצבה לפי הערכים
שיוזנו.
 שים לב! הערכים המוזנים הם ערכים של קצבאות ולא ערכים של צבירות.
 בחירה בחלופה זה מחייבת הזנת ערך בשדות קופה משלמת קצבה ,קופה לא
משלמת לקצבה תחת סכומים מפוצלים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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חלופה זו לא קיימת במסך המרוכז אלא רק ברמת תוכנית.



תוספת מידע אודות סכומים וקצבאות במסך רצף קצבה מעסיק נוכחי וכספים ברצף פיצויים
שלא תחת רצף קצבה מעסיקים קודמים.
 oעד כה היה מידע חלקי בלבד.
 oמהיום נוספו מיידעים אלה:
 הסכומים הצפויים למועד המימוש.
 בחלופות קצבה ,הקצבה הצפויה במועד המימוש.
 יתרת הצבירות בתוכנית לאחר ביצוע רצף הקצבה.
 oהמידע מוצג גם בלשוניות המפורטות ברמת תוכנית וגם בלשונית המרוכזת וזאת
בשני הנושאים:
 רצף קצבה.
 מימוש רצף פיצויים קודם כקצבה.



שיפור שימושיות משיכת תגמולים הון בגרסת תכנון הוליסטי רב מופעי ומעלה.
 oנניח שלפוליסה הונית הופרשו כספים בתקופות שונות כולל כשכיר ו/או עצמאי .פועל
יוצא מכך הוא סדרת צבירות תגמולים הון בתוכנית מרבדים שונים (עד /20015מ-
 2005וכדומה).
 oעד כה ,במסך תגמולים הון לכל שכבה כזאת מוצגת לשונית משלה עם אפשרות
למשיכת כספים באמצעות ייעודים.
 oנניח שלכל אלה ,תאריך זכאות למשיכה בפטור עד תאריך החישוב כולל .זה אומר
שאין כל טעם לבצע אבחנה ביניהן שכן כל הצבירות בהן ברות משיכה כבר היום .אם
כך ,עדיף איבר אחד עם כל הצבירה.
 oבמסך הגדרות משתמש/הגדרות למשיכת תגמולים הון נוסף בורר בשם "כאשר
תאריך זכאות למשיכה בפטור זהה האם לבצע איחוד לסכומים למשיכה מתקופות
שונות" .החלופות הן:
 בצע איחוד.
 בחירה בחלופה זו תביא לכך שכל הלשוניות בהן תאריך זכאות
למשיכה בפטור חל היום או קודם לכן ,תאוחדנה לצבירה "גדולה"
אחת.
 אל תבצע איחוד.
 בחירה בחלופה זו תביא להשארת הלשוניות כפי שהן.
 oמה קורה בכניסה למסך עם רוץ עד לדגל ?
 במידה ובמסך הגדרות משתמש/הגדרות למשיכת תגמולים הון משנים את
מצב הבורר ,על מנת שההגדרה החדשה תיכנס לתוקף ותשפיע ,יש לבצע רוץ
עד לדגל למסך שלפני תגמולים הון ,ולעבור למסך תגמולים הון תוך שימוש
בכפתור בצע כולל אתחול .כל עוד לא ניכנס למסך תגמולים הון באופן הזה,
מצב הלשוניות יהיה לפי הקביעה הקודמת.
 יש לשים לב שכניסה כולל אתחול תצריך קביעה מחדש של כל
הייעודים לשימוש בכספים.
 oדוגמא.
 נניח שתאריך החישוב הוא  .25/5/2017נוצרה סדרת איברים:
 500,000 ותאריך זכאות 1/1/2010
 200,000 ותאריך זכאות 1/1/2011
 300,000 ותאריך זכאות 1/1/2021
 ביצוע איחוד יביא לקבלת שני איברים:
 700,000 ותאריך זכאות .1/1/2010
 oשים לב! התאריך של המשותף נקבע לפי הראשון אולם אין
לזה כל משמעות.
 300,000 ותאריך זכאות .1/1/2021
 oשים לב ! בדומה להגדרות משתמש אחרות ,מצבו של הבורר קובע את הפעילות לכלל
המועמדים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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שיפור שימושיות משיכת קרן השתלמות בגרסת תכנון הוליסטי רב מופעי ומעלה.
 oפעולה דומה במסך קרן השתלמות.
 oבמסך הגדרות משתמש/הגדרות למשיכת קרן השתלמות נוסף בורר בשם "כאשר
תאריך זכאות למשיכה בפטור זהה האם לבצע איחוד לסכומים למשיכה מתקופות
שונות".
 oשים לב ! בדומה להגדרות משתמש אחרות ,מצבו של הבורר קובע את הפעילות לכלל
המועמדים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 7.7.5 - 9/5/2017 - 121


תיקון "התעופפות".
 oכאשר נעשה שימוש בתוכניות פנסיה חדשה מסובסדת או כללית וגיל המועמד היה
מעל  67ומועד הפרישה נקבע מעבר לזה ,התוכנה "התעופפה".
 oהתקלה תוקנה.
 oלו קרה לך היית כמובן מרגיש בזה.



תיקון בעיית "תקיעת" התוכנה לאחר ביצוע תקינות נתונים והגדרות .F8
 oחלקכם חווה אולי לעתים רחוקות "תקיעה" של התוכנה לאחר ביצוע תקינות נתונים
והגדרות .F8
 oבשעה טובה ,ככל הנראה פתרנו אותה.
 oאם בכל זאת קורה ,אני חוזר ומבקש במידה וזה קורה לך ,פנה אלי במידי.



תיקון תקלה במזהה קופה של תוכנית עדיף קצבה .2001
 oכאשר נבחרה חברת מנורה ,המערכת התייחסה כאילו נבחרה מגדל .זה בא לידי
ביטוי גם ב 161 -שגוי.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון מנגנון תחילת ביטוח בקרנות פנסיה וותיקות מאוזנות.
 oעד כה הטווח היה כללי לכולן .1992-1994
 oמהיום לכל קרן טווח נפרד לפי העניין.
 oבמסגרת התיקון נקבע לגלעד הוותיקה תאריך תחילה מינימלי .1959
 oלשאר הקרנות נותר ללא שינוי .במידה ולמי מכם מידע מבוסס בעניין ,נא לשלוח לי.



עדכון מספרי ח.פ .ו תיקי ניכויים במערכת
 oהראל פנסיה
 תיק ניכויים  :היה  935374330ועודכן ל.935383307 -
 oנתיב
 תיק ניכויים  :היה  910065119ועודכן ל.930139373 -
 oגלעד רווחית
 תיק ניכויים  :היה  935383307ועודכן ל.939404299 -
 oעתידית
 ח.פ : .היה  511423048ועודכן ל.520036427 -

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  320מתוך 472

עדכון 7.7.4 - 4/5/2017 - 120


בעיית "תקיעת" התוכנה לאחר ביצוע תקינות נתונים והגדרות .F8
 oחלקכם חווה אולי לעתים רחוקות "תקיעה" של התוכנה לאחר ביצוע תקינות נתונים
והגדרות .F8
 oראשית ,אני חוזר ומבקש במידה וזה קורה לך ,פנה אלי במידי.
 oמאחר וזה קורה לעתים רחוקות מאד ,קשה לנו לאתר את הבעיה ולתקנה.
 oלאחרונה גילינו שלו בוצעה שמירה (קובץ/שמור מועמד או  )Ctrl+Sקודם לכן ,סביר
שהתקיעה לא הייתה מתרחשת.
 oאנחנו עדיין ממשיכים בניסיון לאתר את התקלה.



עדכון בדיקת תקינות.
 oלקצבאות משולמות
 אם קצבה מוכרת אז לא לפני שנת  .2000מאחר ובמערכת הקצבה המוכרת
פטורה ,אזי גם לא לפני גיל .60
 בודק לפי סוג הקצבה ,מזכה או מוכרת או 9ב היתכנות לקבלת סכום היוון
פטור.
 בודק לפי סוג הקצבה ,מזכה או מוכרת או 9ב היתכנות לקבלת קצבה
פטורה.
 oלהכנסות
 עד כה ההכנסה החודשית אותה ניתן היה להזין הוגבלה ל.₪ 100,000 -
 מהיום 500,000 ,ש"ח.
 ומה תעשה אם הלקוח שלך משתכר  ₪ 700,000בחודש?
 נכון ,יוצרים שתיים .אחת  ₪ 500,000והשנייה .₪ 200,000
 oלאנונה פנימית שמקורה בפיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה
 כללית ,כאשר מתבקש ייצור אנונה ,ניתן לקבוע את התדירות שלה לחודשי,
רבעוני ,חציוני ,שנתי ,אחת ל 18 -חודש ,אחת לשנתיים ,אחת לשלש שנים,
אחת לארבע שנים ועד אחת לחמש שנים.
 פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה הוא מקור ייחודי בכך שבהתאם
למועד ההתחשבנות ,במועד משיכת הכספים יהיה/לא יהיה צורך לשלם מס
רווחי הון .בעיה זו לא קיימת במקור אחר .יש מקורות בהם לא יחול תשלום
מס ויש מקורות בהם כן יחול תשלום מס אולם אין מקור שעל חלק מהסכום
יחול ועל חלקו לא יחול.
 פועל יוצא מזה שכאשר מתבקשת אנונה ממקור זה יש מספר מגבלות.
 כאשר מתבקשת תדירות אנונה שונה מאשר חודשי ,מתברר שהמערכת לא
מחשבת את האנונה כהלכה.
 לכן ,מהיום ,תדירות תשלום אנונה ממקור זה מוגבלת לחודשי בלבד.



תוספת מידע אודות יתרת פיצויים ופיצויים למס.
 oעד כה לא היה מידע אודות יתרת הפיצויים לאחר פעולת רצף קצבה.
 oמהיום ,נוספו השדות הרלוונטיים והמידע מוצג.
 oהמידע מוצג גם בלשוניות המפורטות ברמת תוכנית וגם בלשונית המרוכזת וזאת
בשני הנושאים:
 רצף קצבה.
 מימוש רצף פיצויים קודם כקצבה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון מנגנון פיצול ואיחוד צבירות בתוכניות.
 oמנגנון זה קיים בתוכנה מ 11/2015 -עת יצאה לאור גרסה  .5.1.0הוא נועד לאפשר
שליטה טובה יותר (הכוונה ברזולוציה גבוהה יותר) על כספים אלה:
 צבירות פיצויים ברצף קצבה מעסיקים קודמים.
 צבירות פיצויים מעסיק נוכחי עליהם ניתן להחיל רצף קצבה.
 צבירות פיצויים מעסיקים קודמים בתוכניות קצבה/קלמ"ק תחת רצף
פיצויים שלא תחת רצף קצבה.
 צבירות תגמולים בקצבה.
 oלהלן השינויים בפיצול צבירות מתוכנית ראשית:
 השינוי המרכזי בכך שעד כה היה על המשתמש לבצע את פיצול הצבירות
מהתוכנית הראשית לתוכניות משניות טרם שימוש בכספים כל שהם
בתוכנית הראשית.
 מהיום ניתן לבצע פיצול בכל שלב .כלומר ,המערכת יודעת לבדוק
בכל רגע נתון מה יתרת הצבירות שלא בשימוש ומהן לבצע את
הפיצול המבוקש.
 שינוי נוסף הוא בתוספת אפשרות להעביר את יתרת הצבירות לתוכנית
משנית חדשה "בלחיצת כפתור" .עד כה ,היה כפתור אחד "בצע פיצול".
 מהיום שני כפתורים:
 oבצע פיצול לפי שיעורים מוזנים .כפתור זה מקביל לכפתור
שהיה קיים עד כה.
 oבצע פיצול של יתרה שלא בשימוש .כפתור חדש המאפשר
להעביר את יתרת הצבירות בתוכנית הראשית לתוכנית
משנית .כלומר ,לאחר שהגדרתי שימוש בצבירות בתוכנית
הראשית ,ניתן להעביר את יתרת הצבירות לתוכנית משנית
חדשה "בלחיצת כפתור".
 oלהלן השינויים באיחוד צבירות מתוכנית משנית חזרה לתוכנית הראשית:

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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השינוי המרכזי בכך שעד כה עד כה ,היה כפתור אחד "בצע איחוד" שלחיצה
עליו בטלה את תוצרי התוכנית המשנית והחזירה את הצבירות לתוכנית
הראשית.
 מהיום שני כפתורים:
 oאחד מלוא הצבירות ובטל תוכנית משנה .כפתור זה מקביל
לכפתור שהיה קיים עד כה.
 oאחד צבירות ללא שימוש בתוכנית משנה .כפתור חדש
המאפשר להחזיר לתוכנית הראשית רק את הצבירות שאינן
בשימוש בתוכנית המשנית .להבנת חשיבותו נניח מקרה
לדוגמא .בתוכנית ראשית  ₪ 1,000,000תגמולים בקצבה.
עשינו שימוש ב 350,000 -ש"ח מהם לטובת קבלת קצבה
מידית ואנו רוצים למשוך קצבה בסך  ₪ 1,000בעוד 3
שנים .נניח שלפי נתוני התוכנית ,לשם כך דרושים 150,000
 ₪שהם  ₪ 135,000כיום .אין במערכת אפשרות "קלה"
לדעת מה הצבירה הנדרשת עבור קצבה זו ולו נדרשנו לכך
טרם השינוי הנדון היה צורך "להזיע" קצת .כיום ,לשם כך
נבצע  3פעולות פשוטות:
 נלחץ בתוכנית הראשית ראשית על כפתור בצע
פיצול של יתרה שלא בשימוש.
 תיוצר תוכנית משנית ויועברו אליה
 650,000ש"ח.
 נגדיר בתוכנית המשנית שנוצרה משיכה של 1,000
 ₪בעוד  3שנים.
 יעשה שימוש ב.₪ 135,000 -
 נלחץ בתוכנית המשנית על כפתור אחד צבירות ללא
שימוש בתוכנית משנה.
 יוחזרו  ₪ 515,000לראשית.
מומלץ לקרוא את המדריך למשתמש.

הבהרה למחשבון נוסחת שילוב .2011
 oמצרף קטע מהמדריך למשתמש בנושא מענקים פטורים שהתקבלו בעבר.
 ראשית ,מענק פטור בגין תקופת עבודה יכול להתקבל רק לאחר עזיבת
עבודה.
 כידוע ,אין כל מניעה לקבל מספר מענקים פטורים ,במספר מועדים ובתנאי
שסך המענק הכולל לא יעלה על תקרת הפטור לפי המקרה .כאשר נאמר
מספר מענקים ,הכוונה היא למענק ראשי (המתקבל בדרך כלל במועד סיום
העבודה) ,מענקים מאוחרים המתקבלים לאחריו ומענק פטור בחרטה מרצף
קצבה.
 במידה והתקבלו מענקים פטורים בעבר (כלומר ממועד סיום העבודה ואילך),
לא מתאפשרת בקשת פטור על הקצבה .שיטת החישוב תהיה לעולם לפי
בקשת פטור על המענק ,שכן כבר התקבלו מענקים פטורים.
 הערה חשובה! לפי נוסחת השילוב הישנה בחישוב אובדן הפטור על
הקצבה יש להביא בחשבון גם מענקים פטורים שהתקבלו בעזיבת
מעבידים קודמים בתקופות חופפות לתקופת צבירת הזכויות
לקצבה הנדונה .למחשבון זה אין יכולת לטפל במקרה מורכב מסוג
זה.
 oהתוכנה המלאה יודעת לקחת זאת בחשבון בחישוב נוסחת
הקיזוז.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עדכון 7.7.3 - 30/4/2017 - 119


עדכון הרשאות שימוש.
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עדכון 7.7.2 - 30/3/2017 - 118


עדכון מדריך משתמש.
 oהועלתה גרסה עדכנית.



תיקון מנגנון בדיקת הקלט בנושא זיכוי מס באזורי ביטוח.
 oבשלב בדיקת תקינות הנתונים ,המערכת לא אתרה כהלכה מצב מסוים אותו היה
עליה לאתר.
 oלא הייתה לבעיה זו כל השפעה על החישובים.



תוספת חלופות אוטומטיות במסך הנחיות.
 oלבורר הנחיות לביצוע נוספו שתי חלופות:
 מקסימום רזרבה במסלול פיצויים מעסיק נוכחי ללא רצף קצבה לקבלת חד
פעמי מידי.
 בחירה בחלופה תביא לכך שהמערכת תייצר בעצמה תהליך עבודה
במטרה לקבל רזרבה מכסימלית ,כלומר ללא משיכת כספים במידת
האפשר.
 למה זה טוב? זה בסיס להתחלת משיכת כספים מהמקורות השונים
על בסיס מטרות ודרישות המועמד.
 oבמידה ואנו בעיצומו של תהליך עזיבת עבודה ,וקיימים
צבירות פיצויים ,לא ניתן להתעלם מהם .חובה שתהיה
התחשבנות.
 oבחלופה זו ,לא מבוצע רצף קצבה (למעט על כספי פנסיה
וותיקה בהסדר) ,מבוצעת התחשבנות ללא בקשת פטור על
הפיצויים וכולל פריסה קדימה במידה ואפשרית .סכום
הפיצויים נטו נשאר ברזרבה.
 כל שאר המקורות נותרים ברזרבה.
 oבמידה ואנו לא בעיצומו של תהליך עזיבת עבודה ,כלומר,
בתהליך של משיכת כספים ללא עזיבת עבודה ,אין צבירות
פיצויים ,ואין צורך שתהיה התחשבנות.
 כל המקורות נותרים ברזרבה.
 מקסימום רזרבה במסלול פיצויים מעסיק נוכחי מקסימום רצף קצבה
לקבלת קצבה שוטפת מידית.
 בחירה בחלופה תביא לכך שהמערכת תייצר בעצמה תהליך עבודה
במטרה לקבל רזרבה מכסימלית ,כלומר ללא משיכת כספים במידת
האפשר.
 oהפעילות דומה שלמה שפורט בחלופה לעיל למעט העובדה
שהמערכת מכילה רצף קצבה על כל צבירות הפיצויים
בקצבה ומושכת מהם קצבה מידית.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  325מתוך 472

עדכון 7.7.1 - 22/3/2017 - 117


תוספת מידע אודות ערך נוכחי של התחייבויות ודרישות תזרימיות
 oעד כה ,כאשר הוצגו דרישות תזרימיות והתחייבויות הן הוצגו רק לפי נתוני המקור
שלהם .מהיום מוצג גם הערך הנוכחי של הדרישה/התחייבות.
 oלמה זה חשוב?
 כאשר אנו באים לתת מענה לדרישה/התחייבות חד פעמית או עתית עומדים
לרשותנו מקורות פיננסים ופנסיונים חד פעמיים או עתיים .המכנה המשותף
להם הוא הערך הנוכחי .כשהוא קיים קל יותר להעריך האם יתאפשר לספק
מענה לדרישה/התחייבות באמצעות המקור.
 oבמסכים זה נראה כפי שמוצג באחד מהם כך:



תוספת סדרה חדשה לטבלאות המיפוי  -היוון מקסימלי (ללא התחשבות בפנסיה
מזערית) קצבה מזכה ומוכרת מצבירות תגמולים קצבה אחרי  1997/2000וקצבה מזכה
ומוכרת מצבירות קלמ'ק
 מידע כולל
 oסכום מהוון מקסימלי אפשרי כולל.
 oסכום מהוון קצבה מזכה מקסימלי אפשרי כולל.
 oסכום מהוון קצבה מוכרת מקסימלי אפשרי כולל.


מידע אודות היוון קצבאות שמקורן בצבירות בקצבה
 oמספר תקופות היוון אפשריות מקצבה.
 oתקופת היוון מינימאלית בשנים מקצבה.
 oתקופת היוון מכסימלית בשנים מקצבה.
 oמקדם היוון לתקופה מינימאלית למזכה מקצבה.
 מאחר ומועד תשלום קצבה מזכה יכול להיות שונה ממועד תשלום
קצבה מוכרת נדרשים שני סטים של מקדמים.
 oמקדם היוון לתקופה מכסימלית למזכה מקצבה.
 oמקדם היוון לתקופה מינימאלית למוכרת מקצבה.
 oמקדם היוון לתקופה מכסימלית למוכרת מקצבה.
 oשיעור היוון מרבי מקצבה.



מידע אודות היוון קצבאות שמקורן בצבירות בקלמ'ק
 oמספר תקופות היוון אפשריות מקלמ'ק.
 oתקופת היוון מינימאלית בשנים מקלמ'ק.
 oתקופת היוון מכסימלית בשנים מקלמ'ק.
 oמקדם היוון לתקופה מינימאלית למזכה מקלמ'ק.
 oמקדם היוון לתקופה מכסימלית למזכה מקלמ'ק.
 oמקדם היוון לתקופה מינימאלית למוכרת מקלמ'ק.
 oמקדם היוון לתקופה מכסימלית למוכרת מקלמ'ק.
 oשיעור היוון מרבי מקלמ'ק.
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עדכון 7.7.0 - 14/3/2017 - 116


תוספת מנגנון להזנת צבירות פיצויים מעסיקים קודמים.
 oאחד הנתונים המהותיים ביותר לתכנון פרישה הוא צבירות פיצויים מתקופות עבודה
קודמות .מדובר בכספים תחת רצף קצבה ,רצף פיצויים ופיצויים נזילים אחרי
התחשבנות (פיצויים פטורים).
 oעד כה ,אלה היו מוזנים לאחר שלב הקמת מועמד במסכים השונים במערכת .להלן
דוגמא לשדות הרלוונטיים במסך ,כפי שמופיעים בריבוע האדום.

 oכידוע ,נתונים אלה אינם קיימים במסלקה .כלומר ,אם כל הנתונים המגיעים מהמסלקה
יהיו תקינים ,כל שיישאר לעשות הוא להזין צבירות פיצויים מעסיקים קודמים .על רקע
זה נוצר מסך חדש בשם הזנת צבירות מעסיקים קודמים .מסך זה יוצג כמובן רק
בגרסאות הממשק המורכבות שם יש מקום להזנת צבירות אלה .אם נפתח אותו נראה
את הדבר הבא:

o

אז איך זה עובד?
 לחיצה על כפתור טען תוכניות מקוריות למסך זה ,תטען למסך זה את כל
התוכניות הפנסיוניות בהן יש צבירות פיצויים מעסיקים קודמים ותציג לכל
תוכנית מספר מצומצם של נתונים:
 תמצית פרטי התוכנית.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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תקופות הפרשה מעסיקים קודמים .לכל תקופת עבר ,כאן נראה
פרטים אודות התקופה ,פרטי המעסיק ופרטי הצבירות כפי שהיו
בתוכנית המקורית (יכול שאלה נתוני ברירת המחדל של המערכת או
נתונים שכבר הוזנו על ידי המשתמש).

שים לב ! אותם ערכים כפי שהיו קיימים בנתונים הראשיים של
התוכנית.


עתה ,נזין את הצבירות בשדות המתאימים ,בכל תקופות ההפרשה בכל
התוכניות .לדוגמא ,צבירה בסך  120,000ש"ח ו ₪ 60,000 -נומינאלי:

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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שים לב ! שני השדות מימין בהם במסכים המלאים של התוכנית המערכת
מחשבת את סך הפיצויים ואת סך הפיצויים הנומינאליים ,הם לקריאה בלבד
ואין להם כל משמעות במסך זה .הם גם לא יעודכנו שכן ,לאחר לחיצה על
כפתור עדכן צבירות בתוכניות מקוריות לפי מסך זה ,שזה למעשה הסימון
שהערכים הוזנו ,המסך נסגר.



בסיום ,נלחץ על הכפתור הירוק עדכון צבירות בתוכניות מקוריות לפי מסך זה.
כל הצבירות אשר הוזנו במסך זה יוכנסו לתוך השדות הרלוונטיים במסכי
התוכניות המלאים ,מסך זה ייסגר ונקפוץ למסך התוכניות המלאות .אם נבחן
את השקף שלהלן נראה את התוכנית המופיעה בשקף הראשון בפרק זה עם

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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הצבירות המעודכנות.



תוספת סדרה חדשה לטבלאות המיפוי  -קצבה אפשרית לפי מסלול פרישה לדוגמא
ומקדמי המרת הון לקצבה עבור צבירות קצבה וקלמ'ק( .ראה מסמך מצורף עם דוגמא).
 סך קצבה החל מתאריך dd/mm/yyyy
 זו הקצבה הכוללת .מאחר ומרכיבים שונים יכולים להשתלם בתאריכים שונים
(במועד כתיבת שורות אלה מדובר רק מוכרת שיכולה להשתלם מגיל  60ומזכה
שתשולם מגיל  )67מתווסף התאריך הראשון שבו משתלמת קצבה כלשהי.

o
o
o
o

סך קצבה 9א מזכה החל מתאריך .dd/mm/yyyy
 זה מרכיב הקצבה המזכה.
סך קצבה 9א מוכרת החל מתאריך .dd/mm/yyyy
 זה מרכיב הקצבה המוכרת.
סך קצבה 9ב החל מתאריך .dd/mm/yyyy
 זה מרכיב קצבה מטיפוס 9ב.
מסלול פרישה לצבירות בקצבה.
 אם מדובר בקצבה שמקורה בצבירות בקצבה ,לא משנה אם מדובר בקצבה
שמקורה בפיצויים ,תגמולים או קצבת פרט .המסלול הוא אותו מסלול כפי
שקיים בתוכנית.

 oמסלול פרישה לצבירות בקלמ"ק.


כנ"ל לכספי קלמ"ק .יש לשים לב שכאשר מדובר בצבירות בקלמ"ק ,מדובר
בקצבה המשתלמת מתוכנית יעד המשלמת את הצבירות בקלמ"ק.

 oהאם מקדם המרה מובטח לצבירות בקצבה.
 oהאם מקדם המרה מובטח לצבירות בקלמ"ק.
 oמקדם המרה ל9 -ב ולמזכה 9א לצבירות בקצבה.
 אם מדובר בכספי קצבה ,לא משנה אם מדובר בקצבה 9ב או 9א מזכה ,תאריך
הפטורים עבורם זהה ולכן תאריך התשלום יהיה זהה ולכן המקדם זהה.

 oמקדם המרה למוכרת 9א לצבירות בקצבה.
 מאחר ולקצבה מוכרת יש פטור כבר בגיל  ,60לא מן הנמנע שיהיה לה מקדם שונה
מאשר למזכה.

 oמקדם המרה ל9 -ב ולמזכה 9א לצבירות בקלמ"ק.


אם מדובר בכספי קצבה ,לא משנה אם מדובר בקצבה 9ב או 9א מזכה ,תאריך
הפטורים עבורם זהה ולכן תאריך התשלום יהיה זהה ולכן המקדם זהה .מאחר
ומדובר בקלמ"ק זה למעשה המקדם של תוכנית היעד לצבירות קלמ"ק אשר
תשלם קצבה לכל צבירות הקלמ"ק בכל התוכניות בהן יש צבירות כאלה.



מאחר ולקצבה מוכרת יש פטור כבר בגיל  ,60לא מן הנמנע שיהיה לה מקדם שונה
מאשר למזכה .מאחר ומדובר בקלמ"ק זה למעשה המקדם של תוכנית היעד
לצבירות קלמ"ק אשר תשלם קצבה לכל צבירות הקלמ"ק בכל התוכניות בהן יש
צבירות כאלה.

 oמקדם המרה למוכרת 9א לצבירות בקלמ"ק.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

o
o
o
o
o
o
o

9א מזכה מפיצויים קצבה מעסיק נוכחי.
9א מזכה מפיצויים קצבה רצף פיצויים.
 זו קצבה מפיצויים בתוכנית קצבה ברצף פיצויים שלא תחת רצף קצבה.
9א מזכה מפיצויים קצבה רצף קצבה.
 של כלל המעסיקים ברצף קצבה
9א מזכה מתגמולים קצבה עד .1997/2000
9א מזכה מתגמולים קצבה לאחר .1997/2000
9א מוכרת מצבירות קצבה תגמולים.
9א מוכרת מצבירות קצבה פיצויים פטורים מעל תקרה


o
o
o
o
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הצבירות כאן גם של מעסיק נוכחי וגם של מעסיקי עבר .בשלב זה לא מחושב.

9א מזכה מפיצויים קלמ'ק מעסיק נוכחי.
9א מזכה מפיצויים קלמ'ק רצף פיצויים.
 זו קצבה מפיצויים בקלמ"ק ברצף פיצויים שלא תחת רצף קצבה.
9א מזכה מפיצויים קלמ'ק רצף קצבה.
 של כלל המעסיקים ברצף קצבה.
9א מזכה מתגמולים קלמ'ק.
 צבירות בקלמ"ק בכל התוכניות משולמות מתוכנית יד לכספים אלה .בשדה זה
נראה את החלק היחסי של הקצבה המזכה מצבירות קלמ"ק בתוכנית מסך
הקצבה המזכה בתוכנית יעד לצבירות קלמ"ק.

9 oא מוכרת מצבירות קלמ'ק תגמולים.
 צבירות בקלמ"ק בכל התוכניות משולמות מתוכנית יד לכספים אלה .בשדה זה נראה
את החלק היחסי של הקצבה המוכרת מצבירות קלמ"ק בתוכנית מסך הקצבה
המוכרת בתוכנית יעד לצבירות קלמ"ק.

9 oא מוכרת מצבירות קלמ'ק פיצויים פטורים מעל תקרה.


הצבירות כאן גם של מעסיק נוכחי וגם של מעסיקי עבר .בשלב זה לא מחושב.



כספי פיצויים אחרי התחשבנות שנותרים בתוכנית נותרים כברירת מחדל במסלול
פרט המייצר קצבה 9ב .אם נותרו בפנסיה זה אומר שהייתה 'תקלה' ולא נעשה עליהם
רצף קצבה .קצבה מפנסיה זו רק קצבה מקופת גמל ולא יכולה להיות 9ב .אין לה את
המקבילה בקלמ'ק כי בפנסיה יש רק קצבה .זה הסוג היחידי של כספים מפנסיה.



זאת קצבה של צבירות בקצבה שהושארו במסלול קצבה מוכרת .בשלב זה לא מחושב.



זאת קצבה של צבירות בקלמ'ק שהושארו במסלול קצבה מוכרת .בשלב זה לא מחושב.



כספי פיצויים קצבה שנותרו אחרי התחשבנות במסלול פרט ,מבוצעת משיכה ,כולל
תשלום מס רווח הון ,הפקדה מחדש לקופה משלמת קצבה ממנה משולמת קצבה
מוכרת.



כספי פיצויים קלמ'ק שנותרו אחרי התחשבנות במסלול פרט ,מבוצעת משיכה ,כולל
תשלום מס רווח הון ,הפקדה מחדש לקופה משלמת קצבה ממנה משולמת קצבה
מוכרת.



זאת קצבה של צבירות בפיצויים בקצבה שהושארו במסלול פרט ואחרי זה נמשכו
כקצבה 9ב.



זאת קצבה של צבירות בפיצויים בקלמ'ק שהושארו במסלול פרט ואחרי זה נמשכו
כקצבה 9ב.

9 oא מזכה מפיצויים אחרי התחשבנות מקצבה.

9 oא מוכרת מפיצויים אחרי התחשבנות מסלול מוכרת מקצבה.

9 oא מוכרת מפיצויים אחרי התחשבנות מסלול מוכרת מקלמ'ק.
9 oא מוכרת מפיצויים קצבה אחרי התחשבנות מסלול פרט.

9 oא מוכרת מפיצויים קלמ'ק אחרי התחשבנות מסלול פרט.

9 oב מפיצויים אחרי התחשבנות מסלול פרט מקצבה

9 oב מפיצויים אחרי התחשבנות מסלול פרט מקלמ'ק

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 7.6.1 - 1/3/2017 - 115


תוספת מספר מרכיבים לטבלאות המיפוי.
 oכאשר מבוצע מיפוי כחלק מתהליך עזיבת עבודה ניתן עתה לראות בטבלת
המקורות גם מרכיבים אלה:
 תשלום פיצויים במזומן.
 תשלום פיצויים מקופות מרכזיות.
 תשלום הפרשי שכר.
 תשלום פדיון חופשה.



תיקון מקפצות למקורות בטבלאות המיפוי.
 oהייתה תקלה בקפיצה לחלק מהמקורות.
 oהתקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 7.6.0 - 27/2/2017 - 114

 קפיצת מדרגה לתוכנה – בשעה טובה מיפוי למקורות פיננסים ופנסיוניים
o

o

o
o



הקדמה חשובה.
 ביצוע מיפוי ומשיכת כספים מצריך את מלוא יכולות המערכת .למרות
זאת ,למטרות התנסות ,פעילות זו פתוחה גם לרכשי גרסת תכנון פרישה
מלא ומעלה.
כאשר אנו באים למשוך כספים מנכס זה או אחר ,חשוב שנדע את המאפיינים של
הנכסים .לדוגמא ,מה התשואה בנכס ,מתי נזיל ,מה הרכב ההשקעות שבו ,האם
מבטיח תשואה ,האם יש בו מקדם מובטח ועוד .ידיעת המאפיינים תאפשר לנו
בחירה מושכלת של הנכס ממנו נמשוך כספים ומתי.
שלב ראשון הושלם וקיימת כבר טבלה ובה מוצגים מספר רב של מאפיינים
למקורות השונים.
אך זה עובד?
 במסגרת אירועים/הגדרת אירוע לביצוע/משיכת כספים ומיפוי נכסים
קיימים  3אירועים:
 משיכת כספים כללית
 oבחירה באירוע זה ,תכניס אותנו לאירוע של משיכת
כספים כפי שפורט בעדכונים קודמים.
 מיפוי נכסים פיננסים ופנסיוניים להיום
 oבחירה באירוע זה ,תבנה טבלת מקורות עם ערכי פדיון
לפי תאריך החישוב ותכניס אותנו למסך משיכת
כספים ומיפוי נכסים /טבלת מקורות.
 oראה פירוט בהמשך.
 מיפוי נכסים פיננסים ופנסיוניים לפרישה עתידית
 oבחירה באירוע זה ,תבנה טבלת מקורות עם ערכי פדיון
לפי תאריך הפרישה הסופי כפי שהוגדר על ידי
המשתמש ותכניס אותנו למסך משיכת כספים ומיפוי
נכסים /טבלת מקורות.
 oשים לב ! אירוע זה יהיה אפשרי רק אם מועד הפרישה
העתידית מרוחק לפחות  3חודשים ממועד החישוב.
 oמעבר לזה ,אין כל הבדלים בפעילויות השונות במסך
ביחס לאירוע מיפוי נכסים פיננסיים ופנסיוניים
להיום.
 בראש טבלת הנכסים קיימת כותרת ובה
הבחנה האם מדובר במיפוי להיום או לעתיד.

משיכת כספים ומיפוי נכסים
 oבמסך זה  3לשוניות ו 2 -כפתורי פעולה.
 לשוניות
 טבלת מקורות
 oבטבלה זו נראה את כל המקורות הפיננסיים
והפנסיוניים ואת הערכים שלהם במאפיינים השונים.
 oלכל מקור שורה אחת ושורה אחרונה שהיא סיכום של
כל השורות.
 טבלאות מיפוי מצומצמות
 oבלשונית זו ניתן להוסיף לשוניות משנה כאשר בכל
לשונית יוצגו לנו סדרת אפשרויות סימון (צ'ק בוקסים)
באמצעותם ניתן להציג רק את המאפיינים המעניינים
אותנו בטבלת המקורות הכללית.
 ראה פירוט בהמשך.
 מידע כללי
 oבלשונית זו ניתן לראות מידע כללי.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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לדוגמא ,הערך הנוכחי הנקי באפשרות שבה
מבוקשת קצבה נטו מקסימלית.

כפתורי פעולה
 בדיקת היתכנות
 oלחיצה על כפתור זה תבדוק האם יש מקורות פיננסיים
ו/או פנסיוניים אותם ניתן להציג בטבלת המיפוי.
 רענן מיפוי
 oלחיצה על כפתור זה תבנה מחדש את טבלת המקורות.
ואת המידע הכללי .במידה והיו לשוניות משנה במסך
לשונית טבלאות מיפוי מצומצמות ,הן תאופסנה.
 oכפתור זה יהיה בשימוש אם הוספנו ו/או ביצענו שינוי
במקורות פיננסיים ו/או פנסיוניים.
 oבלחיצה על כפתור זה תבוצע אותה פעולה אשר הייתה
מבוצעת לו בחרנו באירוע מיפוי נכסים פיננסים
ופנסיוניים להיום או באירוע מיפוי נכסים פיננסים
ופנסיוניים לפרישה עתידית.
 כלומר,
 לו נכנסנו למסך זה דרך אירוע מיפוי
נכסים פיננסים ופנסיוניים לפרישה
עתידית הייתה נבנית טבלת מקורות
לתאריך הפרישה העתידית.
 לו נכנסנו למסך זה דרך אירוע מיפוי
נכסים פיננסים ופנסיוניים להיום או
דרך אירועים/הזנת נתונים לביצוע
אירוע/משיכת כספים ומיפוי נכסים,
הייתה נבנית טבלת מקורות לתאריך
של היום.

 oאיך זה עובד?
 מה אפשר לעשות בלשונית טבלת מקורות?
 מיון.
 oעמידה על תא כותרת (לדוגמא ,תשואה וד"נ
מצבירה/ריבית נטו אחידה) ולחיצה על קליק ימני
תפתח בפנינו אפשרות למיין את כל המקורות לפי שדה
זה במיון יורד או במיון עולה.
 קפיצה למסך הראשי של המקור.
 oעמידה על שורה כלשהי של מקור (ולא משנה באיזה
עמודה) ולחיצה על קליק ימני תפתח בפנינו אפשרות
לקפוץ למסך הראשי של מקור זה.


מה אפשר לעשות בלשונית טבלאות מיפוי מצומצמות?
 ראשית ,למה נחוצות טבלאות מיפוי מצומצמות?
 oנכון למועד כתיבת שורות אלה ,בטבלת המיפוי 91
עמודות .זה גם הרבה וגם לא בהכרח שכולן מעניינות
אותי בו זמנית .לכן ,המערכת מאפשרת לך לבנות
טבלאות חלקיות בהן אתה תגדיר איזה בלוקים אתה
מעוניין לראות .לדוגמא ,ברצונך לראות את בלוק זיהוי
המקורות ובלוק תשואות.
 איך זה עובד?
 oבראש הלשונית טבלאות מיפוי מצומצמות יש  3לינקים
הוסף/מחק/מחק הכל.
 oלחיצה על הוסף ,תבנה לשונית משנה חדשה ובה שני
אלמנטים:
 עותק של טבלת המקורות.
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 סדרת אפשרויות סימון (צ'ק בוקסים)
באמצעותם ניתן להציג רק את המאפיינים
המעניינים אותנו בטבלת המקורות הכללית.
 oלחיצה על צ'ק בוקס שאיננו במצב מסומן תביא
לסימונו ולכך שהבלוק אותו הוא מייצג (לדוגמא,
תשואות) יתווסף לטבלה.
 oלחיצה על צ'ק בוקס במצב מסומן תביא לביטול סימונו
ולכך שהבלוק אותו הוא מייצג (לדוגמא ,תשואות) יגרע
מהטבלה.
חשוב לדעת:
 oלא כל הפעילויות האפשריות בלשונית טבלת המקורות
(מיון ,קפיצה לתוכנית וכדומה) ,אפשריות גם בלשוניות
אלה .נכון לעכשיו ,אפשרית רק פעולת קפיצה למקור.
 oבמידה וכל הצ'ק בוקסים בלשונית משנה יהיו במצב
לא מסומן ,המערכת תמחק את לשונית המשנה בסבב
העדכון הבא.
 oלחיצה על לינק מחק תביא למחיקת לשונית המשנה
הפעילה ולחיצה על מחק הכל תביא למחיקת כל
לשוניות המשנה תחת לשונית טבלאות מיפוי
מצומצמות.
 oביצוע רענן מיפוי יביא למחיקת כל הלשוניות המשניות
תחת לשונית ראשית .



דגש לעניין מיפוי מקורות:
 oריבית בפוליסת עדיף טרום .1991
 בתוכנית זו הריבית בחיסכון יסודי שונה מהריבית בחיסכון טהור.
במסלולים סכום ביטוח מובטח/כפולת משכורות או הקצאה לחיסכון
שאיננה  0או  100המערכת לא מסוגלת לדעת כמה מהצבירה בחיסכון א
וכמה בחיסכון ב .כלומר ,היא לא מסוגלת לדעת מה הריבית הפועלת על
כלל הכספים .במקרה כזה ,מחושבת ריבית משוקללת לפי הממוצע בין
שתי הריביות .במקביל מוצגת הערה מתאימה.



הבהרה לאירוע של משיכת כספים
 oכאשר מדובר על אירוע של משיכת כספים ,מדובר על משיכת כספים ברי משיכה
בלי "בעיות" .לא מדובר על משיכה נטו ,אבל משיכה "בלי בעיות" .לו מדובר על
כספים הקשורים למעביד הנוכחי או נגזרות שלהם (רצף פיצויים) היינו מבצעים
אירוע של עזיבת עבודה.
 oפעולת המיפוי שהוסברה לעיל מאפשרת לנו לבצע מיפוי לשתי נקודות זמן.
האחת ,תאריך החישוב והשנייה תאריך הפרישה העתידי .כפתור משיכת
הכספים נמצא באותו מסך שבו נמצאות טבלאות המיפוי .יחד עם זאת ,כאשר
מדובר על משיכת כספים ,תמיד מדובר על משיכת כספים על בסיס הצבירות
להיום.
 oואם אני רוצה למשוך בעתיד?
 אין שום בעיה .במסך המתאים לסוג הכסף אותו ברצונך למשוך הגדר
תאריך משיכה רצוי והמערכת תשערך את הצבירות למשיכה לתאריך
המשיכה בפועל.



שיפור פעילות מסלקה
 oמהיום המערכת קולטת לפוליסות קלאסיות סכום ביטוח וסכום ביטוח מסולק.
 בפוליסה קלאסית שני ערכים אלה ניתנים במונחי מדד יסודי.
 המערכת בודקת מתאם בין ערך הפדיון ,ערך מסולק וסכום הביטוח.
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 oמאחר ובפוליסות מסולקות וחד פעמיות סכום הביטוח שווה לערך המסולק
ומאחר ולא כל יצרן מעביר במקרה זה ערך בשדה סכום ביטוח מסולק המערכת
פועלת כדלקמן:
 אם הפוליסה מסולקת ו/או חד פעמית ובשדה סכום ביטוח מסולק יש
ערך  ,0הערך אשר נקלט לשדה סכום הביטוח מוכנס לשדה סכום ביטוח
מסולק.
 oלגבי פוליסת גמלא:
 בפוליסת גמלא א/ב/ג ,סכום הביטוח וסכום הביטוח המסולק הם
במונחי גמלאות ובדרך כלל למסלול ללא שארים הבטחת .120
 בנתוני המסלקה מופיע צבירה לתום תקופה וגמלא צפויה לתום תקופה.
משני נתונים אלה מחשבת המערכת את מקדם המרת הון לקצבה לגיל
פרישה במסלול הגמלא עבורו נקלט ערך הגמלא לתום תקופה .על בסיסו
ועל בסיס צבירה מסולקת לתום תקופה ,המערכת מחשבת את הגמלא
המסולקת.
 oמעבר לקליטת סכום הביטוח וסכום הביטוח המסולק המערכת מבצעת את
סדרת הבדיקות הנדרשות עבורן .איך לא ?


נוספו בדיקות תקינות בקליטת נתונים מהמסלקה
 oיחסי הגומלין בין פיצויים לפיצויים למס נבדקים עתה.
 oכידוע ,הערך שיוצא ל 161 -הוא פיצויים מס.



תיקון תקלות
 oתקלה 1
 אחת מחלופות העזר ליצירת טבלת הפרשות בתוכנית מסוג תגמולים
לעצמאיים לא עבדה .הטבלה לא נוצרה.
 לו התרחשה אצלך היית מרגיש בכך.
 התקלה תוקנה.
 oתקלה 2
 כאשר היו כספים ברצף קצבה ממעסיקים קודמים בתוכנית מסוג
מעורב טרום  1991התוכנה הייתה "מתעופפת" .להזכירך מעורב היא
הפוליסה היחידה בה ניתן למצוא גם כספים בקלמ"ק וגם בקצבה ולכן
היא תוכנית שמעוררת בעיות לא מעטות.
 לו התרחשה אצלך היית מרגיש בכך.
 התקלה תוקנה.



טיפ קטן
 oבמעבר ממסך למסך יש אפשרות להתקדם עם בצע ועבור למסך הבא כולל
אתחול או בצע ורוץ ללא אתחול עד לדגל עצירה .איך כדאי להתקדם?
 ראשית ,להסבר מפורט ,נא לעיין במדריך למשתמש.
 לגופו של עניין ,למעט אם ברצונך בכוונה לאתחל את המסך הבא ,תמיד
ללא אתחול .למה?
 והיה ומדובר במעבר ראשון למסך הבא (כלומר ,בפעם הראשונה
שאנו מתקדמים קדימה) ,בלחיצה על כפתור בצע ורוץ ללא
אתחול עד לדגל עצירה המערכת בכל מקרה תבצע מעבר כאילו
נלחץ כפתור בצע ועבור למסך הבא כולל אתחול.
 והיה ומדובר במעבר שאיננו הראשון ,בשימוש בכפתור בצע ורוץ
ללא אתחול עד לדגל עצירה שני יתרונות:
 oהראשון ,אם רציתי ללא אתחול ובטעות "מתוך הרגל"
לחצתי על בצע ועבור למסך הבא כולל אתחול ,ביצעתי
פעולת אל חזור.
 oהשני ,פעולת רוץ עד לדגל היא פעולה שיכולה להיות
לגרום למערכת לבצע מספר פעולות אחת אחר השנייה
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ללא התערבות המשתמש .זה אומר שיש פחות סיכוי
לבעיות תקינות ולכן המערכת "חוסכת" בביצוע
בדיקות ופעולות שונות היכן שאפשר.
 לדוגמא ,בגרסת מומחה ,במעבר ממסך תשלום
במזומן למסך הנחיות .מעבר כולל אתחול יביא
לבניית טבלת המיפוי מחדש בעוד שמעבר ללא
אתחול לא יבנה אותה מחדש .זה חיסכון זמן
שיכול להגיע גם ל 20 -שניות.
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חידוש הרשאות .2/2017



מנגנון המיפוי ישוחרר לשימוש בעדכון הבא.
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עדכון 7.5.2 - 17/1/2017 - 112


שיפור פעילות מסלקה
 oבהיעדר אכיפה מתאימה ,כל יצרן מעביר את מה שמעביר "איך שבא לו".
 oמבחינתי ,כקורא את הנתונים ,המצב מאד קשה .התוצאה הישירה שזה שאני
מחפש נתונים במקום אחד כאשר בפועל הם נמצאים במקום אחר כפולה:
 לא מוצא את הנתון.
 שולח הודעת שגיאה.
 oלאחרונה השקעתי מאמץ ב"הפעלת חכמה" בנושא להקטנת הבעיה שפורטה
לעיל.
 oכדוגמא נתייחס לנושא פיצויים מעסיק אחרון בקופת גמל.
 בנושא פיצויים מעסיק אחרון ,קיימים במסלקה שני נתונים .האחד,
סכום פיצויים והשני סכום פיצויים למס.
 מאחר ובקופת גמל הערך זהה שני הנתונים ,המערכת מחפשת אותו
בשדה פיצויים ואם לא מוצאת אותו מחפשת אותו בשדה פיצויים למס.
 לו דובר בפוליסת עדיף משנת  ,1995המערכת הייתה פועלת באופן שונה.
שם נעשה שימוש בכל מקרה בשני הערכים ואם אחר מהם חסר ,תישלח
הודעת שגיאה מתאימה.
 oפעילות זו ודומות לה ,אשר נעשו לאחרונה ,מקטינות את כמות השגיאות בעבודה
עם המסלקה והופכת אותה למהירה ונוחה יותר.
 oאני רואה ערך עליון בהנגשת נתונים אשר הגיעו מהמסלקה בצורה
החלקה והמהירה ביותר לתוך תוכנת נכסים ואני פועל בהתאם.



מיפוי נכסים פיננסיים ופנסיוניים – שלב מקדים ליצירה אוטומטית של תזרים
מזומנים.
 oכאשר אנו באים למשוך כספים מנכס זה או אחר ,חשוב שנדע את המאפיינים של
הנכסים .לדוגמא ,מה התשואה בנכס ,מתי נזיל ,מה הרכב ההשקעות שבו ,האם
מבטיח תשואה ,האם יש בו מקדם מובטח ועוד .ידיעת המאפיינים תאפשר לנו
בחירה מושכלת של הנכס ממנו נמשוך כספים ומתי.
 oהתחלתי בתהליך יצירת המיפוי כאשר בסיומו יוצגו כלל הנכסים בחתכים אלה:
 ממוין לפי מדד שארפ בניכוי ריבית חסרת סיכון.
 ממוין לפי שיעורי מס במשיכה.
 ממוין לפי תשואה.
 ממוין לפי דמי ניהול מצבירה.
 ממוין לפי דמי ניהול מפרמיה.
 ממוין לפי נזילות.
 ממוין לפי צבירות.
 oהערות ,הארות יתקבלו בברכה.
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עדכון 7.5.1 - 15/1/2017 - 111

 השלמת אירוע משיכת כספים
o
o
o
o

כזכור לכם ,תוכנת נכסים היא תוכנה מונעת אירועים .כלומר ,מגדירים אירוע
לביצוע והמערכת מנתבת את המשתמש לביצוע האירוע המבוקש.
בעץ הניווט יש לנו שתי כניסות ראשיות
 הגדרת אירוע לביצוע שם מגדירים את האירוע לביצוע.
 הזנת נתונים לביצוע אירוע שם מבצעים בפועל את האירוע.
בעדכון זה נוצק תוכן בהזנת נתונים לביצוע אירוע לאירוע משיכת כספים.
בסיכומו של דבר ,מהיום ,עובדים כפי שנהוג לעבוד בשאר הנושאים במערכת.

תכניס אותנו למסך הבא:
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עדכון 7.5.0 - 12/1/2017 - 110

 תוכנת נכסים עולה כיתה – יכולת משיכת כספים פיננסיים ופנסיוניים ללא
קשר לעזיבת עבודה
 oעד כה ,משיכת כספים הייתה אפשרית רק כחלק מאירוע של עזיבת עבודה.
 oמהיום ,ניתן לבצע משיכות כספים באופן כללי.
 במסגרת אירועים/הגדרת אירוע לביצוע נוספה קבוצת אירועים חדשה
בשם משיכת כספים.
 כרגע פעיל בה רק אירוע אחד והוא משיכת כספים כללית.
 oאיך זה עובד?
 במידה ולמועמד יש נכסים פיננסיים ו/או פנסיוניים ,תתאפשר בחירה
באירוע של משיכת כספים.
 בחירה באירוע כזה תביא אותך יש למסך הנחיות שם תוכל להגדיר את
ההגדרות הרגילות.
 במסגרת מסכי ההמשך ,יפתחו בפניך מסכים בהתאם לסוגי הכספים
שיש למועמד זה.
 במסגרת הדוח ללקוח ,תודפס כותרת מתאימה ולא כותרת רלוונטית
לעזיבת עבודה.



עדכון תקרות ומדרגות מס לשנת .2017
 oשים לב ! תיקון נושא פיצויים מעל  ₪ 32,000עדיין לא בוצע .כאמור ,הוא יבוצע
לאחר שתתפרסמנה הנחיות מס הכנסה.

עדכון 7.4.3 - 9/1/2017 - 109


תיקון תקלה במנגנון הרשאות
 oחלה בגרסת ממשק שמעל למענק וקצבה והיוון.
 כל מי שעושה שימוש בגרסה זו ונמוכות ממנה ,לא נדרש לבצע עדכון.
 oלו הייתה מתרחשת אצלך ,היית פונה אלי.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 7.4.2 - 8/1/2017 - 108


תחילת פיתוח הגרסה האוטומטית



מנגנון הרשאות
 oעד כה לא הייתה הקפדה מלאה מצדי למי מהמשתמשים שעשה שימוש בגרסאות
מעבר לאלה שרכש.
 oמהיום יש הקפדה.



תיקון תקלה
 oכאשר משך תקופת העבודה המצטברת מעל  32שנה ,המענק הפטור שצורך הון
פטור יחסי לתקופת העבודה עד  32שנה.
 oכאשר היה מענק ראשי בלבד ,הוא חולק כהלכה בין זה שצורך הון פטור לבין זה
שאיננו צורך הון פטור .כאשר היו גם מענקים עתידיים לשיעורין ,המערכת לקחה
בחשבון כאילו כל המענק הפטור (שמקורו בראשי ובמענקים עתידיים לשיעורין)
צורך הון פטור.
 oהבעיה תוקנה.
 oסביר להניח שלו חישבת מקרה כזה היית רואה את הבעיה שכן מדובר בנושא
בסיסי .יחד עם זאת ,מי שחישב מקרי פרישה מסוג זה מתבקש לעבור על החישוב
פעם נוספת.



טיפול בפיצויים מעל  ₪ 32,000ורצף קצבה ברירת מחדל
 oנתחיל ברצף הקצבה.
 החל מ 2017 -יראו עובד שפרש והסכומים העומדים לזכותו במרכיב
הפיצויים בכל קופות הגמל לקצבה בשל עבודתו אצל אותו מעביד אינם
עולים על  ₪360,000או על תקרת הפיצויים כאילו הודיע בעת פרישתו
על רצונו להמשיך ולהשאירם למטרת תשלום קצבה אלא אם כן הודיע
למנהל אחרת.
 מאחר והמערכת מפיקה בכל מקרה טופס 161א ,היא תסמן את הנדרש
בנושא רצף קצבה לפי בחירות המשתמש.
 פועל יוצא ,שלא נדרשת מהמשתמש פעולה מיוחדת כלשהי.
 oטיפול בפיצויים מעל .₪ 32,000
 לכשיפורסמו דברי הסבר יבוצעו השינויים הנדרשים בתוכנה.
 עד אז ,למי שיש שאלות איך יש לנהוג עם המערכת כפי שהיא כיום ,נא
לפנות אלי.



מענק פטור בחרטה מרצף קצבה
 oהמערכת מאפשרת למשתמש להגדיר שימוש בסכום תחת רצף קצבה למטרת
חרטה וקבלת פטור נוסף לפי הכללים .תאריך החרטה מוגדר כתאריך עתידי,
החל ממחר בבוקר וכלה בכל תאריך עתידי רצוי.
 oמענק כזה חושב במערכת כהלכה כולל שימוש בהון פטור כנדרש .יחד עם זאת,
עד כה ,מענק כזה לא הופיע בטופס 161ד כחלק מהמענקים הפטורים.
 oמהיום הוא מופיע אבל בצורה מיוחדת.
 בעיה
 בטופס 161ד אין מקום להזין מענקים פטורים בחרטה מרצף
קצבה שיתקבלו בעתיד .המקומות היחידים שהם יש מקום

 oכיום ,הגרסה האוטומטית נמצאת בחיתוליה .ביכולתה לייצר שימוש בכספים
אשר יביא למקסימום קצבה נטו או למקסימום חד פעמי נטו.
 oאין כיום יכולת מתן מענה אוטומטי מלא ל" -לייף פלניניג" .כלומר ,מענה מלא
להגדרת מטרות הלקוח ודרישותיו התזרימיות אפשרי רק בעבודה ידנית.
 oה 1/1 -הוא תאריך מתאים לתחילת פיתוח הגרסה האוטומטית .להערכתי ,בתוך
מספר חודשים נוכל לראות אב טיפוס של מערכת עובדת .להשלמתה המלאה
למערכת המייצרת פתרונות אופטימליים ,יידרשו חודשים נוספים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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להזין מענקים פטורים הם:
 oפרק  2בטופס מדבר רק על מענקים אשר התקבלו
בעבר ,כולל מענק פטור מפרישה נוכחית.
 oפרק  5בטופס מדבר רק על מענקים שיתקבלו ממעסיק
זה בעתיד.
פתרון שאומץ בלית ברירה
 למרות שיתקבלו בעתיד ,מענקים פטורים בחרטה מרצף קצבה
יתווספו למענקים לפרק  2תוך ציון העובדה במחרוזת נלווית
בטופס 161ד עצמו.
 oאם אין כאלה נראה בפרק  2שורה בסגנון:
 בעבר קיבלתי מענקים פטורים במפורט בסך
( 100,000פירוט בנספח).
 oאם יש כאלה נראה בפרק  2שורה בסגנון:
 בעבר קיבלתי מענקים פטורים במפורט בסך

( 100,000פירוט בנספח כולל אודות חרטה
מרצף קצבה בתאריכים עתידיים).

 oבנספח לטופס 161ד יפורטו על המענקים הפטורים לסוגיהם ,סכומיהם ,תאריכי
קבלתם וכדומה .אלה יבהירו את התמונה.


מענק פטור שמקורו במענקים עתידיים לשיעורין שישולמו לאחר קבלת המענק ראשי
 oעד כה מענק כזה הופיע בטופס 161ד בפרק ב' סעיף .5
 oהמיקום הנכון עבורם הוא פרק  2ומהיום הוא מופיע שם בדומה למענק פטור
בחרטה מרצף קצבה ,כולל שורת הסבר לפי העניין.
 oבנספח לטופס 161ד יפורטו על המענקים הפטורים לסוגיהם ,סכומיהם ,תאריכי
קבלתם וכדומה .אלה יבהירו את התמונה.



עדכון גיל פרישה לפי חוק גיל פרישה לנשים
 oבוצע עדכון לפי הפרסום בחוק ההסדרים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 7.4.1 - 31/12/2016 - 107


קליטת קופות גמל מהמסלקה
 oבעדכון זה נקלטו באופן הרחב ביותר קודי מסלקה לכל קופות הגמל לפיצויים
ו/או לתגמולים .רשימת הקופות מופיעה בתוכנה גם במסכי נתונים וגם במסכי
הקמת מועמד תחת הווה/נכסים פנסיוניים/קופת גמל /רגילה .מדובר ב86 -
קופות ובכל קופה מסלולי ההשקעה השונים.
 oשים לב ! כאשר הרשימה נפתחת היא ממוינת לפי סדר אלפביתי.
 oמספר דגשים:
 ברשימת קופות הגמל מספר מבנים .לדוגמא,
 לכל קופות הגמל של פסגות גדיש כללי יש מספר תיק ניכויים
אחד ותחתיו  15מסלולי השקעה .לכן ,בהקשר של פסגות גדיש
כללי ,ברשימת קופות הגמל נראה קופת גמל אחת.
 לכל קופות הגמל של אקסלנס (למעט אקסלנס תגמולים בניהול
אישי) יש מספר תיק ניכויים אחד ותחתיו  13מסלולי השקעה.
לכן ,בהקשר של אקסלנס ,ברשימת קופות הגמל נראה  2קופות
גמל:
 oאקסלנס גמל ותחתה ברשימה פנימית של התוכנה 13
מסלולי השקעה.
 oאקסלנס תגמולים בניהול אישי ותחתה ברשימה
פנימית של התוכנה מסלול השקעה יחיד בשם אקסלנס
תגמולים בניהול אישי.
 לאיילון (מעבר לקופות גמל איילון איגוד)  7מסלולי השקעה
תחת מספר תיק ניכויים אחד ושניים נוספים תחת מספר תיק
ניכויים אחר .לכן ,ברשימת קופות הגמל נראה  2קופות גמל (את
הסיומת א ו -ב הוספתי בלית ברירה):
 oאיילון תגמולים ואישית לפיצויים קבוצה א ותחתה
ברשימה פנימית של התוכנה  7מסלולי השקעה.
 oאיילון תגמולים ואישית לפיצויים קבוצה ב ותחתה
ברשימה פנימית של התוכנה  2מסלולי השקעה.
 להראל  13מסלולי השקעה תחת  11מספרי תיק ניכויים שונים
ושניים נוספים תחת מספר תיק ניכויים אחד אחר .לכן,
ברשימת קופות הגמל נראה  12קופות גמל:
 11 oקופות גמל כאשר שם הקופה כולל גם את שם
המסלול (לדוגמא הראל גמל מסלול אג'ח עד 25%
מניות) ותחת כל קופה רשימה פנימית בת איבר אחד
של מסלול ההשקעה באותו שם.
 oקופת גמל נוספת בשם הראל גמל מסלול כהלכה וחו"ל
ותחתה ברשימה פנימית של התוכנה  2מסלולי השקעה.
 oמה לגבי גוף מוסדי כללי ,הזנת פרטים ידנית?
 אחת החלופות בבורר שמות קופת הגמל היא גוף מוסדי כללי ,הזנת
פרטים ידנית .זו חלופה המשמשת להזנת קופה במידה ואיננה נמצאת
ברשימה.
 oמה לגבי השאר?
 מבטיחות תשואה.
 בנושא זה יש תשתית קיימת לעבודה עם כל הקופות ממשפחה
זו.
 אין לי עדיין את מלוא האינפורמציה עבורן .לכשאשלים ,אעדכן.
בינתיים ,ניתן לעבוד כפי שנעשה עד כה.
 להשתלמות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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קופות גמל להשתלמות הנקלטות מקבצי המסלקה ,נקלטות
באופן שונה מהשאר ,אך נקלטות כהלכה.

חידוש הרשאות לשנת .2017

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 7.4.0 - 26/12/2016 - 106


עיקרו של עדכון זה בהיערכות לייעוץ מתמשך וזאת בשני מישורים:
 oקליטת תיק עדכני מהמסלקה לאחר שכבר הוזן תיק מקורי מהמסלקה במועד
מוקדם יותר.
 oעדכון תיק לקוח עת הגיע לייעוץ נוסף לאחר שכבר ביצע ייעוץ בעבר.



תוספת בפעולת סילוק תוכנית.
 oבמסגרת פרטי התוכנית יש כפתור בטל תקופות .לריענון מלוא הפעילות ,עיין
במדריך למשתמש .בתמציתיות ,משמש עבור תוכנית מסולקת לשני אלה:
 מחיקת תקופות הפרשה לאחר מועד הסילוק.
 טיפול ברשימת תוכניות ברצף קצבה תחת מעסיק עבר.
 oמהיום נוספה פעילות חדשה והיא:
 במידה ובתקופות ההפרשה יש טבלת הפרשות מלאה (דבר שייתכן אם
מדובר אחרי שלב הקמת מועמד מלא) ,המערכת תמחק שורות הפרשה
שתאריכיהן שווה או מאוחר מתאריך הסילוק.
 oהמוטיבציה לפעולה
 לתוספת זו חשיבות מרובה לצורך ייעוץ מתמשך.
 לדוגמא ,ביצעתי ייעוץ ב 1/1/2015 -למועמד שלו מספר תוכניות.
המועמד הגיע אלי בשנית ב .1/12/2016 -מתחקור התברר כי
אחת התוכניות סולקה ב .1/1/2016 -אנקוט בשתי פעולות אלה:
 לכלל התוכניות אשלים הפרשה עד לתאריך .1/12/2016
 ראה מנגנון השלמת טבלת הפרשות המפורט
להלן.
 oלתוכנית הנדונה
 אעביר אותה למצב מסולק עם תאריך סילוק
.1/1/2016
 אלחץ על בטל תקופות.
 אף תקופה לא תבוטל אולם בתקופה
האחרונה מטבלת ההפרשות יימחקו
האיברים (שאך זה עתה נוספו)
מהתאריכים  1/12/2016ועד בכלל.



השלמת טבלת הפרשות לתוכנית משולמת
 oבמסגרת לשונית שכר והפרשות/פרמיה במהלך תקופה המהווה חלק מנתוני
התוכנית נוסף מנגנון המאפשר להוסיף איברים בטבלת ההפרשות של תוכנית
משולמת.

 oהמוטיבציה לפעולה
 לתוספת זו חשיבות מרובה לצורך ייעוץ מתמשך.
 לדוגמא ,ביצעתי ייעוץ ב 1/1/2015 -למועמד שלו מספר תוכניות
משולמות .המועמד הגיע אלי בשנית ב .1/12/2016 -מאחר
והתוכניות משולמות ,עלי להשלים את ההפרשות בטבלת
ההפרשות של תקופת ההפרשה השוטפת מה 1/2/2015 -ועד
.1/12/2016
 המנגנון החדש מאפשר לעדכן את טבלת ההפרשות בלחיצת
כפתור.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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 oעיקרי הפעילות
 המנגנון רלוונטי רק לתוכנית משולמת ורק בתקופת הפרשה בה קיימת
הפרשה שוטפת .כלומר ,לחיצה על הכפתור בתקופת הפרשה של תקופת
עבר ,לא תבצע דבר אלא תביא לקבלת הודעת שגיאה מתאימה.
 ההשלמה מבוצעת כך .המערכת קוראת את האיבר האחרון בטבלה ,את
תדירות התשלום ואת שיטת ההצמדה ומייצרת סדרת הפרשות קדימה
בהתאם.
 oלהלן הסבר למרכיבי המערכת:
 ההסבר תקף רק לתוכנית המשולמת בשוטף.
 בורר חלופת השלמה ובו שתי חלופות.
 השלם טבלת הפרשות עד לתאריך החישוב.
 oלחיצה על כפתור בצע בחלופה תבצע השלמה לטבלת
ההפרשות עד למועד החישוב.
 oבחלופה זו אין שימוש בשדה תאריך סיום השלמה ולכן
ערכו צריך להכיל את תאריך ברירת המחדל שהוא
 .1/1/1801לחיצה על כפתור עזר אפס תאריך ,תכניס
לשדה את הערך .1/1/1801
 השלם טבלת הפרשות עד לתאריך כמפורט להלן.
 oלחיצה על כפתור בצע בחלופה תבצע השלמה לטבלת
ההפרשות עד לתאריך המוזן בשדה תאריך סיום
השלמה.


הנחיות לכלל הנכסים הפנסיוניים.
 oבמסגרת הנכסים הפנסיוניים ,נוספה לשונית בשם הנחיות לכלל הנכסים
הפנסיוניים .בתוכה שדות ובוררים המאפשרים לבצע סדרת פעילויות המבוצעות
במרוכז לכל הנכסים הפנסיוניים.

הפעילויות הן:
 סילוק.
 השלם טבלת הפרשות.
 חשב ריכוז נכסים פנסיוניים קיימים.
 oראה פירוט להלן לכל פעילות.


הנחיות לכלל הנכסים הפנסיוניים  -סילוק
 oראשית ,פעולה זו עובדת רק בממשק המורכב ,שכן רק שם יש יכולת סילוק
תוכנית.
 oכזכור ,במסגרת פרטי התוכנית ניתן לסלק תוכנית משולמת תוך קביעת תאריך
הסילוק .פעולה נדרשת בד"כ רק במסגרת הקמת מועמד .עיין בפרק המתאים
במדריך למשתמש.
 oפעילות זו מאפשרת סילוק מרוכז לכל התוכניות המשולמות באמצעות בורר
חלופת סילוק שדה תאריך סילוק ,כפתור בצע וכפתור עזר אפס תאריך.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

o

o

o

o



עמוד  347מתוך 472

המוטיבציה לפעולה
 המוטיבציה היא שבסיום ייעוץ של עזיבת עבודה/יציאה לגמלאות יש
מצב שבו יש הפסקה מלאה של תשלום הפרמיות בכל התוכניות ,כלומר
סילוק.
עיקרי הפעילות
 לכל תוכנית משולמת שנפתחה לפני מועד הסילוק המבוקש יבוצע סילוק
"כאילו" התבקש סילוק מקומי לתוכנית לתאריך זה.
 בפוליסות קלאסיות ,בסוף התהליך ,הערך בשדה סכום ביטוח מסולק
יוכנס לתוך שדה סכום ביטוח.
להלן הסבר למרכיבי המערכת:
 בורר חלופת סילוק ובו שתי חלופות.
 סלק את כל התוכניות לתאריך החישוב.
 oלחיצה על כפתור בצע בחלופה זו תסרוק את כל
התוכניות ותבצע סילוק של כל תוכנית משולמת
לתאריך סילוק של מועד החישוב.
 oלכל תוכנית משולמת ,הפעילות תהיה "כאילו" הסילוק
בוצע ממסך התוכנית.
 oבחלופה זו אין שימוש בשדה תאריך סילוק ולכן ערכו
צריך להכיל את תאריך ברירת המחדל שהוא .1/1/1801
לחיצה על כפתור עזר אפס תאריך ,תכניס לשדה את
הערך .1/1/1801
 oבמידה ואין תוכניות משולמות כלל תישלח הודעת
שגיאה בהתאם.
 סלק את כל התוכניות לתאריך כמפורט להלן.
 oלחיצה על כפתור בצע בחלופה זו תסרוק את כל
התוכניות ותבצע סילוק לתאריך המוזן בשדה תאריך
סילוק.
 oתסולקנה תוכניות שמועד תחילתן לפני מועד הסילוק
המבוקש .תוכניות שמועד תחילתן לאחר מועד הסילוק
המבוקש תישארנה ללא שינוי.
 oבמידה ואין תוכניות משולמות שמועד תחילתן לפני
התאריך המבוקש ,תישלח הודעת שגיאה בהתאם.
שים לב !
 במידה ויתבקש לתאריך מוקדם מתאריך החישוב ,ייתכן ויהיה צורך
לבצע ידנית פעילות משלימות.
 פעולת הסילוק היא פעולה מורכבת הפועלת על תוכניות במספר אזורים
במערכת .כלומר גם על התוכנית עצמה וגם במקומות בהם היא מופיעה
כגון בנושא רצף קצבה בהיסטוריית מעבידים.

הנחיות לכלל הנכסים הפנסיוניים – השלם טבלת הפרשות
 oראשית ,פעולה זו עובדת רק בממשק המורכב ,שכן רק שם יש בתוכנית טבלת
הפרשות.
 oכפי שהוסבר לעיל ,במסגרת פרטי התוכנית ניתן לבצע השלמת טבלת הפרשות.
 oהפעילות המרוכזת מאפשרת השלמת טבלת הפרשות לכל התוכניות המשולמות
באמצעות בורר חלופת בניה שדה תאריך הפרשה אחרונה ,כפתור בצע וכפתור
עזר אפס תאריך.
 oהמוטיבציה לפעולה
 לתוספת זו חשיבות מרובה לצורך ייעוץ מתמשך.
 לדוגמא ,ביצעתי ייעוץ ב 1/1/2015 -למועמד שלו מספר תוכניות
משולמות .המועמד הגיע אלי בשנית ב .1/12/2016 -מאחר
והתוכניות משולמות ,עלי להשלים את ההפרשות בטבלת
ההפרשות של תקופת ההפרשה השוטפת מה 1/2/2015 -ועד
.1/12/2016

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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המנגנון החדש מאפשר לעדכן את טבלת ההפרשות בכל
התוכניות המשולמות בלחיצת כפתור.

 oעיקרי הפעילות
 לכל תוכנית משולמת תבוצע השלמה של טבלת ההפרשות בתקופת
ההפרשות המשולמת.
 oלהסבר למרכיבי המערכת ,עיין בהסבר שניתן לעיל לתוכנית בודדת.


הנחיות לכלל הנכסים הפנסיוניים  -חשב ריכוז נכסים פנסיוניים קיימים.
 oפעילות זו מחשבת את כלל צבירות הנכסים הפנסיוניים ועובדת בכל הממשקים.
בסיומה ,יפתח מסך נתונים/הווה/נכסים פנסיוניים/ריכוז נכסים פנסיוניים שם
ניתן לראות את כלל הצבירות בכלל התיק.
 oהמוטיבציה לפעולה
 כיום ,חישוב זה מבוצע באופן אוטומטי בכל פעם שמתבקשת פעולת
תקינות נתונים והגדרות  F8ובתנאי שאין שגיאות.
 בעבודה עם המסלקה צפויות שגיאות רבות ולכן חישוב זה לא יבוצע
אלא לאחר שכל השגיאות תתוקנה.
 עם תוספת זו ,ניתן מיד לאחר לחיצה על כפתור צור מועמד לפי נתונים
במסך זה והשלם נתוני מסלקה במסך הקמת מועמד לבצע את חישוב
הצבירות.
 שים לב ! במקסימום ,מהמסלקה מגיעות רק צבירות תגמולים ופיצויים
מעסיק אחרון .מתוכם המערכת עושה שימוש רק בצבירות תקינות
ומציגה אותן .אל צבירות אלה ,מתווספים ערכים שונים שהמערכת
יצרה בעצמה כתוצאה מתהליך היצירה ובהם:
 פיצויים קודמים.
 פנסיות.
 oלהלן דוגמא לחישוב צבירות מיד לאחר קליטת נתוני מסלקה ,כלומר 4 ,לחיצות
כפתור ונפתח המסך המוצג בהמשך:
 לחיצה ראשונה
 פעילות מסלקה/ייבא קבצי מסלקה.
 לחיצה שניה
 פעילות מסלקה/בצע הקמת מועמד גם אם יש שגיאות.
 לחיצה שלישית
 הקמת מועמד /צור מועמד לפי נתונים במסך זה והשלם נתוני
מסלקה.
 לחיצה רביעית
 נתונים/הווה/נכסים פנסיוניים/הנחיות לכלל הנכסים
הפנסיוניים /חשב ריכוז נכסים פנסיוניים קיימים/בצע.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 7.3.2 - 18/12/2016 - 105


שיפור נוהל קליטת קבצי מסלקה
 oבמקרה והתבקש לפתוח קובץ  ZIPשאיננו קובץ  ZIPאו שאיננו תקין ,המערכת
"התעופפה".
 oמעתה ,נשלחת הודעה מסודרת בדבר הבעיה.



תיקון מספר בעיות שאותרו בתהליך קליטת נתונים מהמסלקה.
 oהתיקון המהותי ביותר שהיה הוא תיקון קליטת צבירות קרן השתלמות שעד כה
פעם נקלטו ופעם לא נקלטו.
 oבהקשר זה יש לאמור ,שחובה על המשתמש להיות בכל מקרה ערני להודעות
השגיאה בכל הרמות.



שיפור מנגנון הודעת השגיאות
 oאם עד כה הודעות השגיאה היו "מטרד מעצבן" ,הרי כיום בעידן המערכת
קולטת את נתוני המסלקה ,הודעות השגיאה הופכות להיות "קרש הצלה" עבור
המשתמש כך שיוכל לראות איך המערכת מתייחסת או לא מתייחסת לנתונים
רבים שאיכותם ירודה (בלשון המעטה).
 oלשם כך נעשה שיפור במנגנון הצגת השגיאות בשני מישורים:
 ראשית ,שגיאות/התראות תוצגנה במרוכז ובמיקום מתאים בהתאם
לחומרת הבעיה .לדוגמא ,בקובץ המסלקה אותרו  30בעיות (שזה מצב
בהחלט אפשרי ושכיח) ושתיים (ה 18 -וה )26 -מתוכן בגין קוד מסלקה
לא תקין .במסך תוצגנה  30הודעות שגיאה אך הודעות  18ו 26 -תוצגנה
ראשונות שכן הודעות אלה מדווחות שהתוכניות הנדונות לא נקלטו
במערכת.
 שנית ,כותרת הודעת השגיאה תיצבע בצבע מתאים לפי חומרת השגיאה.
הוגדרו  4רמות כאשר השגיאה החמורה ביותר תיצבע בגוון סגל בוהק
(אדום ,מסתיר את המלל).
 oראה דוגמא להלן שבה שגיאה חמורה ברמה  4מתוך  4נמצאת ראשונה ומודגשת
בצבע בוהק ואחריה שגיאות ברמה  2מתוך .4



הכנה לפיתוח שכרגע בעבודה

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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 oבלשונית שכר והפרשות/פרמיות במהלך התקופה נוספו מספר בוררים כמודגש
באדום .אלה חלק ממנגנון חדש שכרגע בפיתוח ואינם מתפקדים בשעה זו.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 7.3.1 - 14/12/2016 - 104


ספר עדכני
 oספר התוכנה עודכן.



עדכוני מסלקה – הוספת תוכניות
 oנוספו מספר תוכניות שלא היו קיימות בבסיס הנתונים של המערכת.



עדכוני מסלקה – עדכון נוהל קליטת תוכניות למסך הקמת מועמד
 oהבעיה
 תוכנית שנפתחה בסוף תקופה מהותית רשומה כאילו נפתחה ב 1/1 -שנה
לאחר מכן .לדוגמא ,תוכנית עדיף קצבה  2001נקלטה על תאריך תחילת
ביטוח  .1/1/2004כידוע ,היא שווקה רק עד  12/2003ולכן מבחינת
המערכת יש כאן בעיה .בעיה זו רלוונטית גם לתוכניות ממשפחות
אחרות לפי העניין.
 oהפתרון
 המערכת בודקת אם יש מצב מסוג זה ומתקנת באופן אוטומטי את
תאריך תחילת ביטוח .במקרה לעיל ,תאריך תחילת הביטוח יעודכן ל-
.31/12/2003
 oמגבלה
 בקלאסיות טרום  1991ובעדיף טרום  1991הפתרון תופס כהלכה רק
לתוכניות שנקלטו עם תאריך תחילת ביטוח  .1/1/1991אם לדוגמא,
נקלטה תוכנית מעורב חיסכון בתאריך תחילת ביטוח  .1/1/1990האם
מדובר בתוכנית עם  3%שנפתחה בתאריך זה או בתוכנית עם 4%
שנפתחה ב 12/1989 -ונרשמה ?1/1990
 בשלב זה ,אין לי פתרון לבעיה זו.



עדכוני מסלקה – עדכון נוהל בדיקת היתכנות צבירות
 oצבירות בתוכנית מופיעות בפורמטים שונים בפירוט יתרות ובפירוט יתרה
לתקופה תחת יתרות תחת בלוק יתרות תחת פרטי תקציב .לאיסוף הצבירות
לתוכניות השונות המערכת עושה שימוש בצבירות המופיעות תחת פירוט יתרה
לתקופה שם קיים פירוט טוב יותר לסוג הצבירה ורבדיה .יחד עם זאת ,מבוצעת
השוואה והסך הכל בכל סעיף חייב להיות שווה.
 oעד כה ,אי שוויון של  ₪ 3בין אותם סעיפים עדיין נחשב שווה ,אך מעבר לזה
נשלחה הודעת שגיאה.
 oמהיום אי שוויון בשיעור של  0.5%עדיין נחשב תקין .כלומר ,אם מדובר בצבירה
בסך של  ,₪ 161,000מתאפשר אי שוויון בסך .₪ 805



תיקון תקלה
 oכאשר יש מספר מקורות לתשלום מס על מענק חייב ,בשלב הפריסה המערכת
מחליטה לפי לוגיקה מסוימת לאיזה מקור היא משייכת את החייב ומנכה ממנו
את המס הנדרש .במסך שלאחר מכן ,מסך תשלום מס ומימוש פיצויים נוכחיים
באפשרות המשתמש לקבוע הוא לאיזה מקור ישויך החייב כך שממקור זה
ישולם מס.
 oכל עוד המשתמש לא התערב בהחלטות המערכת ,הכל הוצג כהלכה .כאשר
הייתה התערבות במסך תשלום מס ומימוש פיצויים נוכחיים בקביעה לאיזה
מקור ישויך החייב וישולם מס ,מילוי טופס 116ג (פריסה) היה שגוי .כל שאר
הטפסים מולאו כהלכה.
 oלגבי 116ג ,הכל (הסכום החייב ,הסכום הנפרס ושאר סכומי ההכנסות החייבות
בשנות הפריסה) מולא כהלכה למעט שיוך המקורות החייבים אשר נותרו לפי
ההחלטה המקורית של המערכת.
 oלו התרחשה הבעיה בחישוב שלך ,היית רואה אותה.
 oהבעיה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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תיקון תקלה
 oנתון מקרה:
 בסיום תקופת עבודה במעסיק עבר בוצע רצף קצבה.
 הייתה תוכנית מעורב/חיסכון טרום  1991בהפקדה חד פעמית עם נספח
קצבה ,כאשר ההפקדה הייתה במסגרת אותה תקופת עבודה.
 oלאחר שלב הקמת מועמד ,הייתה צבירת פיצויים בקצבה בתוכנית אך ללא סכום
ברצף קצבה .זו הייתה הבעיה.
 oלו התרחשה הבעיה בחישוב שלך ,היית רואה אותה.
 oהבעיה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 7.3.0 - 7/12/2016 - 103

תם תהליך קליטת הנתונים מהמסלקה .הערות ,הארות והצעות יתקבלו בברכה.


מה ה נותר?
 oבשלב כלשהו תבוצע קליטה של מסלולי ההשקעה בתוכניות משתתפות ברווחים.



יצירת טבלת הפרשות עם קליטת תוכנית מסולקת מהמסלקה
 oאין מידע מהמסלקה אודות הפרשות.
 oהמערכת מייצרת טבלת הפרשות על פי ברירות המחדל שלה ללא קשר למסלקה.



יצירת טבלת הפרשות עם קליטת תוכנית בהפקדה חד פעמית מהמסלקה
 oאין מידע מהמסלקה אודות הפרשות.
 oהמערכת מייצרת הפרשה חד פעמית סתמית לפי סוגי הצבירות שנקלטו .כלומר,
נקלטו צבירות בסעיף פיצויים ותגמולי מעביד המערכת תייצר הפרשה חד פעמית
סתמית לפיצויים ותגמולי מעביד.



יצירת טבלת הפרשות עם קליטת תוכנית משולמת לשכיר מנתוני המסלקה
 oלצערנו ,רמת פירוט המידע בנושא פרמיות בתוכניות היא נמוכה ולא ניתן לקבל
את כל היסטוריית הפרמיות .אפילו לא ניתן לקבל היסטוריית פרמיות לתקופת
ההפרשה האחרונה .ניתן לקבל פרמיות שנה אחרונה ,את פירוט הפרשות
לפוליסה ומספר נתונים נלווים.
 oלצורך יצירת טבלה המערכת עושה שימוש ביכולת שלה לייצר טבלה שלמה על
בסיס ההפרשה האחרונה ,תדירות התשלום ואופן ההצמדה .מנתונים אלה תיוצר
טבלת הפרשות מלאה לתקופת ההפרשה האחרונה .באשר לשאר תקופות
ההפרשה במידה וקיימות ,המערכת תייצר טבלאות ברירת מחדל לפי סוג
התוכנית ,כלומר שכיר.
 oליצירת טבלת הפרשות תקופה אחרונה לביטוח מנהלים (שכיר) המערכת פועלת
כדלקמן.
 מרשומת פרטי התקציב הראשון/פרטי העסקה המערכת קולטת את
השכר המבוטח בפוליסה.
 במידה ולא מגיע ערך ,השכר מבוטח נקבע לסך ₪ 10,000
ונשלחת הודעה מתאימה למסך.
 מרשומת פרטי התקציב הראשון/נתוני גביה המערכת קולטת את
תדירות ההפרשה בפוליסה.
 במידה ולא מגיע ערך תקין ,נקבעת תדירות חודשית ונשלחת
הודעה מתאימה למסך.
 מרשומת פרטי התקציב הראשון/נתוני הגביה ונתוני העסקה המערכת
קולטת את שיטת הצמדת הפרמיות בפוליסה.
 במידה ולא מגיעים ערכים תקינים ,נקבעת הצמדה למדד
ונשלחת הודעה מתאימה למסך.
 מרשימת פירוט הפרשות לפוליסה ,המערכת אוספת הפרשות תקינות
ומהן מייצרת שורה אחת של שכר והפרשות .התאריך שנקבע להן הוא
תאריך החישוב ללא קשר לתאריך המופיע בנתוני המסלקה.
 במידה ויש הפרשות לא תקינות (לדוגמא ,הפרשת מעביד לסעיף
 47או הפרשת עובד לסעיף תגמולי מעביד) ,אלה אינן נלקחות
בחשבון ונשלחת הודעה מתאימה למסך.
 עם לחיצה על  ,F8תיוצר טבלה מלאה.



יצירת טבלת הפרשות עם קליטת תוכנית משולמת במעמד שאינו של שכיר מנתוני
המסלקה.
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 oליצירת טבלת הפרשות תקופה אחרונה המערכת פועלת באופן דומה למעט
העובדה שהטבלה תיוצר על בסיס פרמיות ולא על בסיס שכר והפרשות.


התראות בסיום יצירת המועמד לפי רמת הממשק  -תזכורת
מבחינת נוהל העבודה במערכת ,היא מאתרת את כל השגיאות והבעיות ללא קשר לרמת
הממשק בה מופעלת המערכת .יחד עם זאת ,בהצגת ההתראות בודקת באיזה רמת ממשק
מדובר ומציגה רק התראות רלוונטיות.
לדוגמא ,נניח שקיימת בעיה בנושא דמי הניהול מהצבירה.
 oבממשק מורכב קיימים שדות לדמי הניהול במסכים השונים .לכן בעבודה עם
ממשק מורכב ,התראות בהקשר זה תוצגנה.
 oבממשק פשוט לא קיימים שדות לדמי הניהול במסכים השונים .לכן בעבודה עם
ממשק פשוט ,התראות בהקשר זה לא תוצגנה.



מה עושים כשיש בעיות בנושא המסלקה?
 oפנה לקבלת סיוע טלפוני.
 oבמידה והבעיה לא נפתרה ,שלח במייל:
 תיאור של הבעיה.
 את קובץ ה ZIP -המלא שהגיע מהמסלקה.



יצוא טבלת התוכניות הפנסיוניות לאקסל
 oבתחתית הווה/נכסים פנסיוניים /ריכוז נכסים פנסיוניים קיימים/טבלה
מספרית נוסף כפתור ייצא נתונים.
 oלחיצה עליו תייצא את הטבלה לקובץ מסוג  ,CSVאותו ניתן לייבא מתוכנת
אקסל.
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עדכון 7.2.2 - 30/11/2016 - 102


פעילות המערכת עם קליטת תוכנית מסולקת מהמסלקה
 oעבור תוכנית מסולקת המערכת בודקת את קיומו של תאריך סילוק ותקינותו.
 תקינותו משמע שני אלה במצטבר:
 הערך המגיע כמחרוזת ברת המרה לתאריך.
 oאם תגיע מחרוזת "בני הפנר" לא ניתן להמירה
לתאריך .גם אם לא יגיע ערך כלל ,לא ניתן לייצר
תאריך.
 במקרה שלא ניתן להמיר לתאריך את הערך
שהגיע ,המערכת מכניסה לשדה תאריך סילוק
בפרטי התוכנית תאריך של היום לפני 3
חודשים.
 oאם תגיע מחרוזת ברת המרה לתאריך ,יעשה בתאריך
זה שימוש.
 "19990101" יומר לתאריך .1/1/1999
 "19000101" יומר לתאריך .1/1/1900
 התאריך שנקלט הגיוני .כלומר ,לאחר מועד פתיחת התוכנית
ולפני התאריך הנוכחי .אם לדוגמא מדובר בתוכנית שנפתחה
בתאריך  1/1/1990ונקלט תאריך סילוק  ,1/1/1900מדובר
בתאריך לא תקין.
 oוהיה והתאריך תקין
 המערכת לוחצת באופן וירטואלי על כפתור "בטל תקופות" ומבצעת את
מה שהיה מתבצע לו לחצת על הכפתור באופן יזום.
 מומלץ לקרוא בספר התוכנה מה בדיוק קורה עם לחיצה על כפתור זה.
להזכירך ,במצב זה מתבצעות שתי פעולות עיקריות:
 ביטול תקופות הפרשה מעבר לתאריך הסילוק.
 גריעת התוכנית מרשימת תוכניות ברצף קצבה תחת מעסיק עבר
במידה ותאריך הסילוק קודם לתאריך תחילת תקופת העבודה.
 oוהיה והתאריך איננו תקין
 פעילות "בטל תקופות" לא תבוצע ותישלח הודעת שגיאה מתאימה.



מה עושים כאשר המערכת לא מצליחה לקלוט תוכנית מהמסלקה?
 oבהחלט ייתכן שהמערכת לא תקלוט את כל התוכניות אשר הגיעו בקובץ
המסלקה .לדוגמא ,קוד המסלקה של התוכנית שגוי או לחילופין לא קיים
בתוכנה .במקרה כזה ,בשלב כניסה למסך הקמת מועמד ,תישלח הודעה
מתאימה.
 oבמצב זה יש לפעול לפי נוהל הוסף תוכניות למועמד שכבר נוצר.
 בשלב ראשון ,יש לרשום "בצד" את התוכנית שלא נלקחה בחשבון.
 בשלב שני יש להקים את המועמד עד הסוף.
 בשלב שלישי ,יש לחזור למסך הקמת מועמד ,להוסיף את התוכניות
שלא נלקחו בחשבון וללחוץ על כפתור הוסף תוכניות למועמד שכבר
נוצר.
 מה זה להוסיף?
 oנניח שלמועמד ,בין היתר 3 ,תוכניות שוטפות מסוג
גמלא  1991,1992שאחת מהן לא נקלטה .במצב זה
תמונת המצב במסך הקמת מועמד תהיה:
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 oעתה ,היכן שרשום  ,2נזין .3


תיקון בתיעוד ביחס למה שקורה בפועל במערכת בנושא פיצויים מעסיק אחרון
 oבעדכון הקודם נרשם הסבר שאיננו מדויק עד הסוף .להלן ההסבר הנכון.
 oמדובר בתוכנית שבה מספר סוגי צבירות .לדוגמא ,תוכנית עדיף הון המשולמת
באופן שוטף ובה עלינו למצוא את מרכיבי צבירות הפיצויים והפיצויים למס בהון
ובקלמ"ק השייכות למעסיק האחרון.
 oבנושא פיצויים בנתוני המסלקה ,במסגרת יתרות בבלוק יתרות הנתונים הבאים:
 במסגרת פירוט יתרה לתקופה ,הפיצויים בתוכנית בחלוקה
להון/קצבה/קלמ"ק.
 במסגרת יתרות שונות ,פיצויים ופיצויים למס מעביד אחרון.
 oהמערכת מחלקת פדיון הפיצויים מעביד נוכחי באופן יחסי לפי המרכיבים
השונים שנקלטו בבלוק יתרות/יתרות/פירוט יתרות לתקופה.
 oדוגמא:
 צבירות שנקלטו מהמסלקה:
 במסגרת פירוט יתרה לתקופה ,נקלטו פיצויים
 oבהון בסך .₪ 381,904
 oבקלמ"ק בסך .₪ 1,060,460
 במסגרת יתרות שונות ,נקלטו
 oפיצויים מעביד אחרון בסך .₪ 1,442,364
 oפיצויים למס מעביד אחרון בסך .₪ 1,841,067.86
 צבירות סופיות אשר תוצגנה במסכים ותילקחנה בחשבון:
 הון
 oסכום בסך .₪ 381,904
 oסכום למס בסך .₪ 487,471.39
 קלמ"ק
 oסכום בסך .₪ 1,060,460
 oסכום למס בסך .₪ 1,353,596.47
 oבשיטה זו מובטח שגם אם צבירות הפיצויים בתוכנית במסגרת נתוני המסלקה
יכילו פיצויים שאינם שייכים למעסיק אחרון ,המערכת תדע לייצר את מרכיבי
הפיצויים כהלכה.

עדכון 7.2.1 - 15/11/2016 - 101


עדכון נוהל יצירת טבלאות מעסיקים בשלב הקמת מועמד תוך שימוש בנתוני מסלקה
 oהנוהל הקודם ,הקשה על העבודה ונאלצתי לשנותו.
 oנוהל זה מגדיר איך תיבנה טבלת היסטוריה תעסוקתית בעבר וטבלת תעסוקה
ומעבידים בהווה.
 oמידע אודות מעסיקים מופיע בנתוני המסלקה במספר מקומות .לעניין בניית
המסכים במערכת:
 ברמת מועמד ,במסגרת יישות מעסיק.
 שם ניתן למצוא גם את פרטי המועמד עצמו.
 ברמת פוליסה ,במסגרת פרטי עובד תחת פרטי תקציב.
 שם ניתן למצוא עבור תוכנית במעמד שכיר או בעל שליטה האם
מדובר במעסיק נוכחי ,מעסיק עבר או סה"כ מעסיקים קודמים.
 oבניית טבלת תעסוקה ומעבידים בהווה:
 המערכת עוברת על כל הפוליסות ושולפת משם פרטי מעסיקים נוכחיים.
מהם בונה את הטבלה .מאחר ואין מידע אודות מועד תחילת העסקה,
נקלח בחשבון התאריך המוקדם ביותר של מועד הפרשת תשלום
בפוליסה כלשהי תחת מעסיק זה ולא לפני גיל  18של המועמד .אם לא
נמצא תאריך כזה ,נקבעת תחילת עבודה לפני חמש שנים.
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 במידה ואין כאלה ,היא מייצרת מעסיק אחד סתמי עם תחילת עבודה
לפני חמש שנים.
 oבניית טבלת היסטוריה תעסוקתית בעבר:
 המערכת עוברת על כל הפוליסות ושולפת משם פרטי מעסיקי עבר או
סה"כ מעסיקים קודמים .בנוסף" , ,אוספת" את כל המעסיקים
הרשומים תחת רשומות ישות מעסיק המגיעות מהמסלקה .משניהם,
בונה את הטבלה .מאחר ואין מידע אודות מועד תחילת העסקה ,נלקח
בחשבון:
 תחילת תקופה לפי התאריך המוקדם ביותר שבו נפתחה פוליסה
כלשהי ובתנאי שלא לפני גיל  18של המועמד.
 סיום תקופה לפי יום לפני תחילת התקופה הוותיקה ביותר
בהווה.
 במידה ואין כאלה ,היא מייצרת מעסיק אחד סתמי.
 oשים לב! מאחר ואיכות פירוט המידע מהמסלקה בנושאים אלה ירודה ,יש לעבור
על המסכים שנבנו בקפידה רבה.


הוספת טיפול ברצף קצבה ורצף פיצויים בשלב הקמת מועמד
 oבטבלת היסטוריה תעסוקתית בעבר קיימות אינדיקציות לרצף פיצויים ולרצף
קצבה בסיום תקופת העבודה.
 oבנתוני המסלקה קיימת אינדיקציה על רצף פיצויים ו/או רצף קצבה ברמת
פוליסה באופן הבא:
 יש גם אינדיקציה האם קיים רצף פיצויים ו/או רצף קצבה.
 בנושא רצף קצבה מופיע ערך צבירת הפיצויים תחת רצף קצבה .בנושא
רצף פיצויים מופיעים שני ערכים ,האחד צבירה תחת רצף פיצויים
והשני פדיון פיצויים תחת רצף פיצויים.
 oלעניין רצף קצבה המערכת בודקת את הצבירה ברצף קצבה ולפיה מחליטה האם
קיים רצף קצבה.
 oלעניין רצף פיצויים המערכת בודקת הערכים בשדה ערך פדיון כספי פיצויים
ממעבידים קודמים ברצף זכויות ובשדה צבירת כספי פיצויים ממעבידים
קודמים ברצף זכויות .במידה ולפחות אחד מהם איננו אפס ,מחליטה שקיים רצף
פיצויים.
 oמאחר ובנתוני המסלקה לא קיים מידע אודות המעסיקים בהם קיים רצף
פיצויים ו/או רצף קצבה ,ברגע שמאותר רצף פיצויים ו/או רצף קצבה ,כל
מעסיקי עבר במסך הקמת מועמד מסומנים ככאלה שקיים בהם רצף פיצויים
ו/או רצף קצבה בהתאמה.
 oבמקרה ויש סתירה בין הצבירות לבין האינדיקציות ,תישלח הודעת שגיאה
בהתאם בזמן הכניסה למסך הקמת מועמד.
 oשים לב! מאחר ואיכות פירוט המידע מהמסלקה בנושאים אלה ירודה ,יש לעבור
על המסכים שנבנו בקפידה רבה.



הוספת קליטת פיצויים מעסיק אחרון
 oערכים אלה קיימים במסגרת פרטי תקציב/בלוק יתרות/יתרות שונות.
 oבשלב יצירת המועמד המלא ממסך הקמת מועמד ,המערכת מחפשת ערכים אלה
ומזינה אותם לתוך שדות הפיצויים.
 בממשק הפשוט ,לשדות סכומים לפרישה/צבירות פיצויים מעסיק
אחרון.
 בממשק המורכב
 לתוכנית שהיא הפקדה חד פעמית ,לשדות פיצויים אשר
בלשונית חיסכון כולל.
 לתוכנית שאיננה הפקדה חד פעמית ,לשדות חיסכון
שנצבר/פיצויים בתקופת ההפרשה האחרונה של התוכנית.
 oמה קורה אם יש ערכי פיצויים והתוכנית איננה מסוג מנהלים/שכירים?

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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 הבעיה תאותר בשלב בדיקת התקינות.
 oמה קורה אם יש מספר מעבידים בהווה?
 הערכים יוכנסו רק לאחד אשר נמצא בתקופת ההפרשה האחרונה.
 oמה קורה אם מדובר בתוכנית שבה מספר סוגי צבירות .לדוגמא ,תוכנית עדיף
הון המשולמת באופן שוטף ובה עלינו למצוא גם צבירות בהון וגם צבירות
בקלמ"ק בעוד שמהמסלקה מגיעים סכומים כוללים?
 במסגרת נתוני המסלקה בבלוק יתרות/יתרות/פירוט יתרות לתקופה קיים
מידע אודות הצבירות לפי סוגים .המערכת מחלקת פדיון הפיצויים
מעביד נוכחי באופן יחסי לפי המרכיבים השונים שנקלטו בבלוק
יתרות/יתרות/פירוט יתרות לתקופה.


עדכון שלב הקמת מועמד תוך שימוש בנתוני מסלקה
 oעד כה ,לאחר ייבוא קובץ מסלקה ,ניתן היה לבצע בדיקת היתכנות והמערכת
הציגה את כל השגיאות "המפריעות" לבצע הקמת מועמד .לאחור לחיצה על
כפתור בצע הקמת מועמד גם אם אין שגיאות ,מסך הקמת מועמד מולא בנתונים
אך לא הוצגו השגיאות בנתוני המסלקה עבורם המערכת עשתה שימוש בערכים
חליפיים משלה או שלא עשתה שימוש בנתונים שגויים (כגון ,תוכנית עם קוד
מסלקה שלא נמצא בבסיס הנתונים של התוכנה).
 oמהיום ,כאשר מקימים מועמד ,במצב שיש שגיאות ,השגיאות שאותרו תוצגנה
בסיום הקמת המועמד בתחתית המסך.



הוספת בורר המטפל בשימוש בקבצי מסלקה וותיקים
 oבגרסאות הממשק המורכבות המערכת לא מאפשרת חישוב במידה ונתוני
הצבירות מעודכנים לתאריך המרוחק מתאריך החישוב ביותר מאשר  3חודשים
(נכון למועד כתיבת שורות אלה) .כלומר ,לו רציתי לחשב בתאריך 2/11/2016
מועמד שנתוני המסלקה שלו אשר הגיעו מהיצרן עדכניים ל 1/8/2016 -המערכת
לא הייתה מאפשרת זאת .אם לדוגמא למועמד זה  10תוכניות ,והיה ורציתי
לייעץ בכל זאת ,היה עלי לעבור בכל אחת מהתוכניות ,תוכנית אחר תוכנית,
ולעדכן את תאריך נכונות הנתונים לתאריך בטווח של  3חודשים.
 זו פעולה "שחורה" שאפשר להימנע ממנה.
 oמהיום נוסף מנגנון המבצע זאת באופן אוטומטי.
 oתחת הגדרות משתמש נוספה כניסה בשם הגדרות לפעילות מסלקה.

קיים בורר בשם פעילות המערכת בשלב יצירת נתוני התוכניות כאשר תאריך
נכונות הנתונים מהמסלקה וותיק מדי ואיננו מאפשר חישוב ולו שני מצבים:
 השאר תמיד את התאריך כפי שהגיע מקבצי המסלקה
 במצב זה ,המערכת לא תשנה ערכים ויהיה עליך לבצע בעצמך.
 כאשר תאריך נכונות הנתונים רחוק מהמכסימום המאפשר חישוב,
עדכן אותו לתאריך החישוב
 במצב זה ,בכל תוכנית שבה תאריך נכונות הצבירות איננו
מאפשר חישוב ,התאריך ישונה לתאריך החישוב.
 oשים לב ! בדומה להגדרות משתמש אחרות ,מצבו של בורר קובע את הפעילות
לכלל המועמדים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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מחיקת שגיאות/אתראות
בתחילת כל שגיאה/אתראה קיים לינק מחק.

לחיצה על לינק זה ,תמחק את השגיאה/אתראה מרשימת השגיאות/אתראות.
במידה וקיימות מספר רב של שגיאות/אתראות ,מאד נח לבצע את התהליך הבא:
 oקריאת השגיאה/אתראה.
 oטיפול בה.
 oמחיקתה.
 oמעבר לבאה.
פעילות זו נוחה ושימושית במיוחד במקרה של התראות .שם יש לעבור אחת
אחת ,לטפל ולמחוק.
במקרה של שגיאות ,כל  F8יציג מחדש את יתרת השגיאות שנותרו.


שיפור בהצגת שגיאות ויכולת העתקתן למסמך וורד
מעל או לצד אזור השגיאות נוספו כפתורים לקביעת גודל הפונט ואפשרות העתקת
השגיאות למסמך וורד.

עדכון 7.2.0 - 25/9/2016 - 100

 סטאטוס התקדמות עם המסלקה – שיפור משמעות – זה עובד

 oהרעיון הכללי המבוצע הוא קריאת נתוני המסלקה ,התראה על מידע שגוי ובעיות
נוספות אך בו בזמן ייצור מועמד עובד בכל מחיר באמצעות השלמת הנתונים
החסרים והשגויים.
 חובה לקרוא את הודעות השגיאה על מנת להבין מה הבעיות אם
הנתונים שנקלטו מהמסלקה ואיך המערכת התמודדה אתן ,במידה וניתן
היה.
 לדוגמא ,נקלטו צבירות  0וקוד האומר כי נדרש חישוב ידני.
במקרה כזה ,המערכת מייצרת תוכנית עם צבירות  ,0מצב
שייצר שגיאות בשלב .F8
 oאני קולט פרטי מעסיקים ומייצר מהם טבלת תעסוקה ומעבידים בלשונית הווה
במסך הקמת מועמד.
 oאני קולט את כל צבירות קרן השתלמות ותגמולים .פיצויים ,רק לגרסאות
פשוטות בשלב זה.
 יש לי עדיין כמה צרות עם פיצויים למס.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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זה אומר שבגרסאות התוכנה הפשוטות יש קליטה מושלמת
של נתוני המסלקה .אני מאד מרוצה ממה שיצא.

 oומה לגבי גרסאות התוכנה המורכבות?
 כידוע לכם ,במסלקה אין נתונים לגבי תקופות הפרשה .עקב כך ,אני
עדיין לא יודע איך בדיוק יראה הפתרון.
 נכון לעכשיו:
 התוכניות מוקמות כהלכה עם הפרטים המלאים שלהם בנושא
שם ,מספר פוליסה ,תאריך תחילת ביטוח וכדומה.
 קליטה תקינה של צבירות התגמולים.
 עדיין אין התייחסות לכל מה שקורה בתקופות ההפרשה .בשלב
זה ,יש שם נתונים אקראיים כפי שהיו קיימים עד כה.


לגבי הפתרון ,נקווה שיפן תספק לי השראה...........



מה קורה עם נספח קצבה במעורב/חיסכון קלאסי
 oבמסגרת מסכי הקמת מועמד קיים בורר המגדיר אם קיים נספח קצבה .מצבו
של בורר זה נקבע על ידי המשתמש.
 oבשלב יצירת המועמד ,המערכת קוראת את צבירות התגמולים (בשלב זה
ההחלטה נעשית על בסיס תגמולים) ופועלת כדלקמן:
 במידה ולא אותרו צבירות בקצבה
 היא לא משנה את מצב הבורר.
 במידה ואותרו רק או גם צבירות בקצבה.
 היא קובעת קיומו של נספח קצבה כך:
 oאם מדובר על ביטוח מנהלים
 נספח על פרמיה מעל תקרה.
 oאם לא מדובר על ביטוח מנהלים
 נספח על מלוא הפרמיה.



צבירות תגמולים בקצבה משנת 2008
 oלמיטב הבנתי המקצועית אין שום משמעות לצבירות תגמולים בקצבה משנת
 2008ואילך .דינם זהה לצבירות תגמולים בקצבה משנת  1997/2000ואילך.
במסלקה קיימת הבחנה לצבירה זו .מבחינת התוכנה ,תגמולים בקצבה משנת
 2008ואילך מאוחדים עם צבירות תגמולים בקצבה משנת .1997/2000



צבירות בקרן השתלמות
 oהמערכת קולטת את הצבירה הכוללת .מאחר ו"בבטן פנימה" המערכת פועלת על
בסיס צבירות ברמת תקופת הפרשה מבוצעת פעולה כדלקמן:
 בשלב ראשון הצבירות הכוללות נקלטות.
 בשלב שני ,מפרקים את הצבירות הכוללות לכל אחת מתקופות
ההפרשה ,בחלוקה פשוטה על בסיס משך תקופת ההפרשה.
 oדוגמא
 נקלטה צבירה בסך  ₪ 100,000וקיימות שתי תקופות הפרשה ,האחת
נמשכת  3שנים והשנייה  7שנים.
 פועל יוצא שנקבל צבירה בסך  ₪ 30,000בתקופה הראשונה ו₪ 70,000 -
בתקופה השנייה.



שיפור במציאת פרטי הלקוח
 oעד כה ,נלקח ממקום קבוע.
 הבעיה שיש אפשרות שדווקא שם הפרטים חסרים.
 oמהיום ,פעולה קצת יותר חכמה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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בכל קובץ המגיע מיצרן אמורה להיות רשומה בשם ישות לקוח ובה
פרטי הלקוח .המערכת מחפשת רשומה תקינה והראשונה שנמצאת ,בה
נעשה שימוש.
מה זה תקינה ?
 שמתקיים בה שמצטבר:
 oלסוג מזהה הלקוח ערך תקין מתוך רשימת אפשרויות
סגורה.
 oתעודת זהות בת יותר מחמש ספרות.
 oשם ושם משפחה בעלי  2תווים ויותר.

אופן יצירת טבלת תעסוקה ומעבידים בלשונית הווה במסך הקמת מועמד
 oהמערכת יודעת לקלוט מועמד עם מספר מעסיקים .היא פועל כדלקמן:
 ראשית" ,אוספת" את כל המעסיקים הרשומים תחת רשומות ישות
מעסיק המגיעות מהמסלקה.
 שנית ,על בסיס זיהוי המעסיק לפי שדה מספר מזהה מעסיק ושדה סוג
מזהה מעסיק המערכת בודקת זהות בין מעסיקים המגיעים מיצרנים
שונים (לדוגמא ,מועמד מבוטח אצל אותו מעסיק בפוליסה במגדל
ובפוליסה בכלל .פועל יוצא שהמעסיק מזוהה פעמיים) ומצמצמת
מעסיקים זהים.
 אם הערך באחד משני שדות אלה איננו תקין ,לא מן הנמנע
שנקבל בטבלה שני מעסיקים זהים .במקרה כזה ,טרם הקמת
מועמד נקבל הודעת שגיאה מתאימה.
 שלישית ,מרשימה סופית זו מייצרת את טבלת תעסוקה ומעבידים.
 oאיזה נתוני מעסיק לא קיימים במסלקה ומה המערכת משלימה כתחליף ?
 תיק ניכויים – לא קיים ומוכנס ערך אקראי שעובר בדיקת תקינות.
 שכר למשרה מלאה  -לא קיים ומוכנס ערך בסך .₪ 10,000
 תחילת עבודה – לא קיימת ומוכנס ערך של מועד תחילת התוכנית
הפנסיונית הראשונה והולך ועולה במידה ויש מספר מעבידים .כלומר,
אם התוכנית הראשונה הפתחה ב ,1990 -אזי מעסיק ראשון יתחיל ב-
 ,1990מעסיק שני ב 1991 -וכך הלאה.
 oמה קורה אם לא נמצאו מעסיקים ?
 המועמד מוקם כעצמאי עם תחילת תקופה לפי מועד תחילת התוכנית
הפנסיונית הראשונה.
 oומה לגבי העבר?
 בשלב זה נקבע שלא עבד מגיל  18ועד לתחילת התעסוקה בהווה.
 oומה עם בעיות?
 לדוגמא ,לא נקלטו מעסיקים אבל נקלטו צבירות פיצויים.
 כרגע לא נבדק.
 כל הבעיות אמורות להתגלות בשלב .F8
 oשים לב ! בשלב זה ,המערכת לא יודעת לבדוק מי מהמעסיקים הוא מעסיק עבר
ומי מהם מעסיק הווה .לכן ,כל מעסיק שנמצא הוא מעסיק הווה.
 הנושא יטופל בהמשך.
 ומה לעשות בינתיים?
 לעבור בקפידה על מה שנוצר לתקן ולעדכן לפי הצורך.

עדכון 7.1.0 - 15/9/2016 - 99

 סטאטוס התקדמות עם המסלקה

 oשיפור משמעותי.
 oאני קולט את פרטי המועמד כולל כתובת ,מייל וטלפון.
 oאני קולט את תוכניות כל היצרנים ,בכפוף לכך שקוד התוכנית מופיע בבסיס
הנתונים שלי.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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במידה והגיעה תוכנית שאיננה מופיעה אצלי ,תישלח הודעה מתאימה
בשלב של בדיקת היתכנות לקובץ המסלקה לקראת הקמת מועמד.

 oאני קולט פרטים נוספים לביטוח יסודי ,כגון מסלול ביטוח בעדיף ,סוג מדויק של
קלאסי וכדומה.
 oאני קולט תשואות ודמי ניהול מפרמיה ומצבירה בכל התוכניות.
 oהכי חשוב  :בשלב יצירת המועמד ,אני יודע לייצר אותו גם אם לא הגיעו מלוא
הנתונים מהמסלקה ו/או הגיעו שגויים .בסוף תהליך היצירה ,אני מציג סדרת
שגיאות ובהן תיאור של הנתונים שהיו חסרים ,כאשר במקומם אני מכניס ערכי
ברירת מחדל שלי (כמו ביצירת מועמד ללא המסלקה).
 oמה נשאר ?
 הדברים הקשים.
 קליטת צבירות תגמולים .עש תשתית וצריך להתחיל ליישם לכל
תוכנית ותוכנית.
 תיאור תקופות הפרשה .בעיה קשה .נתמודד.


חידוד תהליך העבודה ובדיקות התקינות
 oשלב ראשון ,יבוא קובץ ה ZIP -מהמסלקה.

 oשלב שני ,הקמת מועמד עם או ללא בדיקת תקינות .במידה ולא נעשית בדיקת
תקינות "על אחריותך" .במידה ונעשית בדיקת תקינות ,המערכת תאפשר ביצוע
הקמת מועמד אך ורק במידה והשדות הנדרשים להקמת מועמד (רק אותו מספר
שדות מצומצם) תקינים .אין כל מניעה לבצע רק בדיקת תקינות ,לראות מה לא
תקין ,לבצע הקמת מועמד ללא התחשבות בשגיאות ,לתת למערכת להקים את
מה שמסוגלת ולאחר מכן לתקן את השגיאות ידנית במידת האפשר.
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 oשלב שלישי ,יצירת מועמד מלא תוך השלמת נתונים מהמסלקה.

המערכת בכל מקרה תייצר מועמד תקין ומוכן לחשוב "כמיטב יכולתה".
 מה זה "כמיטב יכולתה"?
 לדוגמא ,הערך אשר הגיע מהמסלקה בשדה סוג תוכנית/חשבון
לא היה תקין .המערכת קבעה "על דעתה" שמדובר בביטוח
מנהלים.
 לדוגמא ,הערך אשר הגיע מהמסלקה בשדה תאריך ערך צבירות
לא היה תקין .המערכת קבעה "על דעתה" שהצבירות נכונות
לתאריך החישוב.
 בסיום ,תבצע בדיקת תקינות למה שנעשה:
 תציג הודעות שגיאה אודות ערכים שגויים בשדות המסלקה.
לדוגמא ,בשדה תאריך ערך צבירות יש מחרוזת שלא מאפשרת
המרתה לתאריך (נניח הופיע .)XCDSERFG
 תציג הודעות שגיאה אודות תוצרים בתוכניות שלא מאפשרים
חישוב .לדוגמא ,בשדה סוג תוכנית/חשבון נקלט ערך פרט.
הערך תקין ולתוכנית נקבע ערך פרט אולם ,המערכת לא יודעת
לחשב תוכניות פרט .והיה ולא תהיה התייחסות לבעיה זו,
במסגרת בדיקת תקינות רגילה ( )F8תוצג הודעת שגיאה
מתאימה.


חישוב ריבית לשימוש בתוכניות משתתפות ברווחים מסוג קופות גמל רגילות ,קרנות
השתלמות ,פוליסות  1991-2003להוציא מגדל השקעות שלי ,פרופיל כלל ויוניט לינקד.
 oבתוכניות אלה יש לקבוע את הריבית (נטו או ברוטו) ואת דמי הניהול .בעבודה
עם המסלקה ,המערכת מכניסה לשם ערכים בעצמה.
 oראשית ,המערכת קובעת שמדובר בריבית נטו.
 oלשדה דמי ניהול ,לפי מה שמופיע בשדה פרטי התקציב הראשון/פירוט
הוצאות/הוצאות בפועל לחודש דיווח/שעור דמי ניהול מצבירה בפועל .מדובר
בד"נ חודשיים מהם המערכת מחשבת דמי ניהול שנתיים.
 oלשדה תשואה נעשה החישוב הבא:
 אם בשדה רווח/הפסד במסגרת פרטי התשואה נקבע שיש הפסד
 המערכת קובעת תשואה נטו  .0לא ניתן לעבוד במערכת עם
תשואות שליליות.
 אם בשדה רווח/הפסד במסגרת פרטי התשואה נקבע שיש רווח
 המערכת עושה שימוש בשדה שיעור התשואה נטו שנזקפה
למוצר כולו מתחילת השנה במסגרת פרטי התשואה מחשבת
ממנו תשואה חודשית לפי מספר החודשים שחלפו מתחילת
השנה ועד למועד תאריך ערך צבירות של פרטי התקציב הראשון
ובתוכו פרטי היתרה הראשונה.
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 oלמה מהראשון? ללא סיבה מיוחדת .הערך בכל מקרה
אמור להיות זהה.
מריבית חודשית זו מחשבת ריבית שנתית וזה הערך שיהיה
בשימוש.



חישוב ריבית לשימוש בתוכניות משתתפות מסוג מגדל השקעות שלי ,פרופיל כלל
ויוניט לינקד.
 oבתוכניות אלה ניתן להגדיר במערכת ריבית שונה לפיצויים ותגמולים .מאחר
ונתוני הריבית הקיימים במסלקה הם ברמת פוליסה ,המערכת מייצרת ריבית
זהה לשניהם במתכונת אשר תוארה לעיל.



חישוב סכום ביטוח וסכום מסולק בפוליסת מעורב/חיסכון טרום .1991
 oבנתוני המסלקה אין מידע אודותיהם והם נקבעים כפי שנקבעים ללא עבודה עם
המסלקה ,כלומר ,אקראית.
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השלמת קודים של כל חברות הביטוח וקרנות הפנסיה ,למעט מנורה.
 oבאשר לקופות הגמל ,בשלב זה עושה שימוש בקודים המגיעים מהמסלקה ולא
מבצעת שום פעילות/בדיקות לפי בסיס נתונים פנימי של התוכנה.
 oזה בעבודה.

מה המערכת יודעת לבצע עד כה ואיך ניתן לעשות שימוש כבר במה שיש?
 המערכת יודעת לבצע ייבוא קבצי מסלקה .היא קולטת קובץ  ZIPהמגיע מהמסלקה,
פותחת אותו למרכיביו (קבצי ה )XML -ובודקת "קלות" את תוכנם.
 oהבדיקה היא בדיקה פנימית של המערכת ולא ניתן להפיק ממנה כרגע כל מידע.
גם אם התקבלה הודעה על כך שאותרו שגיאות בשלב זה ,אין כל בעיה להמשיך
לעבוד.
 oבהמשך המערכת תפיק דוח שגיאות לשלב זה.


המערכת יודעת לבצע בדיקת היתכנות ,שבה נבדקים בשלב זה רק השדות הרלוונטיים
לשלב הקמת מועמד.
 oבמידה ויש שגיאות ,תישלחנה הודעות שגיאה בהתאם.
 oאחת הבדיקות החשובות שנעשות היא בדיקת קוד התוכנית בקובץ .במידה וקוד
זה לא מופיע בבסיס הנתונים של המערכת (כמו תוכניות מנורה בשלב זה),
תישלח הודעת שגיאה מתאימה.



המערכת יודעת לבצע הקמת מועמד על בסיס הנתונים אשר הגיעו מהמסלקה באחד משני
אופנים.
 oבצע הקמת מועמד רק אם אין שגיאות.
 במידה ויש שגיאות (ואתם ניתן לראות טרם לחיצה על הכפתור
באמצעות בדיקת היתכנות) ,המערכת לא תבצע הקמת מועמד אלא
תציג את השגיאות.
 מומלץ תמיד לנסות הקמת מועמד תוך שימוש בחלופה זו .במידה ויש
שגיאות ,יש לקבל החלטה האם השגיאות "נסבלות" או כאלה הניתנות
לטיפול באופן ידני ובהתאם להחליט אם לבצע הקמה תוך התעלמות
מהשגיאות.
 oבצע הקמת מועמד גם אם יש שגיאות.
 המערכת לא בודקת דבר .היא מבצעת ישירות הקמת מועמד.
 לכן ,יש לבצע פעולה זו במשנה זהירות ולבדוק בקפדנות את כל מה
שמיוצר על ידי המערכת .לא מן הנמנע שעקב בעיות בנתונים המגיעים
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מהמסלקה תהיה "התרסקות" של המערכת .במקרה זה ,תישלח שגיאת
מערכת.
 דוגמא :נניח שבדיקת ההיתכנות אתרה שגיאה שקוד תוכנית אחת לא
נמצא בבסיס הנתונים של המערכת .בניירת הנלווית למקרה ,אותר
שמדובר בתוכנית מסוג גמלא משנת  .1988נבצע הקמת מועמד עם
השגיאה ,הוא ייוצר ללא התוכנית ונוסיף אותה ידנית.
 oלאחר כניסה למסך הקמת מועמד ,באפשרותך להוסיף פרטים.
 oבסיום שלב זה ,עומדות בפניך שתי אפשרויות:
 לחיצה על צור מועמד לפי הנתונים המוזנים במסך זה.
 בחלופה זו ,המערכת עובדת "רגיל" כפי שעבדה עד כה.
 לחיצה על צור מועמד לפי הנתונים המוזנים במסך זה והשלם נתוני
מסלקה.
 בחלופה זו ,המערכת מקימה את כל התוכניות עם תאריך
תחילת ביטוח ,שם חברה ,מספר פוליסה כפי שהגיעו
מהמסלקה.
 באשר לשאר הפרטים ,למעט פרטים אודות תקופות ההפרשה,
המערכת משלימה פרטים מלאים ,כולל צבירות תגמולים ,כולל
בדיקת שגיאות ,לתוכניות אלה:
 oמעורב טורם .1991
 oעדיף טרום .1991
 oפנסיה חדשה מסובסדת.
 האם זה מעשי לעבוד בשלב זה עם כפתור זה ?
 oכן ,אם אתה רוצה לראות מה בדיוק קורה ומוכן לפקוח
עיניים ולהשגיח שבכל בסדר .אני ממליץ!
ומה לגבי ההמשך
 oאני ממשיך להשמיש את שאר התוכניות.
 oכאשר אסיים ,אעבור לטפל בנושאים הבעייתיים באמת שהם הצבירות ותקופות
ההפרשה.
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בשעה טובה ,קליטת נתונים מהמסלקה.



ראשית ,אין כל שינוי בנהלי העבודה ללא שימוש בקבצי המסלקה.
לפני שנסביר את השינויים והתוספות במסכים השונים לצורך עבודה עם המסלקה,
נסביר את התהליך שיהיה תוך שימוש בקבצי המסלקה .מבחינה תהליכית ,מדובר
בתהליך הבא:
 oהמשתמש פונה באופן עצמאי למסלקה ומקבל ממנה קובץ .ZIP
 oקובץ זה מוכנס לתיקיה נגישה למערכת.
 oהמערכת מייבאת את הקובץ ,פותחת אותו לקבצי  XMLומכינה אותם לשימוש.
קבצי ה XML -נבדקים ובמידה והם תקינים ,מוזנים לתוך מסכי הקמת מועמד.
 oבשלב זה ,ניתן לראות שם את כל התיק הפנסיוני של המועמד (רק את נתוני
השלד שלו כפי שמוצגים במסכים) כפי שהגיעו מהמסלקה.
במסגרת מסכי הקמת מועמד ,ישלים המשתמש ידנית נתונים נוספים במידה ויש.
לחיצה במסך הקמת מועמד על כפתור צור מועמד לפי נתונים במסך זה והשלם נתוני
מסלקה תייצר מועמד מלא תוך שימוש בכלל הנתונים שהגיעו מהמסלקה אודות התיק
הפנסיוני.
במסגרת מסכי הנתונים ,ישלים המשתמש ידנית נתונים נוספים במידה ויש כולל נתונים
של התוכניות השונות.



תוספת ושינוי בעץ הניווט להגדרת מיקום קבצי המסלקה.
 oלצורך עבודה עם קבצי מסלקה נעשה שינוי בעץ הניווט.
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 oתחת הגדרות משתמש נוספה כניסה מיקומי תיקיות וקבצים .לחיצה עליה
תפתח מסל ובו:
 מיקום תיקיית מועמדים.
 נמצא המנגנון הקיים המאפשר קביעת מיקום תיקיית
המועמדים .עד כה היה ישירות בעץ הניווט.
 מיקום תיקיית קבצי מסלקה.
 מהמסלקה מגיע קובץ מסוג  .ZIPבמסך זה עליך להגדיר את
מיקום התיקייה שלתוכה תעביר את הקובץ אשר הגיע
מהמסלקה .הגדרה זו נשמרת כל עוד לא שינית אותה .בכל פעם
שתייבא למערכת קובץ מסלקה ,המערכת תפתח בפניך את
התיקייה שהגדרת במסך זה .במידה ותרצה לייבא באופן חד
פעמי קובץ מסלקה מתיקיה אחרת ,המערכת תאפשר לך לחפש
אותו בתיקיה אחרת .במידה ותרצה לשנות את מיקום התיקייה
באופן קבוע ,שנה את ההגדרות במסך זה.


תוספת ושינוי בעץ הניווט להגדרת אירוע חדש לביצוע  :פעילות מסלקה.
 oתחת אירועים/הגדרת אירוע לביצוע נוספה כניסה פעילות מסלקה.
 oלחיצה עליה תפתח מסך ובו אפשרות להגדיר בקשה לביצוע שני אירועים:
 פניה למסלקה.
 אירוע זה מאפשר פניה למסלקה לצורך שליחת בקשות למידע.
 oבשלב זה ,אירוע זה לא פעיל.
 שימוש בקבצים מהמסלקה.
 אירוע זה מהווה את תחילת תהליך עבודה על מועמד חדש תוך
שימוש במידע אשר הגיע מהמסלקה אשר יוזן באופן אוטומטי
על ידי המערכת .לחיצה עליו ,תפתח בפנינו את מסך
אירועים/הגדרת נתונים לביצוע אירוע/פעילות מסלקה
באמצעותו נבצע את קליטת נתוני המסלקה ושימוש בהם.



תוספת ושינוי בעץ הניווט להזנת נתונים לביצוע אירוע חדש :פעילות מסלקה.
 oתחת אירועים/הגדרת נתונים לביצוע אירוע נוספה כניסה פעילות מסלקה.
לחיצה עליה תפתח בפנינו מסך ובו  4כפתורים:
 כפתור ייבא קבצי מסלקה.
 לחיצה על הכפתור תפתח בפניך סייר של חלונות אשר יצביע על
התיקייה אותה קבעת במסגרת מסך מיקומי תיקיות
וקבצים/מיקום תיקיית קבצי מסלקה .במידה והקובץ המבוקש
(מסוג  )ZIPנמצא במקום אחר ,מצא אותו באמצעות הסייר.
 שים לב ! המערכת מבצעת סדרת בדיקות בשלב קריאת הקובץ
מהמסלקה .בשלב זה השגיאות מאותרות אך לא מפוענחות.
לכן ,יש להתעלם מהודעה בדבר שגיאות.
 כפתור בדיקת היתכנות.
 לחיצה על הכפתור תביא לבדיקת קבצי ה XML -כפי שהגיעו
מהמסלקה .במידה ויש שגיאות אלה תוצגנה.
 בשלב ראשון פעילות זו בודקת אך ורק את השדות הנדרשים
ליצירת מסך הקמת מועמד .הבדיקה תלך ותתרחב.
 כפתור בצע הקמת מועמד רק אם אין שגיאות.
 לחיצה על הכפתור תבדוק את קבצי ה.XML -
 במידה ויש שגיאות
 oהן תוצגנה.
 במידה ואין שגיאות
 oהמערכת תמלא מתוך קבצי ה XML -את השדות
הקיימים במסכי הקמת מועמד.
 oבסיום ,תפתח בפניך את מסך הקמת מועמד.
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כפתור בצע הקמת מועמד גם אם יש שגיאות.
 לחיצה על הכפתור לא תבדוק את קבצי ה XML -ותמלא
מתוכם את השדות הקיימים במסכי הקמת מועמד.
 בסיום ,תפתח בפניך את מסך הקמת מועמד.
 שים לב !
 oמאחר ולא מבוצעת בדיקה ,חובה עליך לנהוג במשנה
זהירות ולבדוק היטב כל שדה ושדה במסכי הקמת
מועמד.



תוספת ושינוי במסך הקמת מועמד.
 oעד כה ,בסיום הזנת הנתונים במסך הקמת מועמד ,עשינו שימוש בכפתור צור
מועמד לפי הנתונים המוזנים במסך זה.
 oעתה ,נוסף כפתור צור מועמד לפי הנתונים המוזנים במסך זה והשלם נתוני
מסלקה .לחיצה עליו תייצר את התהליך הבא:
 המערכת בודקת אם קיים מידע מהמסלקה .במידה וכן מבצעת את
הפעילות המפורטת להלן:
 בודקת את הנתונים שהוזנו במסך ובמידה והם תקינים,
מייצרת מועמד על בסיס הנתונים בשדות השונים בסדרת
מסכים זו.
 לכל תוכנית פנסיונית משלימה את מלוא הפרטים הקיימים
בקבצי המסלקה.
 בסיום התהליך ,ייפתח בפניך מסך נתונים/פרטי המועמד
ומשפחתו/פרטי המועמד/פרטים כלליים/פרטים ראשיים.
 שים לב ! תקינות במסך זה איננה ערובה לתקינות כוללת .הסיבה לכך
שכמות הנתונים המצומצמת במסך זה מביאה לייצור נתונים רבים מאד
הנבדקים בבדיקות אחרות.
 שים לב ! בשלב הקמת מועמד המערכת משלימה ומייצרת נתונים רבים.
באפשרותך לשלוט על יצירתם בשדות השונים או הזנת ערכי  .0באשר
לצבירות ,אם התבקש להזין בהם ערכי  ,0גם כאשר המידע מגיע
מהמסלקה ,יוזנו לשדות ערכי .0



תיקון ערך פנסיית מינימום.
 oהייתה טעות בחישובה .הערך תוקן בכמה  ₪ל.4454.16 -



שיפור טופס .161
 oהוספת פסיקים של אלפים בשדות השכר בפרקים ו' ו -ז'.



הוספת חלופה ביצירת טופס .161
 oבעזיבת עבודה המסיימת שרשרת של רצף פיצויים ,חישוב הפטור/חייב נעשה על
בסיס סך כל תקופות העבודה .יחד עם זאת ,בטופס  161יש להציג נתונים
רלוונטיים רק מתקופת העבודה בה מבוצעת עזיבת עבודה.
 oבמקרה כזה ,חישוב הסכום הפטור/חייב נעשה אך ורק על ידי פקיד שומה .יחד
עם זאת ,המערכת מחשבת את הסכומים .עד כה ,המערכת הציגה את הערכים
בטופס  161באופן המפורט להלן בחלופה יש להציג.
 הייתה אלי פניה בנדון לא להציג את הערכים שכן המעביד החותם על הטופס ,לא
יסכים לחתום על סכומים מהם עלול להשתמע כי הוא אמור לשלמם.
במסגרת הגדרות משתמש/הגדרת ייצור טפסים לנציבות נוסף בורר חישוב
סכום משוער פטור חייב במקרה של חרטה מרצף פיצויים והצגתו בסעיף יא
בעל שני מצבים .ניצמד לדוגמא שבה  ₪ 100,000ברצף פיצויים ועל ידי המעסיק
האחרון שולמו  .₪ 500,000להלן המצבים:
 oיש להציג .בחלופה זו ,יוצג המענק של המעסיק האחרון אך הסכומים
פטור/חייב לפי כלל התקופות באופן הבא (שים לב שסך הפטור החייב
הוא  ₪ 600,000והמעביד האחרון עלול לסרב לחתום על הטופס במצב

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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זה):

 oאין להציג .בחלופה זו ,יוצג המענק של המעסיק האחרון ללא הצגת
הפטור החייב.

עדכון 6.6.0 - 31/7/2016 - 96


תוספת מידע אודות תשלום המס במסך סיכום אירוע/תקציר האירוע ובדוח ללקוח.
 oבמקרה של תשלום מס השורה תיראה ברוח זו ,בתלות בגרסת הממשק:

 oבמקרה של החזר מס השורה תיראה ברוח זו ,בתלות בגרסת הממשק:



תוספת מידע אודות סך מקדמת המס בפריסה.
 oכידוע ,המערכת בנויה לבצע פריסות מרובות על ציר הזמן של הפרשי שכר ,פדיון
חופשה ,מענקי פיצויים וגם של היוונים .לכל תאריך שבו מבוצעת פריסה (ללא
קשר אם מדובר בסכום אחד שנפרס או מספר סכומים) קיימת לשונית ,מחושבת
מקדמת מס לתשלום לאותו תאריך.
 oבלשונית המרוכזת ,רואים את סך הסכומים הנפרסים או לך את המקדמה
הכוללת.
 oמהיום ,ניתן לראות בלשונית המרוכזת את הסכום הנומינלי של סך מקדמות
המס המחושבות לתאריכים השונים .להלן דוגמא:



תקלה שכרגע לא פתורה.
 oלסכום ברצף פיצויים יש תקרה .כאשר יש חריגה מהתקרה ,הסכום מעבר
לתקרה מחויב במס שולי ללא יכולת פריסה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

o
o
o
o
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בפועל ,הסכום לרצף פיצויים הוא הסכום המלא בניכוי הסכום מעבר לתקרה,
כלומר ,התקרה עצמה.
למרות זאת ,במקרה כזה ,הסכומים המופיעים בטופס 161א הם לפי הסכום
המלא ולא לפי התקרה .זו שגיאה.
הטיפול בזה איננו פשוט ובשלב זה לא מבוצע.
אם יש לך מקרה עם בעיה מסוג זה ,נא לפנות אלי.

עדכון ספר התוכנה.

עדכון 6.5.18 - 21/7/2016 - 95

תיקון תקלה בהפקת טופס  161במקרה של סיום עבודה המסיים שרשרת רצף פיצויים

ראה גם עדכון .6.4.0 - 29/2/2016 - 76

כזכור ,במקרה של סיום עבודה המסיים שרשרת רצף פיצויים ,בטופס ( 161שכותרתו הודעת מעביד על
פרישה מעבודה של עובד) יש להציג אך ורק את המענקים המשולמים ממעסיק אחרון .בסעיף  2בפרק יא
בטופס ,נציג את סך המענק ממעסיק זה לאחר סכומים שיועדו לרצף קצבה .בסעיף  3ו 4-יש להזין את
הסכום הפטור והחייב בהתחשבנות זו ואלה נגזרים מסך המענקים וסך תקופות העבודה של מעסיק זה
ושל המעסיקים הקודמים .חישוב הפטור/חייב במקרה זה אינם בסמכותו של המעסיק האחרון ואלה
יחושבו על ידי פקיד השומה .למרות זאת ,המערכת ממלאת שם ערכים כפי שחושבו על ידה עם הוספת
הסתייגות שהסכומים בפועל יחושבו על ידי פקיד השומה.
במנגנון זה הייתה תקלה .סעיפים אלה לא מולאו כהלכה כאשר כל הפיצויים של המעסיק האחרון יועדו
לרצף קצבה ונותרו בהתחשבנות רק פיצויים שמקורם ברצף פיצויים.
להלן דוגמא.
פיצויים מעסיק אחרון בסך  ₪ 500,000אשר כולם מיועדים לרצף קצבה  -ראה סעיף  7בפרק יא .פועל
יוצא ,שהמענק מהמעסיק האחרון הוא  - ₪ 0ראה סעיף  2בפרק יא.
פיצויים מעסיקים קודמים בסך .₪ 150,000
כלומר ,סך סכום הפיצויים במועד ההתחשבנות הנוכחית הוא בסך .₪ 150,000
סך הפטור שהתבקש  - ₪ 50,000 :ראה סעיף  3בפרק יא.
סך החייב שנותר  - ₪ 100,000 :ראה סעיף  4בפרק יא.
להלן פרק יא בטופס  161כפי שממולא עתה כהלכה לאחר תיקון התקלה.
יש לשים לב שכאשר המערכת מזהה שמדובר בהתחשבנות כולל עבור מעסיקים ברצף פיצויים ,היא
מוסיפה לכותרת פרק יא ,הערה "כאשר מסתיים רצף פיצויים חישוב הפטור/חייב בפועל נעשה על ידי
פ'ש" .ראה את ההערה מוקפת במלבן אדום.

כאמור ,התקלה תוקנה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 6.5.17 - 18/7/2016 - 94

תיקון נוהל בנושא פיצויים למס ברצף פיצויים ורצף קצבה

לפני שאעבור לתוכן העדכון ,קצת תיאוריה הקשורה למערכת.

מצב של רצף פיצויים ורצף קצבה בפוליסות משתתפות ברווחים יכול לעורר קשיים רבים באשר לנכונות
הנתונים .נסביר להלן את נוהל העבודה במערכת בבדיקת חוקיות של פיצויים למס בקצבה ופיצויים למס
בקלמ"ק ובמיוחד עבור מצב של רצף פיצויים ורצף קצבה.
בפוליסות בהן יש פיצויים למס ,הערך נבדק במספר מצבים:
 מעסיק הווה
 oבדיקה בסיסית ומובנת.
 מעסיק עבר
 oללא רצף פיצויים (לא נבחר כלל או נבחר והייתה חרטה או נבחר והייתה כבר
התחשבנות)
 הייתה התחשבנות מלאה ,אין יותר פיצויים למס והערך חייב להיות .0
 oתחת רצף פיצויים פעיל אשר יסתיים בסוף מעביד המשך
 כספים בהון
 בדיקת בסיסית על בסיס סכום הפיצויים בהון וסכום התגמולים בהן.
בשלב זה ,עקב קושי לבודד סכומי תגמולים של תקופת הפרשה,
נעשית בדיקה כללית לפי  50%עד  200%מסכום הפיצויים.
 כספים בקצבה
 ללא רצף קצבה
 oבדיקת בסיסית על בסיס סכום הפיצויים בהון וסכום
התגמולים בהן .בשלב זה ,עקב קושי לבודד סכומי תגמולים
של תקופת הפרשה ,נעשית בדיקה כללית לפי  50%עד 200%
מסכום הפיצויים.
 כולל רצף קצבה
 oכידוע ,סכום ברצף קצבה לא יובא בחישוב הפיצויים במועד
ההתחשבנות .לכן ,יש לבדוק את הערך בשדה פיצויים למס
רק על בסיס ערך הפיצויים שלא תחת רצף קצבה.
 כספים בקלמ"ק
 זהה למה שתואר לגבי פיצויים.
דוגמא לחישוב עם רצף פיצויים ורצף קצבה
בפוליסת עדיף יסודי  1991,1992בהפרשות  8.33+5+5נצברו בגין תקופת עבודה תחת רצף פיצויים 450,000
 ₪תגמולים ו ₪ 600,000 -פיצויים.
 מקרה ראשון  -תחת רצף פיצויים יש  ₪ 200,000ותחת רצף קצבה .₪ 400,000
 oנייחס  1/3מהתגמולים לפיצויים תחת רצף פיצויים (וזה לא מדויק כי הריבית שעוברת
לתגמולים היא רק זו בגין פיצויים ברצף פיצויים) בסך  .₪ 150,000סכום הפיצויים למס
יחושב לפי
.8.33/18.33*(200,000+150,000)/0.9=176,729
 oבמסגרת בדיקות תקינות נבדוק לפי ערך זה והטולרנס המותר סביבו.
 מקרה ראשון  -כל הסכום תחת רצף קצבה .₪ 400,000
 oסכום פיצויים למס חייב להיות .0

ועתה לעדכון עצמו.
 תיקון בדיקות תקינות נתונים של שדה פיצויים למס.
 oעד כה ,המערכת לא ביצעה בדיקות תקינות אלה כהלכה .מהיום הבדיקות
מבוצעות כהלכה.
 oלו הזנת כהלכה מקרים הכוללים רצף קצבה ורצף פיצויים (כלומר ,מקרים
תקינים) היית מקבל הודעות שגיאה שלא לצורך ומן הסתם ,היית מתקשר אלי.

שיפור פעילות בשדה סך פנסיה צבורה למועד קבלתה

אסביר את המצב החדש.

נושא זה רלוונטי לפנסיה וותיקה בהסדר ולפנסיה תקציבית בגרסות הממשק המורכב.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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כאשר מבוצע חישוב לפי נוסחת הקיזוז (תיקון  )190אין חשיבות לתקופת צבירת כל חלק
מהקצבה הכוללת ויש חשיבות אך ורק לקצבה הכוללת.
לעומת זאת ,כאשר נעשה החישוב לפי נוסחת השילוב ,יש חשיבות להבחנה ברורה לקצבה
שנצברה בכל תקופת הפרשה בגינה נתקבל מענק פיצויים פטור.
לכן ,השדה סך פנסיה צבורה למועד קבלתה מופיע גם ברמת התוכנית וגם ברמת התקופה.
בפועל ,המערכת עושה שימוש במרכיבי הקצבה שנצברה בכל תקופת הפרשה ולא בקצבה הכוללת.
בהחלט ייתכן מצב שבו ידועה הקצבה הכוללת ולא ידועים מרכיביה לפי תקופת הפרשה .לשם כך
קיים במערכת מנגנון עזר המפרק את הקצבה הכוללת לפי תקופות באופן יחסי.
מה זה באופן יחסי ?
לדוגמא פנסיה כוללת  1,000ותקופת הפרשה כוללת של  10שנה.
 .1לתקופת הפרשה של  3שנים תחושב פנסיה של .300
 .2לתקופת הפרשה של  7שנים תחושב פנסיה של .700
פעולת המנגנון בהתייחס לתהליך העבודה
תחילת התהליך בהקמת מועמד .עם לחיצה על כפתור צור מועמד לפי נתונים במסך זה ,נוצרת
תוכנית פנסיה כאשר בשדות סך פנסיה צבורה למועד קבלתה נוצרים ערכים אקראיים תקינים
גם ברמת התוכנית וגם ברמת כל תקופת הפרשה .נניח פנסיה כוללת  ₪ 2,000בחלוקה לפי
תקופות  ₪ 500ו.₪ 1,500 -
עתה ,יש להזין ערכים שונים של צבירות וכדומה.
נניח שהערך האמיתי של סך פנסיה צבורה למועד קבלתה הוא  ₪ 3,000והוא מוזן בשדה
המתאים.
נתאר עתה שני מצבים:
 ידועים המרכיבים הפנימיים והם מוזנים בשדה סך פנסיה צבורה למועד קבלתה של כל
תקופת הפרשה בערכים של  ₪ 1,000ו.₪ 2,000 -
 oעם לחיצה על ה F8 -הראשון ,המערכת בודקת האם סכום המרכיבים (₪ 3,000
במקרה שלנו) שווה לסך המרכיבים ( .)₪ 3,000במקרה שלנו יש זהות.₪ 3,000 ,
במקרה כזה ,המערכת "רואה שהכל נעשה כהלכה" ולא מתערבת .
 לא ידועים המרכיבים הפנימיים ובשדות סך פנסיה צבורה למועד קבלתה של כל תקופת
הפרשה נותרים הערכים  ₪ 500ו.₪ 1,500 -
 oעם לחיצה על ה F8 -הראשון ,המערכת בודקת האם סכום המרכיבים (₪ 2,000
במקרה שלנו) שווה לסך המרכיבים ( .)₪ 3,000במקרה שלנו אין זהות .במקרה
כזה ,המערכת "מניחה שלא ידועים המרכיבים" ומפזרת את הסך הכל בין
תקופות ההפרשה באופן יחסי כפי שפורט לעיל.
ה F8 -השני ואילך רק מבצע בדיקה שהקצבה הכוללת זהה לסך מרכיביה.
חשוב להדגיש :לאחר ה F8 -הראשון ,המנגנון שתואר לעיל לא מתפקד יותר.
כלומר ,אם בשלב מסוים נשנה את ערך הקצבה הכוללת ל ₪ 4,000 -היא לא תחולק למרכיביה.
לחיצה על  ,F8תאתר שונות בינה לבין מרכיביה ונקבל הודעת שגיאה מתאימה.

עדכון 6.5.16 - 11/7/2016 - 93


שיפור בדיקות תקינות נתונים.
 oהמערכת לא אתרה שגיאות בנתונים שהוזנו וכתוצאה מכך "התעופפה".
 oהשיפור שנעשה מונע היווצרות בעיה במקרה כזה.
 oלו קרתה לך השגיאה היית מרגיש בכך.

עדכון 6.5.15 - 5/7/2016 - 92

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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חידוש הרשאות.

עדכון 6.5.14 - 19/6/2016 - 91


תיקון תקלה.
 oניסיון הקמת מועמד עם קצבה משולמת החל משנת  2016הביא לשגיאת מערכת.
 oלו קרתה לך השגיאה היית מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.

עדכון 6.5.13 - 30/5/2016 - 90



חידוש הרשאות.
שיפור מנגנון מעקב אחרי פעילות התוכנה לצורך טיפול ב"תקיעות" שקיימות מעת
לעת.

עדכון 6.5.12 - 17/5/2016 - 89


מתן רישיונות למשתמשים חדשים.

עדכון 6.5.11 - 5/5/2016 - 88


מתן רישיונות למשתמשים חדשים.

עדכון 6.5.10 - 5/5/2016 - 87


עדכון תוכניות מהן ניתן למשוך קצבה מוכרת לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
(קופות גמל) ,תשס"ה.2005-



שיפור מגנון הצגת כל התוכניות או רק תוכניות עם נתונים
 oבתוכנה מנגנון המאפשר הצגת לשוניות כל משפחות התוכניות ללא קשר אם יש
בהן תוכניות ,או רק לשוניות של משפחות התוכניות בהן יש בפועל תוכניות.
השליטה באמצעות לחיצה על לינקים מתאימים.
 oנראה דוגמא להצגת כלל הלשוניות כאשר יש  4תוכניות ביטוח מסוג

 oנראה את אותה דוגמא להצגת לשוניות בהן יש תוכניות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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 oהמנגנון עבר שיפור משמעותי .עדיין איננו מושלם לאותם מקרים בהם התבקשה
הצגת תוכניות עם נתונים בלבד וביצענו הקמת מועמד.
 oבכל מקרה ,במידה ויש בעיה ,לחיצה על לינק הצג את כל התוכניות ולאחריו
לחיצה על לינק הצג רק תוכניות עם נתונים ,תסדיר את הנראות במסך.

עדכון 6.5.9 - 3/5/2016 - 86


תיקון תקלות שונות כגון מקפצות וכדומה.



מתן רישיונות למשתמשים חדשים.

עדכון 6.5.8 - 27/4/2016 - 85


תיקון תקלה בנושא הוספת מסלולים ושינוי מקדמים בהקשר של כניסה עם/ללא
אתחול.
 oראשית ,נסביר את המנגנון לאחר התיקון ולאחר מכן מה התקלה שתוקנה.
 oהכניסה למסך הנחיות אפשרית ללא אתחול או עם אתחול לפי הבחירה שנעשתה
ביציאה מהמסך הקודם .הפעילות עם/ללא אתחול בנושא מסלולים ומקדמים
זהה לפעילות המתבצעת בהקשרים אחרים .בדוגמאות הבאות נתבסס על מועמד
נשוי שברשותו תוכנית אחת מסוג עדיף בחברת מגדל שמספרה  123456אשר
נפתחה בתאריך  .1/1/1985בכניסה הראשונית למסך הנחיות המערכת בנתה את
טבלת המקדמים הידועים לה במסלולים ללא שארים .במסגרת הפעילויות במסך
הוסיף המשתמש מסלול פרישה כולל שארים והזין בו מקדמים.
 oדוגמא 1
חזרנו למסך הקודם ולחצנו על בצע ועבור למסך הבא כולל אתחול .ללא תלות
מה היה קודם ,במסך הנחיות יופיעו רק המסלולים המוכרים למערכת .מסלול
הפרישה כולל השארים אשר נוסף על ידי המשתמש יתאפס.
 oדוגמא 2
חזרנו למסך הקודם ולחצנו על בצע ורוץ ללא אתחול עד לדגל עצירה .כתוצאה
מכך ,במסך הנחיות יופיעו גם המסלולים המוכרים למערכת וגם מסלול הפרישה
כולל השארים אשר נוסף על ידי המשתמש.
 oדוגמא 3
חזרנו למסך שבו מופיעים פרטי הפוליסה ושינינו צבירות .לחצנו בתחילת
"השרוול" על בצע ורוץ ללא אתחול עד לדגל עצירה .כתוצאה מכך ,במסך הנחיות
יופיעו גם המסלולים המוכרים למערכת וגם מסלול הפרישה כולל השארים אשר
נוסף על ידי המשתמש.
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 oדוגמא 4
חזרנו למסך שבו מופיעים פרטי הפוליסה ושינינו את תאריך תחילת ביטוח.
לחצנו בתחילת "השרוול" על בצע ורוץ ללא אתחול עד לדגל עצירה .כתוצאה
מכך ,במסך הנחיות יופיעו רק המסלולים המוכרים למערכת .מסלול הפרישה
כולל השארים אשר נוסף על ידי המשתמש יאופס.
 oדוגמא 5
חזרנו למסך שבו מופיעים פרטי הפוליסה ושינינו את שם החברה ו/או מספר
פוליסה .לחצנו בתחילת "השרוול" על בצע ורוץ ללא אתחול עד לדגל עצירה.
מבחינת המערכת מדובר למעשה בתוכנית חדשה ולכן ,במסך הנחיות יופיעו רק
המסלולים המוכרים למערכת.
 oאז מה הייתה התקלה ?
 בכל כניסה בוצע תהליך כאילו נלחץ בצע ועבור למסך הבא כולל אתחול.
כתוצאה מכך ,כניסה למסך לאחר שבוצע שינוי הביאה למחיקת
השינויים.
 oהתקלה תוקנה.


השלמת תוספת שנעשתה בעדכון .82
 oבמסך סיכום אירוע ,לחיצה על כפתור בצע וסיים אירוע ללא שמירה או על
כפתור בצע וסיים אירוע כולל שמירה הביאה להצגת אתראה לקראת הפעילות
המבוצעת בסיום האירוע.
 oפעילות זו רלוונטית רק בגרסאות תכנון פרישה רב מופעי ומעלה .לכן ,אין צורך
להציגה בגרסאות נחותות יותר.
 oהדבר תוקן ומעתה האתראה תופיע רק היכן שרלוונטי.

עדכון 6.5.7 - 27/4/2016 - 84


גרסה למטרות ניסוי.

עדכון 6.5.6 - 18/4/2016 - 83


תיקון תקלה.
 oכאשר נבחרת לתזרימים שונים שיטת הצמדה "צמוד לשמ'ב ובתוספת ריבית
נתונה" יש להזין את ערך הריבית המבוקשת בשדה ריבית/שיעור וביחד
המערכת מחשבת את הדרוש.
 oעקב התקלה ,לא נקלט הערך אשר הוזן בשדה ריבית/שיעור והמערכת חישבה
כאילו נבחרה שיטת הצמדה צמוד לשמ"ב בלבד.
 oהתקלה תוקנה.

עדכון 6.5.5 - 13/4/2016 - 82


עדכון המדריך למשתמש.



טיפול פשוט בנקודה כואבת במסך סיכום אירוע.
 oלחיצה על כפתור בצע וסיים אירוע ללא שמירה או על כפתור בצע וסיים אירוע
כולל שמירה עלולה להיות "קטלנית" .מעתה טרם ביצועה נוספה שאלה מסוג
האם אתה בטוח שהמלל שלה יבהיר את הנושא:
 לחיצה על אחד מכפתורי "בצע וסיים אירוע" הינה פעולת אל חזור.

הלחיצה תביא לביצוע פעילות שבעקבותיה לא ניתן יהיה יותר לייעץ
למועמד זה על בסיס הנתונים שהוזנו אלא כייעוץ נוסף .לדוגמא ,אם
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מדובר בעזיבת עבודה של שכיר ,לאחר הביצוע הוא יהפוך לכזה שאינו
עובד והמעביד ממנו בוצעה עזיבת עבודה יהפוך להיות מעביד עבר .לכן,
יש ללחוץ על הכפתור רק כאשר באמת הסתיימו כל פעילויות הייעוץ
ועוברים בפועל לשלב הביצוע .אם ברצונך לראות בכל זאת את תוצרי
הייעוץ לאחר לחיצה על הכפתור ועדיין לשמר את יכולת הייעוץ למקרה
הנדון ,שמור אותו עם תעודת זהות ושם אחר ,או עם פרטים זהים
בתיקיה אחרת וכדומה ,ורק לאחר מכן לחץ על הכפתור.

 oתזכורת חשובה
 לאחר ביצוע סיכום אירוע ,כל מה שמופיע במסך סיכום אירוע מופיע
במסך עבר/היסטוריית יעוצים.
 כלומר ,הוא קיים ,שריר ונגיש.
עדכון 6.5.4 - 12/4/2016 - 81


שיפור בדיקות תקינות שדות הקשורים לתקופות ותאריכים.
 oבמרבית המקומות בתוכנה נעשית בדיקה ביחסי הגומלין בין בוררים לשדות
נלווים .לדוגמא ,אם בבורר נקבעת חלופה לרצף קצבה מכסימלי בשדה נלווה (בו
מוזן הסכום לרצף קצבה בחלופות אחרות) נבדק שיש ערך .0
 oבעדכון הקודם ,בוצע השיפור בבדיקות לנושא תוחלת חיים.
 oעד כה ,פעילות זו לא בוצעה בשדות בהם קובעים תקופות זמן .היעדר בדיקה
כזאת יצרה בלבול (למה זה לא נבדק כאן !?).
 oמעתה ,בדיקות של יחסי גומלין בין שדות מבוצעת גם בנושא תקופות זמן.
 oהמבנה הכללי של "שלישיית" שדות לקביעת תאריך הוא כדוגמת זה:

o
o
o
o

אם נבחן את הדוגמא לעיל ,נראה שכאשר הבורר בחלופה החודש ,אין צורך
להזין ערך לא בשדה מספר חודשים/שנים/גיל ולא בשדה תאריך התחלה.
במידה ונזין בהם ערך ,תישלח הודעת שגיאה מתאימה.
לנוחיותך ,לצורך איפוסם ,נוסף כפתור בשם אפס שדות נלווים .לחיצה עליו
תכניס ערכי ברירות מחדל לשדות הנלווים לבורר .ערך  0לשדה המספרי וערך
 1/1/1801לשדה התאריכי.
המשמעות של הוספת הבדיקות  :תיתכנה בעיות תקינות במועמדים אשר נבדקו
בגרסאות קודמות ויצאו תקינים.
מה לבצע ? לתקן בהתאם להודעות השגיאה ולשמור.

 oשים לב ! בדיקות תקינות שדות הקשורים לתקופות ותאריכים קיימת רק
באזור הנתונים ובהגדרות תזרימי מזומנים מבוקשים.
 בכל המקומות בהם מופיעים תאריכים במסכים שם יש הנחיות למועד
מימוש כספים ,בדיקות אלה לא קיימות .לדוגמא ,מועד מימוש רצף
קצבה במסך רצף קצבה .הסיבה לכך שהיא שבמקומות אלה המערכת
מחשבת בעצמה ומציגה תאריכי מימוש גם לחלופות בהן לא נדרש
תאריך .כתוצאה מכך ,לו הייתה מבוצעת בדיקה ,הייתה נוצרת סתירה.
 הכפתור נמצא ומתפקד ,אבל הבדיקה לא מבוצעת.


תיקון תקלה בהודעת שגיאה.
 oמערכת בדיקת התקינות פעלה כהלכה (אתרה תקלה אמיתית ,הציגה הודעה
כולל מקפצות תקינות) אולם בהודעת השגיאה עצמה נרשם שם שגוי לאחד
הבוררים.
 oהתקלה תוקנה.

עדכון 6.5.3 - 6/4/2016 - 80
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תיקון תקלה בהדפסת דוחות.
 oאני בעיצומה של עבודה להדפסת טופס 161ג כאשר נדרש .המנגנון עדיין לא
הושלם ובניסיון הפקת דוחות למקרים מסוימים נוצרה בעיה.
 oהבעיה תוקנה.
 oשים לב ! 161ג עדיין לא מופק על ידי המערכת.



שיפור בדיקות תקינות שדות הקשורים לתוחלת חיים.
 oבמרבית המקומות בתוכנה נעשית בדיקה ביחסי הגומלין בין בוררים לשדות
נלווים .לדוגמא ,אם בבורר נקבעת חלופה לרצף קצבה מכסימלי בשדה נלווה (בו
מוזן הסכום לרצף קצבה בחלופות אחרות) נבדק שיש ערך .0
 oעד כה ,פעילות זו לא בוצעה בשדות בהם קובעים את תוחלת החיים .היעדר
בדיקה כזאת יצרה בלבול (למה זה לא נבדק כאן !?).
 oמעתה ,בדיקות של יחסי גומלין בין שדות מבוצעת גם בנושא תוחלת חיים.
 oהמשמעות של הוספת הבדיקות  :תיתכנה בעיות תקינות במועמדים אשר נבדקו
בגרסאות קודמות ויצאו תקינים.
 oמה לבצע ? לתקן בהתאם להודעות השגיאה ולשמור.

עדכון 6.5.2 - 5/4/2016 - 79


תיקון תקלה.
 oבגרסאות הממשק המורכבות ,פיצויים מעסיק נוכחי בתוכניות יוניט לינקד
ותוכניות פרופיל כלל עד  2004לא באו בחשבון במניין הפיצויים הכולל.
 oהתקלה תוקנה.
 oלמיטב הבנתי תקלה זו קיימת רק מגרסה  6.4.0אשר הועלתה לאתר ב-
 .29/2/2016מי שחישב מקרי פרישה אשר כללו תוכניות אלה בתאריכים אלה
מתבקש לעבור על החישוב פעם נוספת.

עדכון 6.5.1 - 31/3/2016 - 78



עדכון טבלת עשירונים.
חידוש הרשאות.

עדכון 6.5.0 - 21/3/2016 - 77


ניטור פעילות התוכנה.
 oהתעוררו מספר בעיות של "תקיעת" התוכנה.
 oלא הצלחנו לגלות מה מקרו הבעיה אולם בעלנו במספר מישורים במטרה לצמצם
בעיות אפשריות.
 oבנוסף ,יצרנו מנגנון המנטר (מלשון  )Monitorפעילויות שונות בתוכנה כך שאם
תהיה "תקיעה" נוספת ,נוכל למקד פעילות.
 oכמשתמש ,לא תרגיש דבר.



תיקון בעיה בהקמת מועמד עם בן/בת זוג.
 oמקרה כזה היה מייצר תמיד בעיות תקינות.
 oהבעיה תוקנה.



תיקון פלט שגוי בגין תוצרי מימוש פיצויים מעסיק נוכחי.
 oכאשר בכספים אלה נעשה שימוש לטובת רזרבה ו/או ירושה ו/או שימושים
מיוחדים הם הוצגו כהלכה בכל המקומות.
 oכאשר היעוד שונה ,בחלק מהמקומות המשיכו להופיע הודעות מערכת כאילו

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדיין הם מיועדים לטובת רזרבה ו/או ירושה ו/או שימושים מיוחדים.
 oהבעיה תוקנה.


תיקון בעיות מקפצה בספר.
 oמזה זמן יש בעיות של השימוש ב .F1 -פשוט לא עובד באזור שרוול הייעוץ.
 oהבעיה תוקנה.
 oאני מבקש לשים לב לנושא ולהפנות את תשומת ליבי לבעיות.



תיקון בעיות שונות.
 oלו נתקלת בהן היית מרגיש.
 oהבעיות תוקנו.



בשעה טוב ,השלמת מימוש יעיל ומגוון של פיצויים קודמים.

 oפיצויים קודמים יכולים להיות מכמה סוגים.
 שלא רצף פיצויים
 לא תחת רצף קצבה
 oאלה מטופלים דרך מסך פיצויים קודמים/פיצויים
שלא תחת רצף קצבה.
 oניתן לעשות בהם שימוש מגוון לקבלת סכומים חד
פעמיים ,קצבה 9א/ב ,קצבה מוכרת ,אנונה ,רזרבה,
ירושה ושימוש מיוחד.
 תחת רצף קצבה
 oאלה מטופלים דרך מסך פיצויים קודמים/פיצויים
תחת רצף קצבה.
 oניתן לעשות בהם שימוש לטובת משיכת קצבה או
ביצוע חרטה או להשאירם ברזרבה.
 תחת רצף פיצויים
 תוכניות הון.
 oאין מקום דרכו ניתן לגשת אליהם .במועד ההתחשבנות
המסיימת רצף פיצויים זה ,הם "פשוט" מתווספים,
כאילו מזומן נוסף.
 תוכניות קצבה /קלמ"ק שלא תחת רצף קצבה.
 oמדובר על כספים שבמועד הבחירה ברצף פיצויים ניתן
היה להחיל עליהם רצף קצבה אולם לא הוחל.
 oאלה מטופלים דרך מסך רצף קצבה ומימוש רצף
פיצויים קודם כקצבה.
 oמאחר ולא הוחל עליהם רצף קצבה ,לא ניתן להחיל
עליהם רצף קצבה והם תמיד יובאו בחשבון במניין
הפיצויים להתחשבנות .ניתן לעשות בהם שימוש
כקצבה או להשאיר אותם למשיכה חד פעמית.
 תוכניות קצבה /קלמ"ק תחת רצף קצבה.
 oמדובר על כספים שבמועד הבחירה ברצף פיצויים הוחל
עליהם רצף קצבה.
 oאלה טופלו עד כה דרך מסך רצף קצבה ומימוש רצף
פיצויים קודם כקצבה.
 oהטיפול בהם היה במובן מסוים שגוי וגם מוגבל ולכן
עבר למסך פיצויים קודמים/פיצויים שלא תחת רצף
קצבה.
 oהמצב החדש בנושא כספים תחת רצף קצבה ותחת רצף פיצויים
 ראשית ,ברגע שנבחר רצף קצבה ,כל עוד לא רוצים לעשות בהם שימוש,
כספים אלה לא מופיעים יותר בשום התחשבנות .הם "משייטים" להם
ברצף קצבה.
 שנית ,מה אני יכול לעשות איתם ?

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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משיכת קצבה.
 oניתן למשוך מהם קצבה ללא מגבלה .מתי שרוצים
וכמה שרוצים.
חרטה.
 oניתן לבצע חרטה.
 oהתחשבנות בגין חרטה אפשרית רק לאחר שהייתה
התחשבנות בסיום תקופת העבודה .במקרה שלנו,
מדובר על כספים ברצף קצבה של מעסיק תחת רצף
פיצויים .כלומר ,ההתחשבנות נעשית במסגרת עזיבת
העבודה הנוכחית.
 oמה לגבי מענק פטור בחרטה ?
 במסגרת ההתחשבנות הנוכחית יחושב מענק
פטור אפשרי (לפי השכר ותקופת העבודה
הכוללת) ,יחושב מענק פטור בפועל הכולל
ניצול הון פטור ורק לאחריו יתקבל שיעור
מיצוי הפטור.
 שיעור מיצוי זה יחול על החרטה של מרצף
קצבה של המעסיק שסיים רצף פיצויים כאשר
חישוב הפטור יבוצע לפי כללים אלה:
 זכאות לפטור נוסף לפי מועד בקשת
הרצף המקורית (עד  2000או לאחריו).
 ספירת השנים במקרה של פטור נוסף
תחל ממועד החישוב הנוכחי.

 oלסיכום:
 כל טיפול בכספים שמקורם במעסיק עבר להוציא כספים
בקצבה/קלמ"ק תחת רצף פיצויים שלא תחת רצף קצבה יבוצע דרך
מסך פיצויים קודמים/פיצויים שלא תחת רצף קצבה או פיצויים תחת
רצף קצבה.
 טיפול בכספים בקצבה /קלמ"ק תחת רצף פיצויים שלא תחת רצף קצבה
יעשה דרך מסך רצף קצבה ומימוש רצף פיצויים קודם כקצבה.

עדכון 6.4.0 - 29/2/2016 - 76


עדכון ערך הזיכוי המרבי בגין אזורי פיתוח.
 oהזיכוי המרבי השנתי מעתה .₪ 50,000



תיקון טכני בפריסה אוטומטית.
 oעד כה ,שימוש במערכת הפריסה האוטומטית היא יכול להביא לפריסה של שנה
אחת.
 oכידוע ,שנת הפריזה הראשונה היא שנת הפרישה .לכן ,פריסה אחורה לשנה אחת
ו/או פריסה קדימה לשנה אחת (ללא העתקת שנת הפריסה הראשונה לשנה
הבאה) היא בפועל איננה פריסה.
 oעד כה ,במקרה כזה המערכת הייתה מציגה שנת פריסה אחת.
 oמהיום ,במקרה כזה המערכת תציג החלטה שאין לבצע פריסה.



הצגת טופס  161כהלכה גם למקרה של עזיבת עבודה והמסיימת שרשרת של רצף
פיצויים.
 oפרק ח בטופס 161

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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במקרה של עזיבת עבודה המסיימת שרשרת של רצף פיצויים ,מבחינת
סכומי הפיצויים ,יש למלא בפרק ח' בטופס  161אך ורק מקורות
פיצויים שמקורם במעסיק האחרון.
עד כה ,פרק ח' לא הוצג כהלכה והכיל את מקורות הפיצויים שמקורם
בכלל שרשרת המעסיקים ברצף הפיצויים ומקורות הפיצויים שמקורם
במעסיק האחרון.
מעתה ,מוצג כהלכה.
שאר המקורות ,של שאר המעסיקים עבורם מסתיים הרצף ,יופיעו
בטופס 161ג הנמצא בשלבי פיתוח.

 oפרק יא בטופס 161



סעיף 2
 בסעיף זה מוצג המענק הכולל.
 עד כה ,הערך לא הוצג כהלכה וכלל את סך הפיצויים שמקורם
בכלל שרשרת המעסיקים ברצף הפיצויים והפיצויים שמקורם
במעסיק האחרון ממנו מבוצעת עזיבת עבודה.
 מעתה ,מוצג כהלכה ומכיל אך ורק את סכום הפיצויים שמקורו
במעסיק האחרון.
 במקרה של עזיבת עבודה המסיימת שרשרת של רצף פיצויים,
מצורפת ליד הערך הערת הבהרה בנושא.



סעיפים 3,4
 בסעיפים אלה מוצגים המענק הפטור והחייב.
 לפי סעיף  27בדברי ההסבר לטופס ,יש מצבים בהם בסמכות
המעסיק הממלא את הטופס לחשב את הפטור/חייב ויש מצבים
שאלה יחושבו על ידי פקיד השומה .לדוגמא ,כאשר עבד
במקביל אצל מעסיק נוסף וקיבל שם מענק פטור.
 התוכנה מפיקה את הטופס כולל סכומים אלה ,גם באותם
מקרים בהם אלה יחושבו על ידי פקיד השומה .במקרים אלה:
 oהסכומים מחושבים לפי מיטב הערכתה .בסבירות
גבוהה ,הערכים גם יהיו זהים לאלה אשר יחושבו על
ידי פקיד השומה.
 oליד הערכים מצורפת הערת הבהרה בנושא.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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 oבכותרת פרק יא ,מתווספת הערת הבהרה נוספת.
דוגמא
נניח שפלוני ביצע בעבר רצף פיצויים ופרש עתה ממעסיק ההמשך .ברשותו  3תוכניות פנסיוניות
בהן צבורים פיצויים כדלקמן:
תוכנית
עדיף טרום 1991
עדיף 1991,1992
עדיף קצבה 2001
סה"כ

סכומים מעסיק קודם ברצף פיצויים
פיצויים למס
פיצויים
100,000
100,000
220,000
200,000
440,000
400,000
760,000
700,000

סכומים מעסיק אחרון
פיצויים למס
פיצויים
110,000
110,000
330,000
300,000
550,000
500,000
990,000
910,000

בנוסף ,שולם במזומן .₪ 50,000
על כל כספי הפיצויים של המעסיק האחרון ,בוצע רצף קצבה.
על כספי פיצויים ברצף פיצויים מעסיק קודם ,לא ניתן לבצע רצף קצבה.
התבקש לנצל את מלוא ההון הפטור לטובת פטור על קצבה.
נותרנו אם כן פיצויים חייבים בסך  ₪ 890,000אשר חושבו כדלקמן:
 חלק ממעסיק אחרון בסך  ₪ 130,000לפי סכום שני אלה:
 ₪ 80,000 oלאחר רצף קצבה על .₪ 910,000
 ₪ 50,000 oבמזומן.
 חלק ממעסיק קודם בסך .₪ 760,000
מראה פרק יא בטופס 161

שים לב !
 ליד כותרת הסעיף מופיעה עתה הבהרה שמאחר ומדובר ברצף פיצויים (שילוב מענקים
ממספר מעסיקים) חישוב הפטור/חייב יבוצע על ידי פקיד השומה.
 סך המענק המופיע בסעיף  ,2הוא סך המענק מטעם המעסיק האחרון (הטופס עוסק
במעסיק האחרון) ולצד המספר  ₪ 130,000מופיעה הערה בהתאם.
 הערכים המופיעים בסעיפים  3ו 4 -מחושבים על ידי המערכת אולם מאחר ובפועל יקבעו
על ידי פקיד השומה ,מופיעה לצדם הערה בהתאם.

עדכון 6.3.1 - 21/2/2016 - 75


תיקון תקלה
 oנעשתה הכנה להפקת טופס 161ג.
 oההכנה עדיין לא מושלמת ויצרה בעיה.
 oלו התרחשה אצלך ,היית מרגיש.
 oהתקלה תוקנה.
 oשים לב ! הפקת הטופס עדיין לא מבוצעת.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 6.3.0 - 17/2/2016 - 74


תיקון תקלה
 oהמערכת יודעת לחשב כהלכה תוכניות להן הפרשה שוטפת ממספר מקומות (שני
מעסיקים ,מעסיק ובמקביל תגמולים לעצמאיים וכדומה) .יחד עם זאת היא לא
מסוגלת לבצע תחזית עתידית למצב כזה.
 oלאחרונה היה מקרה כזה ,והייתה "התעופפות" .כאשר אומרים "התעופפות"
מדובר בתקלת מערכת שלא אמורה .היא מלווה בהודעה מהסוג המפורט להלן.

 oמערכת בדיקת התקינות עודכנה ועתה היא יודעת לזהות מצב כזה ולהתריע.
 oלו היית מחשב מקרה כזה ,התקלה הייתה מופיע אצלך.


תוספת חשובה שמקורה בפרקטיקה
 oבמצב נורמלי ,הבקשה לרצף פיצויים ו/או לרצף קצבה מועברת לנציבות/פקיד
שומה בסמוך למועד עזיבת עבודה .המערכת מגבילה זאת ל 180 -ימים שהם
מעבר לתקופה המרבית הקבוע בחוק .כלומר ,והיה והוזן מקרה שבו הבקשה
אושרה למעלה מ 180 -יום ממועד העזיבה ,המערכת תישלח הודעת שגיאה .אם
מדובר רק בתיקון תאריך אחד על ידי המשתמש ,לא תתעורר בעיה .יחד עם זאת,
אם מדובר במקרה בפועל שבו מסיבות כלשהם (לדוגמא ,המעביד לא העביר את
הניירת בזמן) הייעוץ לעניין עזיבת העבודה נערך הרבה מעבר ל 180 -יום עלולה
להתעורר בעיה קשה .בסיום הייעוץ (בגרסת תכנון פרישה רב מופעי ומעלה),
תוצרי הייעוץ מוזנים באופן אוטומטי בשדות אלה עם קשרים לוגיים לשדות
נוספים .כלומר ,אם נשנה רק את תאריך ההגשה עלולות להיווצר סתירות ביחס
לתאריכים אחרים.
 oלמקרה כזה ,נועד הבורר הנדון ולו שתי מצבים:
 בצע בדיקה.
 זו ברירת המחדל .בחלופה זו ריחוק תאריך הגשת הבקשה לרצף
פיצויים/קצבה מתאריך סיום העבודה נבדק.
 אל תבצע בדיקה.
 בחלופה זו ריחוק תאריך הגשת הבקשה לרצף פיצויים/קצבה
מתאריך סיום העבודה לא נבדק.

עדכון 6.2.2 - 6/2/2016 - 73


תיקון תקלה
 oבמסגרת הנכסים הפנסיוניים יש אפשרות להציג את כל הלשוניות (בין אם יש
תוכנית ובין אם לאו) ואפשרות להציג רק לשוניות בהן תוכניות .הדבר נעשה תוך
שימוש בלינקים הצג את כל התוכניות  /הצג רק תוכניות עם נתונים המצויים
מעל הלשוניות.
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 oהמנגנון לא תפקד כהלכה כאשר בשלב טרם שלב הקמת מועמד נבחרה חלופה
הצג רק תוכניות עם נתונים.
 oהתקלה תוקנה.


תוספת פסיקים של אלפים בשדות נומייריים (מכילים מספרים)
 oמעתה ,ביציאה משדה נומיירי יתווספו באופן אוטומטי פסיקים של אלפים.



עדכון המדריך למשתמש.

עדכון 6.2.1 - 6/2/2016 - 72


תיקון תקלה
 oלו התרחשה אצלך ,היית מרגיש.



עדכון המדריך למשתמש.

עדכון 6.2.0 - 31/1/2016 - 71

החלפת מספר פוליסה וחברה בכל המקומות האפשריים
ראשית ,יש להדגיש שמנגנון זה רלוונטי רק לממשק המורכב.

כללי
כאשר בשלב הקמת מועמד מתבקש ייצור של יותר מפוליסה אחת מאותו סוג ,מבוצע התהליך הבא:
 מיוצרות מספר תוכניות כמבוקש.
 התוכנית הראשונה מקבלת את הערכים שהוזנו לשם החברה ומספר הפוליסה.
 התוכנית השנייה ואילך מקבלת את אותו שם חברה ומספר פוליסה אקראי.
לאחר שלב הקמת מועמד ,יש לעדכן את המספרים האמתיים בתוכנית השנייה ואילך.
הבעיה
הבעיה היא שפרטים אלה (שם חברה ומספר פוליסה) מופיעים במספר מקומות .נכון לעכשיו:
 בפרטי התוכנית עצמה.
 בהיסטוריית מעסיקים/כספים ברצף קצבה /רשימת התוכניות.
עד כה ,על המשתמש לחפש את כל המקומות בהם מופיעה התוכנית ולשנות באופן ידני בכל מקום ומקום.
היה מאד נח ,ששינוי במקום אחד יבצע שינוי בכל המקומות.
הפתרון
במסך פרטי התוכנית נוספה מסגרת בשם החלפת מספר פוליסה וחברה בכל המקומות האפשריים.
בתוכה ,שני שדות וכפתור:
 שדה מספר פוליסה חדש.
 oבשדה זה יש להזין את מספר הפוליסה האמתי של התוכנית הנדונה.
 שדה שם חברה חדש.
 oבשדה זה יש להזין את שם החברה האמתי של התוכנית הנדונה.
 כפתור החלף שם חברה ומספר פוליסה.
 oלחיצה עליו תביא להחלפת הערכים בשדות שם החברה ומספר פוליסה בכל המקומות
בהם מופיעים צמד זה לאותה משפחת תוכניות.
בנוסף קיים לינק ? לקבלת הסבר בנושא.
איך יראה תהליך העבודה בהקשר זה
 שלב ראשון
 oבצע הקמת מועמד.
 שלב שני
 oהזן במסגרת החלפת מספר פוליסה וחברה בכל המקומות האפשריים :
 שם חברה חדש בשדה שם חברה חדש.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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 מספר פוליסה חדש בשדה מספר פוליסה חדש.
לחץ על הכפתור החלף שם חברה ומספר פוליסה.
 תבצע פעילות אוטומטית זו :
 המערכת מחפשת בפרטי רצף קצבה בכל מעסיק בהיסטוריית
מעסיקים תוכניות מאותה משפחה עם מספר הפוליסה הקיים ושם
החברה הקיים.
 oבכל מקום שבו מוצאת
 מחליפה את המספר לפי מה שהוזן בשדה מספר
פוליסה חדש.
 מחליפה את שם החברה לפי מה שהוזן בשדה שם
חברה חדשה.
 בסיום
 oמחליפה את המספר הקיים בלשונית בפרטי התוכנית
במספר פוליסה חדש.
 oמחליפה את שם החברה הקיים בלשונית בפרטי התוכנית ב
שם חברה חדשה.

שים לב !
 לא מתבצעת כל בדיקת תקינות בנושא.
 הפעולה הפיכה .כלומר ,אין כל מניעה לבצע החלפה נוספת עם הערכים המקוריים.
 חשוב !
 oאל תשנה את הערכים המופיעים בפרטי התוכנית במסך הנדון .אלה משמשים
את המערכת באיתור כל המקומות בהם מופיעה התוכנית הנדונה .כפי שהוסבר
לעיל ,במסגרת הפעילות המבוצעת ,אלה יעודכנו גם כן בהתאם לערכים
החדשים.

שיפור הפעילות הנלווית לסילוק פוליסה

כאשר פוליסה מוזנת כמסולקת קיים מנגנון עזר באמצעות כפתור ביטול תקופות הפרשה מעבר לתאריך
הסילוק.
עד כה ,לחיצה עליו הייתה מבטלת תקופות הפרשה מעבר לתאריך הסילוק במסגרת נתוני התוכנית.
פעילות זו לא הייתה מושלמת שכן בשלב הקמת מועמד ,תוכנית זו יכולה להופיע גם במסגרת היסטוריית
מעסיקים בפרטים רלוונטיים לרצף קצבה לאחר עזיבת עבודה .אם תאריך הסילוק הוא לפני תאריך
תחילת עבודה אצל מעסיק עבר ,התוכנית הנדונה לא צריכה כלל להופיע ברשימת התוכניות תחת אותו
מעסיק.
נסביר את הבעיה והפתרון בדוגמא שלהלן.
נניח שבשלב הקמת מועד הוגדרו  2מעסיקים בתקופות עבודה :
31/12/1989 – 1/1/1980 
31/12/1999 – 1/1/1990 
בסיום כל תקופת עבודה הוגדר רצף קצבה.
נניח שהוגדרו שתי תוכניות ,האחת מסוג גמלא ומספרה  112000והשנייה מסוג עדיף ומספרה ,114000
שתיהן נפתחו ב.1/1/1986 -
נתרכז במעסיק השני .לאחר הקמת מועמד נראה בפרטי מעסיק זה את הטבלה הבאה ,כאילו יש סכומים
ברצף קצבה בשתי התוכניות.
לאחר שלב הקמת מועמד נראה שבסיום תקופת עבודה אצלו תופענה שתי התוכניות.

נעבור עתה לעדכן את פרטי התוכניות.

נניח שתוכנית הגמלא שמספרה  112000סולקה בתאריך .1/1/1989

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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ברור מכאן שלא הייתה בה הפרשה אצל המעסיק השני (תחילת עבודה  )1/1/1990וברור שלא יכולה להופיע
בטבלה לעיל.
כאמור ,עד כה ,לחיצה על כפתור ביטול תקופות הפרשה מעבר לתאריך הסילוק הייתה גורעת את תקופת
ההפרשה השנייה מפרטי התוכנית אולם לא מוחקת את התוכנית השנייה מהטבלת התוכניות ברצף קצבה
בסיום תקופת העבודה אצל המעסיק השני .היה עלינו לבצע פעולה זו באופן ידני.
מהיום זה מבוצע.
אז מה בדיוק מבוצע ?

עם לחיצה על כפתור ביטול תקופות הפרשה מעבר לתאריך הסילוק תבוצענה גם הפעילויות להלן:
 לכל מעסיק בטבלת היסטוריית מעסיקים עבורו תחילת תקופת העבודה היא לפני מועד
סילוק התוכנית
 oמחק את התוכנית אם מופיעה ברשימת התוכניות ברצף קצבה.
שים לב !
 לא מתבצעת כל בדיקת תקינות בנושא למעט תאריך הסילוק ביחס לתאריך החישוב
ולתאריך פתיחת הפוליסה.
 הפעולה איננה הפיכה.
עדכון 6.1.0 - 26/1/2016 - 70


תיקון תקלה
 oלו התרחשה אצלך ,היית מרגיש.



שיפור בתהליך הקמת מועמד
 oעד כה אם התבקש הוספת תוכנית עם תאריך מוקדם מתאריך תקופת התעסוקה
המוקדמת ביותר ,התוכנית פשוט לא נוצרה וללא כל התראה .זה היה גורם
.

לבלבול רב...........אפילו אצלי
 oמהיום ,תינתן התראה מקדימה.
 oלדוגמא,
 התבקש לפתוח תוכנית עדיף טרום  1991בתאריך  .1/1/1985תקופת
התעסוקה המוקדמת ביותר (בהווה ובעבר) החלה ב.1/1/1990 -
 במקרה כזה תישלח הודעת שגיאה ובה התראה על כך וכן הצעה
לפתרון:
 הוספת תקופת תעסוקה בעבר בתקופה 31/12/1989 – 1/1/1985
במעמד לא עובד.
 במקרה כזה ,התוכנית תיפתח במעמד תגמולים לעצמאיים.


השלמת מפרט לביצוע של אנונות שמקורן בפיצויים מעסיקים קודמים ומעסיק נוכחי
 oלהזכירך
 ריבית שמקורה פיצויים אחרי התחשבנות שנעשתה משנת  2008ואילך
חייבת במס.
 ריבית שמקורה פיצויים אחרי התחשבנות שנעשתה עד  2008פטורה
ממס.
 oאנונה שמקורה בכספים אלה המשולמת פנימית מהתוכנית היא תסבוכת לא
קטנה .מבחינת התוצאות ,משולמת אנונה נטו בסכום מבוקש .מבחינת החישוב,
הוא מתחלק לשני חלקים .כל עוד מקורה בצבירות פיצויים בהם הריבית פטורה
ממס שיטת החישוב היא אחת ומנקודת זמן מסוימת עת מקורה בצבירות
פיצויים בהם הריבית חייבת במס שיטת החישוב היא אחרת.
 oפועל יוצא מהרשום מעלה שבמסגרת המפרט לביצוע אנו נדרשים לפרט כמה
אנונות משולמות מצבירה שמקורה בכל מעסיק ומעסיק כולל פירוט האם מקור
האנונות פטור או חייב .לדוגמא:

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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אנונה נטו בסך  1,500ש'ח תשולם למשך  50תקופות בתדירות <חודשי> בתאריך
 01/02/2016מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף טרום  1991שמספרה  114000בחברת
ביטוח הפניקס] .היעוד הספציפי של אנונה זו הוא <תמיכה בוועד השכונתי> .שיטת
הצמדת האנונה [ -צמוד למדד] .האנונה תשולם מצבירות פיצויים אחרי התחשבנות
ממספר מעסיקים אשר נותרו בתוכנית הפנסיונית הנדונה .להלן הפרטים :
< החל מתאריך  01/02/2016האנונה תשולם מצבירות שמקורן בתקופת
עבודה  24/01/1996 - 25/01/1985אצל מעסיק בני הפנר ושות' תיק ניכויים
מספר  .911מועד ההתחשבנות היה בתאריך שבו לא נדרש תשלום מס על
הרווחים .לכן ,כל הסכום במועד תחילת השימוש בכספים אלה פטור .הסכום
הינו בסך  38,863ש'ח>.
< החל מתאריך  01/05/2018האנונה תשולם מצבירות שמקורן בתקופת
עבודה  24/01/2010 - 25/01/1996אצל מעסיק זאב בן צבי ושות' תיק
ניכויים מספר  .922מועד ההתחשבנות היה בתאריך שבו נדרש תשלום מס על
הרווחים .לכן ,מתוך הסכום הכולל במועד תחילת השימוש בכספים בסך
 36,097ש'ח ,סכום בסך  25,517ש'ח פטור ממס וסכום בסך  10,579ש'ח
המהווה את מרכיב הרווח ,חייב במס>.

 oמאחר ומנגנון ייצור האנונות המשמש פיצויים ממעסיקי ופיצויים מעסיק נוכחי
הוא אותו מנגנון ,הנוסח יהיה דומה גם לפיצויים מעסיק נוכחי למרות ששם
מדובר במעסיק אחד בלבד.


שימוש בכספים לא מנוצלים ברצף קצבה ממעסיקים קודמים
 oכספים לא מנוצלים ברצף קצבה ממעסיקים קודמים הם כספים שלא בוצעה
עליהם חרטה ולא נמשכו כקצבה .כלומר ,נותרים ברצף קצבה.
 oעד כה ,לא היה אזכור בתוצאות לכספים לא מנוצלים ברצף קצבה ממעסיקים
קודמים.
 oמהיום ,כספים אלה מתווספים לרזרבה הכללית .איך ?
 כאשר מדובר ברזרבה מדובר על שימוש בסכום חד פעמי .מאחר ובמועד
החישוב לא ידוע איך יעשה בהם שימוש ,נלקח בחשבון שיופעל עליהם
מס מרבי.
 לדוגמא ,אם בתוכנית צבירה בסך  ,₪ 150,000לרזרבה יצטרף סכום
בסך  ₪ 75,000בליווי הסבר.

עדכון  – 6.0.1 - 21/1/2016 - 69עלינו כיתה

הגרסה החדשה משלימה יכולת שליטה כמעט מוחלטת על כל שקל ושקל של כל
מקור ומקור בכל נקודת זמן.
עדכון תקרות.


עודכנו תקרות .2016
 oכולל הפחתת כפולת שמ"ב לעניין חישוב קצבה מוכרת בגין הפרשת מעביד מ4 -
ל.2.5 -

פתרון בעיית הגרפים.


בחלק מהמחשבים לא ניתן היה לייצר גרפים בדוח ללקוח.
 oמנגנון יצירת הגרפים שונה והבעיה לא אמורה להתרחש.

אחזור ריביות תשואת מטרה.
בסוף חישוב תשואת מטרה (ידני או אוטומטי) תיתכנה בעיות תקינות.
בעיות אפשריות בסוף תהליך ידני
נניח שהוזן פיקדון מזומן כדלקמן:
 נפתח בתאריך  1/11/2014בערך של .₪ 94,050

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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שיטת הצמדה – צמוד .1% +
שווי נוכחי במועד החישוב ב.₪ 95,000 17/11/2015 -

לא מתעוררת כל בעיה.
נניח שהתבקש חישוב ידני בריבית בערך של .9%
בסיום החישוב ,הנתונים הנמצאים בפיקדון הם אלה:
 נפתח בתאריך  1/11/2014בערך של .₪ 94,050
 שיטת הצמדה – צמוד .9% +
 שווי נוכחי במועד החישוב ב.₪ 95,000 17/11/2015 -
במקרה כזה ,ביצוע תקינות נתונים והגדרות  F8תציג שגיאה שכן לא סביר שבתנאים של צמוד +
 94,050 9%שח יעלו במהלך שנה רק ל.₪ 95,000 -
כלומר ,לו ביצענו בדיקת תקינות ,הייתה מתקבלת שגיאה.
מאחר ולקראת כל פעילות המערכת מבצעת בדיקות תקינות ,היינו נתקלים בבעיה.
בעיות אפשריות בסוף תהליך אוטומטי
נניח שהוזן אותו פיקדון מזומן והתבקש חישוב אוטומטי ובסיום החישוב המערכת מצאה
שתשואת המטרה היא ריבית בערך של .9%
הבעיה זהה לזו שתוארה בעבודה ידנית לעיל.
לפתרון הבעיה ,נוסף תהליך וגם בורר:
 עם כניסה למסך תוצאות ,המערכת שומרת את כל הגדרות המשתמש לריביות בנכסים
הפיננסיים והפנסיוניים.
 במסך תוצאות  /תוצאות סופיות (המסך בו מתבקש חישוב תשואת מטרה) נוסף כפתור
חדש – אחזר תשואות מקוריות שהיו בכניסה למסך.
 oלחיצה עליו ,תזין את התשואות המקוריות לנכסים השונים ובך תפתור את
בעיית התקינות.

השלמת שימוש בכספי פיצויים תחת רצף קצבה ממעסיק עבר.
עד כה ,יכולת השימוש בכספים אלה היה מוגבלת וניתן היה לקבוע אחת מאלה:
 אל תמשוך.
 חרטה מלאה.
 משיכת קצבה מלאה.
לרב המכריע של הפורשים (לפחות אלה המעניינים אותנו כלקוחות) כספים ברצפי קצבה
ממעסיקים קודמים ובדרך כלל מדובר בכספים בסדרי גודל משמעותיים .עובדה זו הביאה אותי
להשקעת מאמץ רב שבסיומו באפשרות המשתמש לעשות שימוש בכספים אלה לחרטה ולמשיכת
קצבה בהרכבים ולמטרות בלתי מוגבלות ,בכפוף להוראות החוק כמובן.
להלן תזכורת קלה למורכבות הנושא.
 מבחינה היררכית ,יש לנו  3רמות:
 oכלל המעסיקים (עבודה מרוכזת).
 oכל מעסיק ומעסיק (עבודה מפורטת).
 oרשימת התוכניות בהן כספים ברצף קצבה תחת כל מעסיק.
 ביצוע חרטה הוא פעילות ברמת מעסיק ויש לבצע על כל התוכניות למעט תוכניות מסוג
פנסיה ותיקה .באלה השימוש יכול להיות אחר וללא מגבלת מועד שימוש.
 חרטה ,יכול שתביא לסכומים פטורים (למקרה והרצף המקורי היה עד  10/1/2000ו/או
ששיעור מיצוי הפטור במועד הפרישה היה נמוך מ.)100% -
 בידי סדרת תוכניות בהן כספים ברצף קצבה וברצוני לבצע חרטה על סכום מסוים.
מאיזה תוכניות לבצע את החרטה ?
 oהמערכת מייצרת באופן אוטומטי סדר משיכה אופטימאלי בהתחשב במאפייני
התוכנית (מקדם המרת הון לקצבה וריבית פיצויים).
 בידי סדרת תוכניות בהן כספים ברצף קצבה וברצוני למשוך קצבה מסכום מסוים.
מאיזה תוכניות לבצע את המשיכה ?
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 oהמערכת מייצרת באופן אוטומטי סדר משיכה אופטימאלי בהתחשב במאפייני
התוכנית (מקדם המרת הון לקצבה וריבית פיצויים).
נוסיף לרשום מעלה את מגוון היכולות לעבודה מרוכזת לכלל המעסיקים ,מפורטת לכל מעסיק
בנפרד או על פי קביעה ברמת תוכנית.
מומלץ לקרוא בספר התוכנה.
עדכון 6.0.0 - 15/1/2016 - 68
 גרסה ניסיונית.
עדכון 5.1.3 - 1/1/2016 - 67
 חידוש הרשאות נוספות לשנת .2016
 oעדיין לא פורסמו תקרות ומדרגות מס חדשות.
עדכון 5.1.2 - 31/12/2015 - 66
 חידוש הרשאות לשנת .2016
 oעדיין לא פורסמו תקרות ומדרגות מס חדשות.
עדכון 5.1.1 - 15/12/2015 - 65
 גרסה ניסיונית.
עדכון 5.1.0 - 26/11/2015 - 64

שינוי בקביעת מצבו של בורר הנחיות לביצוע בכניסה למסך הנחיות.
עד כה ,עם כניסה למסך ,מצבו של בורר הנחיות לביצוע נקבע לחלופה חישוב למטרת בחירה
ברצף פיצויים.
מהיום מצבו של בורר הנחיות לביצוע נקבע לחלופה עבודה ידנית.

תוספת למסך סיכום אירוע.

עד כה ,במסך זה היו שני כפתורים.
 בדיקת היתכנות.
 בצע וסיים אירוע.

מהיום נוסף כפתור חדש ושונתה כותרת כפתור קיים.
 בדיקת היתכנות.
 בצע וסיים אירוע ללא שמירה.
 oמבצע את אותם פעילויות שבוצעו עד כה בלחיצה על בצע וסיים אירוע.
 בצע וסיים אירוע כולל שמירה.
 oמבצע את אותם פעילויות שבוצעו עד כה בלחיצה על בצע וסיים אירוע.
 oלאחר מכן ,מבצע שמירת מועמד.

הגדרות לשלב הקמת מועמד – נוסף מנגנון המאפשר הקמת מועמד עם ערכי .0

במסגרת הקמת מועמד המערכת יודעת לייצר ערכי צבירות לתוכניות ,סכומים שונים וכדומה לכל
הנושאים הרלוונטיים .הערכים המיוצרים ,נקבעים באופן אקראי בסדרי גודל סבירים לפי העניין.
הערכים המיוצרים על ידי המערכת מביאים למצב שביצוע תקינות נתונים והגדרות  F8עובר
בהצלחה כמעט בכל המקרים (להוציא מקרים קיצוניים).
לאחר שלב יצירת המועמד ,על המשתמש לעבור שדה שדה ולהזין את הערכים בפועל.
ליצירת הערכים האוטומטית יתרונות וחסרונות:
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יתרונות
 oאפשר "לרוץ" לחישוב בלי להזין ערך כלשהו .יכולת זו טובה מאד לביצוע
ניסיונות ולבחינת התנהגות המערכת במצבים שונים .לדוגמא ,ברצוני לבחון איך
המערכת מתנהגת כאשר יש רצף קצבה פעיל .במקרה כזה ,אין חשיבות לסכום
שברצף קצבה אלא רק לעצם קיומו.
 oלא בכל מקרה נעשה שימוש בכל הנתונים הקיימים במערכת .לדוגמא ,מחושבת
עזיבת עבודה עם רצף פיצויים .אין חשיבות להכנסות עבר ולהכנסות שנה
נוכחית.
 oהמערכת מייצרת ערכים בכל השדות בהם יש להזין ערכים ויש רק להחליפם.
לדוגמא ,למועמד שכיר קופת גמל שנפתחה בשנת  .1990המערכת תציג צבירות
בשדות עד  2005ומ .2005-והיה וקופת הגמל נפתחה בשנת  ,2006המערכת תציג
צבירות רק בשדות מ.2005-
חסרונות
 oעקב חוסר תשומת לב ,לא יוזנו הערכים האמיתיים בכל השדות והחישוב בפועל
יבוצע עם ערכים שגויים.

לשם כך ,קיים מנגנון המאפשר לך לבצע הקמת מועמד עם ערכים אקראיים או עם ערכי  0בשדות.
במצב זה ,במידה ולא יוזן ערך כלשהו במקום שחובה שיהיה ערך ,תישלח הודעת שגיאה
מתאימה.
מנגנון זה מאפשר התייחסות נפרדת למספר נושאים:
בורר ערכי צבירות בנכסים פיננסיים ,פנסיוניים ,קצבאות משולמות והתחייבויות
 חלופה השאר את הערכים האקראיים שנוצרו על ידי המערכת
 oבחירה בחלופה זו תביא לכך שערכי כל הצבירות בנכסים פיננסיים ,פנסיוניים,
קצבאות משולמות והתחייבויות ישארו עם הערכים האקראיים שנוצרו על ידי
המערכת.
 חלופה אפס את הערכים בשדות
 oבחירה בחלופה זו תביא לכך שערכי כל הצבירות בנכסים פיננסיים ,פנסיוניים,
קצבאות משולמות והתחייבויות יקבלו ערכי .0
בורר הכנסות שנה נוכחית
 חלופה השאר את הערכים האקראיים שנוצרו על ידי המערכת
 oבחירה בחלופה זו תביא לכך שערכי הכנסות שנה נוכחית ישארו עם הערכים
האקראיים שנוצרו על ידי המערכת.
 חלופה אפס את הערכים בשדות
 oבחירה בחלופה זו תביא לכך שערכי הכנסות שנה נוכחית יקבלו ערכי .0
בורר הכנסות עבר
 חלופה השאר את הערכים האקראיים שנוצרו על ידי המערכת
 oבחירה בחלופה זו תביא לכך שערכי הכנסות עבר ישארו עם הערכים האקראיים
שנוצרו על ידי המערכת.
 חלופה אפס את הערכים בשדות
 oבחירה בחלופה זו תביא לכך שערכי הכנסות עבר יקבלו ערכי .0
תפעול המסך
קבע את הבוררים לפי רצונך ובצע שמירת מועמד.
מצב הבוררים מכאן ואילך.
במידה וברצונך לשנות את הקביעה ,חזור על התהליך .כלומר ,קבע את הבוררים לפי רצונך ובצע
שמירת מועמד.
שים לב ! מדובר בפעילות חד פעמית ואין צורך לשנות את הקביעה לכל מועמד ומועמד.
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שים לב ! המנגנון מתפקד גם כאשר במסך הקמת מועמד נלחץ כפתור הוסף תוכנית למועמד
שכבר נוצר.

בשעה טובה ,השלמת יכולת השליטה על כל סוגי הכספים -פיצול ואיחוד תוכניות
הערה מקדימה
מנגנון פיצול ואיחוד תוכניות קיים רק בגרסת מערכת מומחה .בשאר הגרסאות ,נוא לא קיים ולא
יראה במסכים השונים.
הבעיה
בכל הקשור לסכומים חד פעמיים (למעט תגמולים קצבה עד  2000וסכומים ברצף קצבה),
המערכת (בגרסת תכנון הוליסטי רב מופעי ומעלה) מאפשרת שליטה חלוקתם באופן בלתי מוגבל
ליצירת כל תזרים מזומנים מבוקש המשלב קצבאות 9א מוכרת9 ,א מזכה9 ,ב ,סכומים חד
פעמיים ,אנונות ,רזרבה וירושה.
יכולת זו לא קיימת ולמעשה במידה רבה לא אפשרית בכל הקשור למשיכת קצבאות ושימוש
בתגמולים קצבה.
נניח לרגע שלמועמד פוליסת ביטוח אחת מסוג עדיף טרום  1991וצבורים בה ,₪ 5,000,000
 ₪ 2,000,000מתוכם עד  2000והיתרה מ.2000 -
בחינת המסך תראה לנו לשונית אחת בלבד ובה התוכנית הנדונה .מבחינת האפשרויות ,יתאפשר
לנו :
 להגדיר משיכת קצבה אחת בלבד ,בסכום שנבחר ובמועד שנבחר בשיעור היוון שנבחר.
 משיכה חד פעמית אחת בסכום שנבחר ובמועד שנבחר.
ומה נעשה אם נרצה לפצל את המשיכות לסכומים ומועדים שונים ?
הפתרון  :נפצל את התוכנית.
סוגי הכספים בהם מתרחשת בעיה זו
 כספי פיצויים מעזיבות עבודה קודמות תחת רצף קצבה.
 כספי פיצויים לרצף קצבה בהתחשבנות בעזיבה נוכחית
 oכספי מעסיק נוכחי.
 oכספים ממעסיקים קודמים תחת קצף פיצויים שלא תחת רצף קצבה.
 תגמולים קצבה.
נדגים בהמשך על כספי תגמולים בקצבה .העיקרון דומה בשאר המסכים לסוגי הכספים השונים.
פיצול תוכנית ראשית
לכל תוכנית ראשית (זו התוכנית שבפועל קיימת) קיים מנגנון פיצול ובו מזינים כמה  %מהצבירה
(או סוגי הצבירות במידה ויש מספר סוגי כספים) מעוניינים לפצל לתוכנית משנית.
לאחר הזנת השיעור המבוקש ,מבצעים לוחצים על כפתור בצע פיצול.
כתוצאה מכך ,נוצרה במסך לשונית חדשה ובה תוכנית משנית ,זהה לחלוטין לתוכנית הראשית,
למעט הצבירה.
 בתוכנית הראשית ,הצבירה קטנה.
 בתוכנית המשנית ,נוצרה הצבירה המבוקשת.
מכאן ואילך יש לנו  2תוכניות (מספר פוליסה זהה ומאפיינים זהים) כאשר בכל תוכנית קיימת
צבירה עליה ניתן לשלוט בנפרד.
איחוד תוכנית משנית
לכל תוכנית משנית קיים כפתור בצע איחוד .התוכנית המשנית "יודעת" מי התוכנית הראשית
ממנה פוצלה .עם לחיצה על כפתור בצע איחוד ,הצבירה שבה "מוחזרת" לתוכנית הראשית שלה
והיא נגרעת מרשימת התוכניות .הלשונית שבה הופיעה תיעלם.
דוגמא לפיצול
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נניח שמדובר בתוכנית עדיף טרום  1991שמספרה  114000וצבורים בה  ₪ 1,000,000עד  2000ו ₪ 2,000,000 -משנת
.2000
במצב ההתחלתי ,נראה לשונית אחת בלבד ובה התוכנית הראשית.

ברצוננו לבצע פיצול זה:
תוכנית צבירה עד 2000
500,000
1
400,000
2
100,000
3

צבירה משנת 2000
750,000
900,000
350,000

פיצול 1
פעולה  :בתוכנית הראשית נזין  50%בשדה שיעור מצבירה עד  2000ו 37.5% -בשדה שיעור מצבירה משנת  2000ונלחץ
על כפתור בצע פיצול.
תוצאה:
 נוצרה תוכנית משנית עם מספר פוליסה זהה ,בתיאור הכללי נראה אינדיקציה לכך שמדובר בתוכנית
ראשית  -תוכנית לקבלת קצבה מקופה משלמת קצבה  -תוכנית משנית שמקורה בפיצול תוכנית ראשית
עם מספר פוליסה  ,114000והצבירות המבוקשות  ₪ 500,000ו.₪ 750,000 -
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הצבירות בתוכנית הראשית קטנו כמפורט בצילום הבא (שים לב שלאחר הפיצול הערכים בשדות הפיצול
מתאפסים):

פיצול 2
פעולה  :בתוכנית הראשית נזין  20%בשדה שיעור מצבירה עד  2000ו 28% -בשדה שיעור מצבירה משנת  2000ונלחץ
על כפתור בצע פיצול.
תוצאה:
 נוצרה תוכנית משנית נוספת עם מספר פוליסה זהה ,בתיאור הכללי נראה אינדיקציה לכך שמדובר בתוכנית
ראשית  -תוכנית לקבלת קצבה מקופה משלמת קצבה  -תוכנית משנית שמקורה בפיצול תוכנית ראשית
עם מספר פוליסה  ,114000והצבירות המבוקשות  ₪ 100,000ו.₪ 750,000 -



הצבירות בתוכנית הראשית קטנו כמפורט בצילום הבא:

בסיכומו של דבר קיבלנו  3תוכניות בהן הצבירות המבוקשות .בכל תוכנית ניתן לעשות שימוש אחר.
דוגמא לאיחוד
נניח שברצוננו לבטל את התוכנית השלישית .כלומר ,להחזיר את הצבירות שלה לתוכנית הראשית .לשם כך ,נלחץ על
כפתור בצע איחוד בתוכנית השלישית.

כתוצאה מכך ,הלשונית השלישית תיעלם ,והצבירות בתוכנית הראשית תחזורנה להיות כפי שהיו לפני הפיצול.
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מעבר ממסך קודם למסך זה תוך שימוש בכפתור בצע ועבור למסך הבא כולל אתחול
מעבר כזה מאתחל את כל המסך כולל ביטול כל התוכניות המשניות במידה והיו.
מעבר ממסך קודם למסך זה תוך שימוש בכפתור בצע ורוץ ללא אתחול עד לדגל עצירה
מעבר כזה משאיר את כל התוכניות המשניות במידה והיו.
מה באשר לצבירות ?



במידה ובכניסה למסך לא השתנו הצבירות הכוללות בתוכנית הראשית ,אזי גם הצבירות בתוכניות
המשניות ויתרת הצבירה בתוכנית הראשית ישארו ללא שינוי כפי שהיו בפעם האחרונה שהיינו במסך.
במידה ובכניסה למסך הצבירות הכוללות בתוכנית הראשית השתנו ,כל הצבירות יעודכנו באופן יחסי
לשיעורי הפיצול .נסביר עם דוגמאות:
 oדוגמא ראשונה
 נניח שבכניסה הראשונית למסך הצבירה בראשית הייתה  100,000והיא פוצלה
לתוכנית משנית בשיעור של  70%והיתרה בשיעור  30%נותרה בראשית .כלומר ,במונחי
צבירה 30,000 ,בראשית ו 70,000 -במשנית.
 עתה ,במסגרת עדכון פרטי הצבירות בתוכנית ,עודכנה הצבירה ל .200,000 -עם הגעה
למסך זה ללא אתחול הצבירות יעודכנו כדלקמן:
 ראשית – .60,000
 משנית – .140,000
 oדוגמא ראשונה
 נניח שבכניסה הראשונית למסך הצבירה בראשית הייתה  100,000והיא פוצלה
לתוכנית משנית בשיעור של  70%והיתרה בשיעור  30%נותרה בראשית .כלומר ,במונחי
צבירה 30,000 ,בראשית ו 70,000 -במשנית.
 עתה ,במסגרת עדכון פרטי הצבירות בתוכנית ,עודכנה הצבירה ל .50,000 -עם הגעה
למסך זה ללא אתחול הצבירות יעודכנו כדלקמן:
 ראשית – .15,000
 משנית – .35,000

תיקון תקלה – טופס .161

 oכאשר נבחר רצף פיצויים ,סכומים שהוגדרו "צבירה נוספת" ,לא נקלטו בטופס.
 oלו התרחשה התקלה באחד מחישוביך ,היית מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.

תיקון תקלה – שם קרן פנסיה חדשה מסובסדת לאחר .1995
 oבמקום פסגות הופיע פסגה.
 oהתקלה תוקנה.

מדריך למשתמש עדכני (למעט העדכון האחרון).
o
o
o
o

ראשית ,צורף מדריך עדכני.
אני רואה במדריך למשתמש מכשיר עזר חשוב מהמעלה הראשונה ,ואני מתייחס
אליו בהתאם.
מאמץ רב הושקע בכתיבתו (מבוסס על מסמך וורד בגודל של כ 700 -עמודים)
ומאמץ רב מושקע בתחזוקתו ועדכונו בכל השינויים והתוספות שנעשו בתוכנה.
אחד האלמנטים היפים ביותר שקיימים בו הוא מקפצה אוטומטית מהשדה
במסך התוכנה למקום בספר בו מופיע הסבר אודותיו.
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 oכפי שאתם יודעים ,לא כל לחיצה על  F1מקפיצה אותי ישר למקום .יש לא מעט
פספוסים .לאחרונה ביצעתי חריש עמוק בנושא ויש שיפור ניכר במקפצות.
 oאני ממשיך לתקן את הבעיות באופן שוטף.

בקשה

 :אני מבקש ממי שעושה שימוש במקפצה  F1ולא מגיע ישירות
o
למקום המבוקש ,לשלוח אלי פירוט של המקרה (היכן נלחץ ולאן הגיע) ואטפל
בזה.
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עדכון 5.0.0 - 19/11/2015 - 63

קביעת ריבית אחידה לנכסים פיננסיים ופנסיוניים משתתף ברווחים

מנגנון זה נועד לאפשר הזנת ריבית אחידה לנכסים פיננסיים ופנסיוניים משתתף ברווחים והוא
נמצא במסך הגדרות מערכת  /נתונים חישוביים.
נוהל העבודה.
הזנת הריבית נעשית באופן הבא (בהתייחס לתצלום המסך להלן):
 הזן את הריבית הרצויה בכל אחד מהשדות הרלוונטיים למשפחות השונות.
 לחץ על כפתור בצע.
 oעם הלחיצה ,המערכת מביאה לכך שהריבית נטו שתהיה במקור הנדון תהיה
צמוד  +הערך שנקבע.

מה עם נכסים פיננסיים בהם תשואה מובטחת ?
לדוגמא ,תוכנית עדיף טרום  .1991הריבית בהם איננה מושפעת מהפעילות במסך זה ונותרת ללא
שינוי.
דוגמאות
 בתוכנית פנסיונית.
 oנניח שהוזן בשדה נכסים פנסיוניים  /תוכניות ביטוח משתתפות ברווחים ערך .3
פועל יוצא ,שבכל תוכניות הביטוח המשתתפות ברווחים ,השדות המגדירים
ריבית מקבלים את הערכים הבאים:
 בורר אופן שימוש בתוכנית עובר לחלופה ריבית נטו.
 שדה תשואה ריאלית מקבל ערך .3
 בתוכנית פיננסית.
 oנניח שהוזן בשדה נכסים פיננסיים  /פיקדונות ערך  .3פועל יוצא ,שבכל
הפקדונות ,השדות המגדירים הצמדה מקבלים את הערכים הבאים:
 בורר שיטה עובר לחלופה צמוד למדד בתוספת שיעור שנתי.
 שדה ריבית/שיעור מקבל ערך .3
טווח הערכים
טווח הערכים בשדות נקבע לפי הטווח המותר לריבית במערכת.9.999% – 0 ,
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קיצור דרך באמצעות שדה ריבית עזר
במידה והנך מעוניין לקבוע ריבית אחת זהה לכל הנכסים פעל כדלקמן (בהתייחס לתצלום המסך
להלן):
 הזן את הריבית המבוקשת בשדה ריבית עזר.
 לחץ על כפתור קבע ריבית זו בכל שדות הריבית שלהלן.
 oעם הלחיצה ,הערך הקיים בשדה ריבית עזר יועתק לכל השדות שמתחתיו.
 oשים לב ! מדובר במנגנון עזר .הריבית שתוכנס לנכסים היא הריבית הקיימת
בשדות השונים במועד הלחיצה על כפתור בצע בלי קשר לערך הקיים בשדה
ריבית עזר.
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פריצת דרך

חישוב אוטומטי של תשואת מטרה לעמידה בדרישות
מבוא
נתאר את התסריט הבא.
להלן תיק הנכסים הפנסיוניים והפיננסיים של מועמד:
תשואה נטו בחישוב
משפחה
סוג הנכס
קלאסי מעורב/חיסכון טרום  1991נורמלי (*)
פנסיוני
קלאסי מעורב/חיסכון 3 1991,1992
נורמלי (*)
קלאסי גמלא טרום 1991
3
קלאסי גמלא1991,1992
3
פיקדון מזומן
פיננסי
3
תוכנית חיסכון
3
נדלן
3
ניירות ערך
3
ירושות לקבל
(*) מדובר בפוליסה מבטיחת תשואה והריבית קבועה בה ואיננה מושפעת מתנאי השוק.
מועמד זה הגדיר דרישות תזרימיות בערך נוכחי נקי למועד הפרישה בסך  3,924,660ש"ח.
המימוש שנקבע לנכסים אלה מביא לערך נוכחי נקי בסך .₪ 4,449,177
במונחי ענ"נ קיים עודף בסך .₪ 524,517
שואל המועמד את עצמו ,מה התשואה נטו הנדרשת לנכסים שלו על מנת להיות במצב מאוזן
שמקורותיו שווים לדרישותיו ,והכל במונחי ענ"נ ?
בעגה של המערכת ,מחפשים תשואת מטרה.
תוצאות החיפוש מעלות ערך  .1.09%כלומר ,לו הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים נהנו מתשואה נטו
בשיעור  1.09%מהיום קדימה ,הענ"נ של מימושם היה קטן לערך של  3,946,004והעודף היה קטן
ל 21,344 -ש"ח .כלומר ,איזון.
מועמד זה יכול להיות "יותר רגוע" .גם אם תנאי השוק יהיה פחות טובים מהצפוי ,עדיין לא יהיה
במחסור.
השדות הרלוונטיים ואופן הפעלת המנגנון
 בורר חישוב תשואת מטרה.
 oלבורר זה שתי חלופות:
 עבודה ידנית .בחלופה זו ,לא נעשה חיפוש ,אלא חישוב מחודש .יש להזין
את ערכי הריבית המבוקשים לנכסים השונים בשדות הריבית במסך
וללחוץ על כפתור בצע חישוב.
 עבודה אוטומטי .בחלופה זו ,לא נעשה חישוב מחודש ,אלא נעשה חיפוש.
אין צורך להזן דבר .כל שנדרש הוא ללחוץ על כפתור בצע חישוב .בסיום
החישוב ,התוצאה תוצג בשדות הריבית במסך.
 שדות ריבית נטו מבוקשת לנכסים פנסיוניים ונכסים פיננסיים
 oשדות אלה משמשים בעבודה ידנית.
 כפתור בצע חישוב.
 oלחיצה על כפתור זה תבצע כדלקמן:
 בעבודה ידנית ,יבוצע חישוב מחודש תוך שימוש בערכי הריבית אשר
הוזנו לשדות השונים .כלומר ,יתבצע התהליך הבא:
 ערכי הריבית אשר הוזנו לשדות השונים יועברו לשדות
המתאימים בנכסים הפיננסיים והפנסיוניים .ראה הרחבה
#נתונים_חישוביים_קביעת_ריבית_אחידה.
 יבוצע חישוב מחדש כדלקמן:
 oהמערכת תעבור באופן וירטואלי למסך בחירת מעביד.
 oיבוטלו כל דגלי העצירה.
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 oיילחץ באופן וירטואלי כפתור בצע ורוץ ללא אתחול עד
לדגל עצירה .לחיצה וירטואלית זו תביא לחישוב
הצבירות בנכסים הפיננסיים והפנסיוניים לפי הריביות
החדשות ולאחריו ,חישוב של כל התהליך עד למסך
תוצאות.
בעבודה אוטומטית ,יבוצע חיפוש של ריבית נטו אשר תביא לאיזון בין
המקורות לדרישות במונחי ענ"נ.
 המערכת איננה עושה שימוש בערכים הקיימים בשדות הריבית
השונים.
 בסיום החישוב ,הריבית אשר תביא לאיזון בין המקורות
לדרישות תוצג בשדות הריבית השונים.

שדה ריבית עזר.
 oשדה זה הוא שדה עזר המשמש להכנסה מהירה של ריבית אחת לכל שדות
הריבית .לביצוע ,יש לבצע כדלקמן:
 הזן ערך ריבית רצויה בשדה זה.
 לחץ על כפתור קבע ריבית זו בכל שדות הריבית שלהלן.
 פועל יוצא – כל השדות יכילו את הערך שהוזן בשדה ריבית עזר.
ראה הרחבה #נתונים_חישוביים_קביעת_ריבית_אחידה.
כפתור קבע ריבית זו בכל שדות הריבית שלהלן.
 oחלק ממנגנון עזר המשמש להכנסה מהירה של ריבית אחת לכל שדות הריבית.
לחיצה על כפתור זה תעתיק את הערך שבשדה ריבית עזר לכל שדות הריבית
במסך .ראה הרחבה #נתונים_חישוביים_קביעת_ריבית_אחידה.

מה לעשות כאשר:

אני רוצה לבצע חישוב אחד שבו הריבית בכל הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים תהיה .2%
העבר בורר זה לחלופה עבודה ידנית.
הזן ערך  3בשדה זה.
לחץ על כפתור זה.
התקבלו ערכים אלה.
לחץ על כפתור זה.

אני רוצה לבצע חישוב אחד שבו הריבית בכל הנכסים הפיננסיים תהיה  3%ובנכסים
הפנסיוניים הפנסיוניים תהיה .2.5%
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העבר בורר זה לחלופה עבודה ידנית.
אין חשיבות לערך בשדה זה.
אין ללחוץ על כפתור זה.
הזן ערכים אלה.
לחץ על כפתור זה.

מתי יבוצע חישוב ידני?
בהתקיים הרשומים מטה במצטבר:
 אין בעיות תקינות בנתונים (תקינות נתונים והגדרות  )F8ובכל המסכים עד למסך
התוצאות.
 כאשר יש נכסים פיננסיים ו/או פנסיוניים משתתף ברווחים.
 כאשר הריבית בכל שדות הריבית ,בטווח האפשרי .0-9.999%
מתי יבוצע חישוב אוטומטי?
חישוב אוטומטי יתבצע בכפוף לתנאים אלה:
 תנאי מקדמי בסיסי – אין בעיות תקינות בנתונים (תקינות נתונים והגדרות  )F8ובכל
המסכים עד למסך התוצאות.
 תנאי מקדמי נוסף – יש תזרים ובו ערך נוכחי נקי חיובי.
 oבהקשר זה ,במידה ונעשה ניסיון חישוב ואין ענ"נ ,המערכת תשלח התראה
מתאימה אם יש נכסים פיננסיים ו/או פנסיוניים המשוריינים לטובת רזרבה ו/או
ירושה.
 תנאי מקדמי נוסף – יש נכסים פיננסיים ו/או פנסיוניים משתתף ברווחים.
 oבהיעדרם אין כל מקום לחיפוש תשואת מטרה.
 תנאי מקדמי נוסף  -ההפרש בין הדרישות לענ"נ קטן באופן יחסי ונמוך מ -מענ"נ
התזרים.1%
 oדוגמאות:
 ראשונה
 ערך נוכחי דרישות .₪ 1,000,000
 ענ"נ תזרים .₪ 900,000
 ההפרש הוא ( ₪ )- 100,000המהווים  11.11%מהענ"נ ולכן
יבוצע חישוב.
 שניה
 ערך נוכחי דרישות .₪ 900,000
 ענ"נ תזרים .₪ 1,000,000
 ההפרש הוא ( ₪ )+ 100,000המהווים  10%מהענ"נ ולכן יבוצע
חישוב.
 שלישית
 ערך נוכחי דרישות .₪ 1,000,000
 ענ"נ תזרים .₪ 995,000
 ההפרש הוא ( ₪ )- 5,000המהווים  0.503%מהענ"נ ולכן לא
יבוצע חישוב.
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שניה




ערך נוכחי דרישות .₪ 995,000
ענ"נ תזרים .₪ 1,000,000
ההפרש הוא ( ₪ )+ 5,000המהווים  0.5%מהענ"נ ולכן לא יבוצע
חישוב.
במידה והתנאים המקדמיים מתקיים ,נבדק תנאי שני והוא שתשואת המטרה תהיה
בטווח של .9.999% – 0
 oאם יש מחסור ,המערכת מבצעת חישוב מקדמי בריבית .9.999%
 במידה והמחסור מתבטל והופך לעודף ,יבוצע חישוב.
 במידה והמחסור לא מתבטל ונותר גם בריבית  ,9.999%לא יבוצע
חישוב.
 oאם יש עודף ,המערכת מבצעת חישוב מקדמי בריבית .0%
 במידה והעודף מתבטל והופך למחסור ,יבוצע חישוב.
 במידה והעודף לא מתבטל ונותר גם בריבית  ,0%לא יבוצע חישוב.

איך מסתיים חישוב אוטומטי?
במידה ומבוצע ,הוא מסתיים בכך שיש עודף קטן (עד  1%מהענ"נ של התזרים) ביחס לערך הנוכחי
של הדרישות .יש להדגיש שמדובר בעודף ביחס לערך הנוכחי של הדרישות ולא לדרישות ביניים
לתזרימי מזומנים.
מה קורה בסוף תהליך חישוב ?
בין אם מדובר בחישוב אוטומטי או ידני ,הריביות המוצגות בשדות השונים במסך

הם אלה הנמצאות בנתוני הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים.
כלומר ,הנתונים המקוריים שהיו שם בעת החישוב הראשוני ,לא קיימים יותר.
בעיות אפשריות בסוף התהליך בין אם ידני ובין אם אוטומטי
נניח שהוזן פיקדון מזומן כדלקמן:
 נפתח בתאריך  1/11/2014בערך של .₪ 94,050
 שיטת הצמדה – צמוד .1% +
 שווי נוכחי במועד החישוב ב.₪ 95,000 17/11/2015 -
לא מתעוררת כל בעיה.
נניח שהתבקש חישוב בריבית בערך של .9%
בסיום החישוב ,הנתונים הנמצאים בפיקדון הם אלה:
 נפתח בתאריך  1/11/2014בערך של .₪ 94,050
 שיטת הצמדה – צמוד .9% +
 שווי נוכחי במועד החישוב ב.₪ 95,000 17/11/2015 -
במקרה כזה ,ביצוע תקינות נתונים והגדרות  F8תציג שגיאה שכן לא סביר שבתנאים של צמוד +
 94,050 9%שח יעלו במהלך שנה רק ל.₪ 95,000 -
כלומר ,לו ביצענו בדיקת תקינות ,הייתה מתקבלת שגיאה.
מסקנה  :בכל פעם שבסיום החישוב הריביות הסופיות הן בערכים שלו היינו מבצעים בדיקת
תקינות רגילה (תקינות נתונים והגדרות  )F8הייתה מתעוררת בעיה ,לא נוכל לבצע פעולת חישוב
כלשהו.
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היכן צפויות הבעיות האפשריות בסוף התהליך ואיך נטפל בהן ?
בעיות אלה צפויות בכל מקור פיננסי ופנסיוני לגביו נעשים חישובים על ציר הזמן טרם בדיקת
תקינות.
 נכסים פיננסיים ,היכן שנבדק השווי המקורי ביחד לשווי הנוכחי.
 נכסים פנסיוניים
 oהיכן שנבדק היחס בין צבירות פיצויים ביחס לצבירות פיצויים נומינליות במועד
התחשבנות.
 oהיכן שנבדק היחס בין צבירות פיצויים ברצף קצבה ביחס לצבירות פיצויים
ברצף במועד בקשת הרצף.
אז מה לעשות כשיש בעיות מסוג זה ?
להפעיל שיקול דעת.
לדוגמא ,אם מדובר בסכומים נומינאליים ברצף קצבה ,אותם אין כל בעיה להקטין שכן לא נעשה
בהם כל שימוש חישובי.
באותם מקומות בהם נעשה שימוש ,יש להפעיל שיקול דעת "רציני".
לדוגמא ,במידה ונידרש לתקן צבירות פיצויים נומינאליות למועד ההתחשבנות שנעשתה לאחר
 ,2008תיתכן שגיאה בחישוב מס רווח הון במשיכה חד פעמית.
לדוגמא ,במידה ונידרש לתקן ערכים מקוריים של פיקדונות/תוכניות חיסכון/ניירות ערך ,תיתכן
שגיאה בחישוב מס רווח הון במשיכה חד פעמית.
מגבלה ואני מקווה שתהיה זמנית
משך חישוב אוטומטי איננו קבוע ונמשך זמן רב יחסית לפי המקרה .בתלות במחשב ,משך החישוב
יכול להיות מעבר ל 30 -שניות.

תיקון מלל בדוח ללקוח בהקשר של פנסיה תקציבית ופנסיה וותיקה בהסדר.

הייתה בעיה בשורת הסבר בדוח ללקוח .בין אם היה מדובר בפנסיה תקציבית ובים אם היה מדובר בפנסיה
וותיקה בהסדר ,בדוח הופיע מלל כאילו מדובר בפנסיה תקציבית.
נעשה בדק בית בנושא ולהלן דוגמאות למלל בדוח בהתאם לשילובים אפשריים לקיומם של תוכניות שאינן
פנסיה תקציבית או וותיקה בהסדר ופנסיה תקציבית  /וותיקה בהסדר (השורה הרלוונטית לנכסים הפנסיוניים
היא השורה השלישית):
פנסיה
פנסיה
תיק קיים
שורת מלל בדוח
וותיקה
תקציבית
אחר
בהסדר

מפנסיה
תקציבית
ו/או וותיקה
בהסדר

X

-

X

 X- X

X
-

X X
 X- X

-

X X
- -

X

-

-

שינוי מלל בדוח ללקוח בהקשר של קצבת הזקנה ביטוח לאומי.
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עד כה ,המלל הכיל מידע רק אודות הערך הנוכחי של הקצבאות .מהיום רשומים גם המרכיבים כמפורט
להלן.

שינוי מלל בדוח ללקוח בהקשר של מקורות בן/בת הזוג.

עד כה ,המלל הכיל מידע רק אודות סך הערך הנוכחי של המקורות .מהיום רשומים גם המרכיבים כמפורט
להלן.

שינוי שורת הפתיחה בדוח ללקוח.

עד כה ,תיק הניכויים של המעסיק הופיע בשורת הפתיחה.
מהיום ,איננו מופיע .כמובן שמופיע בשאר המקומות כולל הטפסים השונים.

הערה קטנה לגבי המדריך למשתמש

המדריך למשתמש עדיין לא עדכני בהקשר של השינויים לעיל.
כמו כן ,למרות שרשום בתוך המדריך שהוא עדכני לתאריך  ,29/7/2015בפועל הוא עדכני לתאריך
.9/10/2015

עדכון 4.5.12 - 31/10/2015 - 62


תיקון תקלה – הקמת מועמד.
 oהקמנו מועמד בגרסה בה ניתן להזין נכסים פיננסיים והתחייבויות ושמרנו
אותה .ניסינו לפתוח אותה בגרסה בה אין מקום להזין נכסים פיננסיים .המערכת
מאפשרת פתיחה ישירה או פתיחה להקמת מועמד .במקרה זה נשלחות הודעות
שגיאה שכן המערכת מזהה נכסים פיננסים בגרסה בה לא ניתן לעשות שימוש
בהם .מאחר ובגרסה בה נעשה עתה שימוש השדות לא קיימים במסכים ,לא ניתן
להגיע אליהם ולאפסם.
 oלו התרחשה התקלה באחד מחישוביך ,היית מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה והמערכת דואגת לאפסם.



תיקון תקלה – בדיקות תקינות של קרן פנסיה וותיקה בהסדר.
 oבגרסאות התוכנה המורכבות ,הייתה תקלה בבדיקות תקינות של קרן וותיקה
בהסדר .כאשר היה מדובר בפנסיה מקיפה עבור עמית עצמאי ,המערכת דרשה
הפרשה לפיצויים ,שלא לצורך.
 oלו התרחשה התקלה באחד מחישוביך ,היית מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.



שיפור מבנה טבלאות הפרשה של תוכניות פנסיוניות בגרסאות המורכבות.
 oהמבנה הנוכחי הקשה על ביצוע שינויים.
 oהמבנה החדש נוח יותר לעבודה.
 oאין שינוי בנוהל העבודה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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הכנת תשתית לשליטה טובה יותר על כספים.
 oבכל הקשור לסכומים חד פעמיים (למעט תגמולים קצבה עד  2000וסכומים
ברצף קצבה) ,המערכת (גרסת תכנון הוליסטי רב מופעי ומעלה) מאפשרת שליטה
מוחלטת על כל שקל ושקל ויצירת כל תזרים מזומנים מבוקש המשלב קצבאות
9א מוכרת9 ,א מזכה9 ,ב ,סכומים חד פעמיים ,אנונות ,רזרבה וירושה.
 oבשלב זה ,יכולת זו לא קיימת במספר סוגי כספים:
 תגמולים קצבה עד .2000/1997
 תגמולים קצבה/קלמ"ק מ.2000/1997 -
 סכומים ברצף קצבה על בסיס חרטה ו/או משיכת קצבה מפרישה
נוכחית ו/או מעזיבות קודמות.
 oלדוגמא ,במצב הנוכחי במידה ויש סכום בסך  ₪ 100,000בתגמולים קצבה עד
 2000בפוליסה נתונה ,ניתן להגדיר לגביו פעולה אחת בלבד .לדוגמא ,משוך ב-
 2020סכום חד פעמי בסך  .₪ 20,000לא ניתן להגדיר ₪ 20,000 ,ב30,000 ,2020 -
 ₪ב 2022 -וכדומה.
 oלדוגמא ,במצב הנוכחי במידה ויש סכום בסך  ₪ 500,000בתגמולים קצבה משנת
 2000בפוליסה נתונה ,ניתן להגדיר לגביו פעולה אחת בלבד .לדוגמא ,משוך ב-
 2020קצבה בסך  ₪ 1,000ובצע היוון .לא ניתן להגדיר ₪ 1,000 ,ב2,000 ,2020 -
 ₪ב 2022 -וכדומה.
 oבגרסת מערכת מומחה נעשית עבודה אשר תאפשר שליטה בלתי מוגבלת בכל
שקל ושקל גם בסכומים אלה.
 oפועל יוצא ,שכאשר יעשה שימוש בגרסת מערכת מומחה ,תיראה תשתית
מתאימה במסכים השונים .בשלב זה אפשר להפעילה לצורך התנסות אך אין
להפעילה בפועל מאחר ואיננה בדוקה עד הסוף.

עדכון 4.5.11 - 12/10/2015 - 61
תיקון תקלה בהקשר של מסלול פרישה.
במסך הנחיות (רלוונטי רק בגרסאות המורכבות) קיים בורר בשם בורר מסלול פרישה מבוקש.
בורר זה קובע מה מסלול הפרישה שייבחר לקצבאות שמקורן ברצף קצבה למטרת קצבה
ולקצבאות התגמולים .מדובר על הקצבאות אותן נראה במסך תגמולים קצבה ופנסיות .לדוגמא,
ללא שארים הבטחת  180גמלאות.
במטרה לתת למשתמש דרגות חופש גבוהות ,קיים מנגנון ורסטילי המאפשר לקבוע את מסלול
הפרישה דרך מסך זה ולאחר מכן לקבוע מסלול אחר לכלל הקצבאות ו/או לקצבאות פרטניות.
כאשר נעשה שימוש ב -בצע ורוץ ללא אתחול עד לדגל עצירה ,מסלולי הפרישה שנבחרו לא תמיד
נבחרו כפי שהיו צריכים להיבחר.
נעשה בדק בית בנושא .מה שהצריך תיקון תוקן וכמובן התיעוד עודכן.
להזכירך ,במסגרת המפרט לביצוע ,מצוין מסלול הפרישה שנבחר לכל תוכנית ותוכנית .לו קיבלת
מסלול הפרישה שונה מכפי שביקשת ,ככל הנראה לא היית מעביר את תוצרי הייעוץ לביצוע.
לביטחון בלבד ,מומלץ למי שעשה שימוש מגוון בנושאים אלה לבדוק את חישוביו שנית.
החלטתי לשלוח לכם את התיעוד המעודכן של הנושא לאחר שבוצע התיקון.
על מי משפיע הבורר :
 על כל הקצבאות שמקורן בתוכניות מהן נמשכת קצבה שנצברה בפיצויים ו/או תגמולים
בקצבה ובלמ"ק.
 oשים לב ! במידה וברצונך לשנות את מסלול הפרישה באופן פרטני בתוכנית
כלשהיא בנושא כספי מסוים (פיצויים/תגמולים) ,אין כל מניעה לשנות במסך
המתאים.
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 על כל הקצבאות שמקורן שמימוש נכס פיננסי ו/או מימוש סכום הון בקצבה בכפוף
למצבו של בורר קביעת מקור המסלול .ראה
#מסלול_פרישה_מבוקש_להמרת_סכום_חפ_לקצבה.
 oשים לב ! לא ניתן לשנות את מסלול הפרישה באופן פרטני בנכס פיננסי מסוים
ו/או מימוש סכום הון.
שאלה  :מה קורה כאשר יש מספר תוכניות להן מסלולי פרישה שונים ?
תשובה  :לכל תוכנית המערכת בוחרת את מסלול הפרישה הקרוב ביותר האפשרי למסלול
הפרישה הכללי שנבחר.
דוגמא
נניח שנבחר מסלול פרישה ללא שארים עם הבטחה של של  180גמלאות ,ומדובר בתיק נכסים
פנסיוניים שבו פוליסת גמלא ב' ,פנסיה חדשה מסובסדת ופנסיה וותיקה בהסדר.
 בפוליסת גמלא ב' מסלול זה לא קיים .החלופות הקרובות ביותר הן ללא שארים כולל
הבטחה של  120ושל  .240לכן ,תיבחר החלופה הקרובה ביותר שאיננה נחותה מהחלופה
המבוקשת שהיא ללא הבטחה עם הבטחה של  240גמלאות.
 בפנסיה החדשה המסובסדת מסלול זה קיים והוא ייבחר.
 בפנסיה וותיקה בהסדר חלופה זו לא קיימת ותיבחר החלופה היחידה האפשרית שם והיא
כולל שארים ללא הבטחה.
לסיכום ,נקבל  3מסלולי פרישה שונים.
חשוב להדגיש
בהמשך התהליך ,במסך תגמולים קצבה ופנסיות ,נוכל לעקוף את החלופה שנבחרה בבורר זה .נוכל
לקבוע פרטנית מסלול פרישה לכל תוכנית ותוכנית גם לקצבאות שמקורן ברצף קצבה למימוש
כקצבה וגם בקצבאות שמקורן בתגמולים קצבה.
התנהגות המערכת בהקשר זה תוך שימוש ב"בצע ועבור למסך הבא כולל אתחול"

בכל פעם שנכנסים למסך זה לאחר לחיצה על בצע ועבור למסך הבא כולל אתחול במסך הקודם (רצף
פיצויים) ,מסלול הפרישה יהיה לפי מה שנקבע במסך הנחיות.
מסלול הפרישה אשר נקבע במסך הנחיות מוכנס ללשונית של הפעולה המרוכזת (גם קצבה שמקורה ברצף
קצבה וגם קצבת תגמולים) וממנה ללשוניות המפורטות.

התנהגות המערכת בהקשר זה תוך שימוש ב"רוץ עד לדגל ללא אתחול"

בכניסה הראשונה למסך תגמולים קצבה ופנסיות (שזה שקול ל -בצע ועבור למסך הבא כולל אתחול)
מסלול הפרישה אשר נקבע במסך הנחיות מוכנס ללשונית של הפעולה המרוכזת (גם קצבה שמקורה ברצף
קצבה וגם קצבת תגמולים) וממנה ללשוניות המפורטות.
נתאר תהליך כזה:
 במסך הנחיות נקבע מסלול הבטחת  120גמלאות ללא שארים.
 כשהגענו בפעם הראשונה למסך הנדון ,נקבע מסלול זה לכל התוכניות.
 בעבודה במסך שינינו את המסלול בכל התוכניות למסלול הבטחת  240גמלאות ללא שארים.
 עתה אנו חוזרים למסכים אחורה ונכנסים למסך תגמולים קצבה ופנסיות תוך בצע ורוץ ללא
אתחול עד לדגל עצירה.
 oתזכורת ל -בצע ורוץ ללא אתחול עד לדגל עצירה  :במצב זה אנו עושים שימוש בצבירות
החדשות על בסיס מצב הבוררים כפי שנקבעו בפעם האחרונה שהיינו במסך.
תזכורת לסדר המסכים:
 בחירת מעביד.
 תשלום במזומן.
 הנחיות
 פיצויים קודמים
 רצף קצבה
 רצף פיצויים
 תגמולים קצבה ופנסיות
מה צריך לקרות עתה ?
אם נחדד את השאלה ,אזי השאלה היא מתי יש לעשות שימוש במסלול שנקבע במסך הנחיות ומתי אין

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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לעשות בו שימוש ולהמשיך להשתמש במסלול הפרישה כפי שנקבע בפעם החרונה שהיינו במסך ?
 נניח שאני נמצא במסך רצף פיצויים ולוחץ על בצע ועבור למסך הבא כולל אתחול.
 oבמצב זה ,מסלול הפרישה אותו יש להכניס לכל התוכניות הוא מסלול ברירת המחדל
כפי שנקבע במסך הנחיות .כלומר ,הבטחת  120גמלאות ללא שארים.
 נניח שאני נמצא במסך רצף פיצויים ולוחץ על בצע ורוץ ללא אתחול עד לדגל עצירה.
 oבמצב זה" ,לא מעניין" מה קורה במסך הנחיות כי לא התחלתי לרוץ מחדש ממנו.
 oכלומר ,אין לשנות מסלול פרישה ויש להשאיר הבטחת  240גמלאות ללא שארים.
 נניח שאני נמצא במסך רצף קצבה ולוחץ על בצע ורוץ ללא אתחול עד לדגל עצירה ודגל עצירה
מסומן במסך רצף פיצויים.
 oבמצב זה אני עוצר במסך רצף פיצויים ולמעשה לא מגיע ישירות למסך תגמולים קצבה
ופנסיות .לכן ,למעשה אני נכנס למסך תגמולים קצבה ופנסיות ממסך רצף פיצויים.
 אם במסך רצף פיצויים לוחץ על בצע ועבור למסך הבא כולל אתחול.
 במצב זה ,מסלול הפרישה אותו יש להכניס לכל התוכניות הוא מסלול
ברירת המחדל כפי שנקבע במסך הנחיות .כלומר ,הבטחת 120
גמלאות ללא שארים.
 אם במסך רצף פיצויים לוחץ על בצע ורוץ ללא אתחול עד לדגל עצירה.
 במצב זה ,אין לשנות מסלול פרישה ויש להשאיר הבטחת  240גמלאות
ללא שארים.
 נניח שאני נמצא במסך הנחיות ומתחיל לרוץ ממנו.
 oזה דומה למצב שבו שיניתי את תוחלת החיים .במקרה כזה ,כל החישוב יעשה לפי
תוחלת החיים החדשה בלי קשר למה שמוגדר פנימית בכל שאר המסכים קדימה.
 oלעניין שלנו ,בכל פעם שאנחנו מתקדמים ממסך הנחיות ,גם במצב של בצע ועבור למסך
הבא כולל אתחול וגם במצב של בצע ורוץ ללא אתחול עד לדגל עצירה ,מסלול הפרישה
במסך תגמולים קצבה ופנסיות יקבל את מסלול הפרישה שנקבע במסך הנחיות.120 ,
 נניח שאני נמצא במסך תשלום במזומן ומתחיל לרוץ ממנו.
 oמאחר ונעבור דרך מסך הנחיות (ללא קשר אם נעצור בו אם לאו) ,הפעילות תהיה כפי
שתוארה לעיל ,כאילו מראש יצאנו ממסך הנחיות .מסלול הפרישה במסך תגמולים
קצבה ופנסיות יקבל את מסלול הפרישה שנקבע במסך הנחיות.120 ,

שים לב !
כאשר נבחרת עבודה אוטומטית (כדוגמת מקסימום חד פעמי ,מקסימום קצבה שוטפת וכדומה,
מדובר בריצה "ישירה" למסך התוצאות ואז נעשה שימוש במסלול הפרישה כפי שנקבע במסך
הנחיות.

עדכון 4.5.10 - 11/10/2015 - 60


תיקון תקלה – הצגת מועד משיכת פנסיה וותיקה בהסדר וסכום הקצבה המגולמת.
 oבגרסאות התוכנה המורכבות ,הייתה תקלה בהצגת נתונים אלה במסכי העזר
במסך בו פורטו תוצרי התוכנית .תקלה זו לא השפיעה על התוצאות הסופיות
ואלו חושבו והוצגו כהלכה.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה – חישוב סכום המס על היוון חייב כדין של קצבה מוכרת.
 oבגרסאות התוכנה המורכבות ,הייתה תקלה בחישוב סכום המס על היוון חייב
כדין של קצבה מוכרת כאשר מועד ההיוון היה מעבר לשנת המס של החישוב.
לדוגמא ,לו בוצע חישוב היום וקצבה מוכרת אמורה הייתה להשתלם בשנת 2020
ובמועד זה אמור היה להיות היוון ולאחר שימוש בהון הפטור חלק מסכום
ההיוון (או כולו) נותר חייב ,חישוב המס לא בוצע כהלכה.
 oאם חישבת מקרי פרישה בהם מקרה דומה ,מומלץ לבדוק את החישוב שנית.
 oהתקלה תוקנה.



תיקון תקלה – רוץ עד לדגל ללא אתחול לא מבוצע.
 oבגרסאות התוכנה המורכבות ,הייתה תקלה כאשר המועד המבוקש לקבלת

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  406מתוך 472

קצבאות שמקורן בתגמולים היה מעבר למועד החישוב ושולבה פעולת רוץ עד
לדגל ללא אתחול .במקרה כזה ,בשלב המעבר במסך תגמולים קצבה ופנסיות
ייעודיות המערכת לא חשבה כהלכה את הצבירות הצפויות למועד החישוב
ונוצרה שגיאה שהביאה לשליחת הודעת שגיאה מתאימה.
 oלו התרחשה התקלה באחד מחישוביך ,היית מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.


מדריך למשתמש עדכני.

עדכון 4.5.9 - 4/10/2015 - 59




תיקון תקלה – מועד משיכת פנסיה וותיקה בהסדר.
 oבגרסאות התוכנה המורכבות ,הייתה תקלה בקביעת מועד משיכת פנסיה וותיקה
בהסדר .לו ארעה לך תקלה זו ,היית מרגיש שכן הפנסיה לא הייתה משולמת
במועד שביקשת.
 oהתקלה תוקנה.
בהזדמנות זו תזכורת.
 oשינוי מועד קבלת קצבה בכל תוכנית למעט פנסיה וותיקה בהסדר ו/או פנסיה
תקציבית מביא בהכרח לשינוי בגובה הקצבה.
 הסיבה  :הצבירות משתנות וגם מקדם המרת הון לקצבה משתנה.
 oשינוי מועד קבלת קצבה בתוכנית פנסיה וותיקה בהסדר ו/או פנסיה תקציבית
לא מביא לשינוי בגובה הקצבה.
 הסיבה  :בשלב זה ,כך המערכת בנויה .גובה הקצבה נקבע במסגרת כל
נתוני התוכנית ונשאר קבוע .ראה מקום הזנתה לוותיקה בהסדר.
 בעתיד הנושא יטופל בכל הקשור לפנסיה וותיקה בהסדר.
 באשר לפנסיה תקציבית אין מה לעדכן.

עדכון 4.5.8 - 2/10/2015 - 58


תיקון תקלה – פיצויים נטו מעסיק נוכחי.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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בכל גרסאות התוכנה למעט תכנון הוליסט רב מופעי ו -מערכת מומחה ,אין
שליטה על השימוש בכספי פיצויים נטו מעסיק נוכחי .כלומר ,המערכת מחשבת
את סכום הפיצויים נטו (אחרי קביעות המשתמש בנושא רצף קצבה ,פטור
מבוקש ופריסה) והוא זה המופיע בתזרים המזומנים .המערכת איננה מאפשרת
שימוש כלשהו אחר .לכן ,אין גם צורך להציג את מסך תשלום מס ומימוש
פיצויים נוכחיים  /מימוש מקורות פיצויים.
בגרסאות תכנון הוליסט רב מופעי ו -מערכת מומחה ,יש שליטה מלאה על
השימוש בכספי פיצויים נטו מעסיק נוכחי .כלומר ,המערכת מחשבת את סכום
הפיצויים נטו (אחרי קביעות המשתמש בנושא רצף קצבה ,פטור מבוקש ופריסה)
והוא זמין לשימוש לפי החלטות המשתמש .לכן ,יש צורך להציג את מסך תשלום
מס ומימוש פיצויים נוכחיים  /מימוש מקורות פיצויים .ועם כניסה אליו ,ברירת
המחדל היא שאין שימוש בכספים אלה והם נותרים ברזרבה .עתה ,יחליט
המשתמש ויקבע את השימוש בכספים.
התקלה הנדונה התרחשה רק בגרסאות תכנון פרישה מלא ו -תכנון פרישה רב
מופעי.
 איך היא באה לידי ביטוי ?
 מסך תשלום מס ומימוש פיצויים נוכחיים  /מימוש מקורות
פיצויים הוצג שלא לצורך.
 ברירת המחדל הייתה שאין שימוש בכספים אלה והם נותרים
ברזרבה .פועל יוצא ,שהפיצויים נטו לא נראו במסכי התוצאות.
 oכלומר ,לו חישבת בגרסאות אלה ולא העברת את
ברירת המחדל למצב של שימוש בכספים ,היה חסר
לך כסף.
אם חישבת מקרי פרישה בגרסאות בהן התקלה עלולה הייתה להופיע בין
התאריכים  9/5/2015עד היום ,הנך מתבקש לבדוק את הפלט.
התקלה תוקנה.

עדכון 4.5.7 - 1/10/2015 - 57


חידוש הרשאות שימוש.

עדכון 4.5.6 - 13/9/2015 - 56


תיקון תקלה – הקמת מועמד הכולל תוכניות בהפקדה חד פעמית.
 oכאשר נעשה שימוש בתוכנית קצבה או הון/קצבה בהפקדה חד פעמית ובוצע רצף
קצבה ,התוכנית לא הוקמה כהלכה .היא הוקמה ללא צבירות ברצף קצבה .הדבר
היה מייצר הודעות שגיאה מיותרות .לו הייתה מתרחשת בעת שחישבת ,היית
מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.



בשעה טובה ,השלמת אנונה מגוונת מפיצויים קודמים ופיצויים מעסיק אחרון אחרי
התחשבנות.
 oלעניות דעתי ,אנונה היא מכשיר פיננסי מהמעלה הראשונה ולכן השקעתי מאמץ
רב מאד בהשלמת יכולת יצירת אנונה מפיצויים במגוון שיטות.



תזכורת לחלופת ריבית בלבד.
 oהיעוד של חלופה זו הוא כדלקמן:
 החל מתאריך מסוים (מידי או עתידי) ועד לתום תוחלת החיים משיכת
אנונה שסכומה ייקבע לפי הריבית של המקור ולהשאיר את הקרן שלמה
לירושה.
 בתום תוחלת החיים ,יתרת הסכום נטו תצורף לסכום להורשה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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האנונה משולמת עד לתום תוחלת החיים ולכן ,בשדה מספר תקופות יש להזין
את מספר התקופות ממועד תחילת תשלום האנונה ועד ותום תוחלת החיים.
 סביר להניח שאינך יודע ערך זה .יש להזין ערך כלשהו ובדיקת התקינות
תפרט בפניך את הערך אותו יש להזין.
מה לגבי שיטת הצמדה ?
 האנונה משולמת לפי מה שיוצא מהריבית .לכן ,אין משמעות לקביעת
שיטת הצמדה .מאחר והריביות בתוכנית הן ריביות ריאליות חיוביות,
שימוש בחלופה זו מחייב קביעת שיטת הצמדה צמוד למדד.
שים לב ! בבחירה בחלופה זו כל הסכום בתוכנית משוריין לטובת האנונה
בתקופת החיים ולירושה לאחר מכן .לכן ,במידה ונבחרת חלופה זו ,לא ניתן
לקבוע יעדים נוספים למקור זה במהלך תקופת האנונה.
מה נראה בתוצאות ? במסגרת התוצאות במסך נראה ערך גם בשדה סכום
האנונה נטו וגם ערך בשדה סכום נטו לירושה.

תזכורת לחלופת מלוא קרן וריבית
 oבחלופה זו ,כל הסכום בתוכנית משוריין לטובת האנונה .סכום האנונה יקבע
בעיקר לפי השווי ,שיטת הצמדה ומספר התשלומים .בסיום תקופת התשלום,
המקור יחוסל .לכן ,במידה ונבחרת חלופה זו ,לא ניתן לקבוע יעדים נוספים
למקור זה.
 oבחלופה זו יש משמעות לקביעת שיטת הצמדה והיא תשפיע על גובה האנונה
וסכומה במהלך תקופת התשלום.

דוגמאות לחלופת משיכת אנונה מיידית תוך שימוש בריבית בלבד בתדירות תשלום חודשית
נניח שבתוכנית  ₪ 9,507,880מתוכם  ₪ 9,423,253פטורים ו ₪ 84,627 -חייבים במס רווח הון
בשיעור  .25%ריבית נטו שנתית בתוכנית היא בשיעור .1%
 משיכת אנונה פנימית מתוך התוכנית.
 oהריבית החודשית היא  ₪ 7,887בקירוב וסכום המס עליה הוא  ₪ 1,972בקירוב.
סכום האנונה החודשית נטו תהיה .₪ 5,915
 oבתום תוחלת החיים יוותר סכום זהה לזה שקיים כיום בסך ₪ 9,507,880
מתוכם  ₪ 9,423,253פטורים ו ₪ 84,627 -חייבים במס רווח הון בשיעור .25%
 ₪ 84,627ימוסו בסכום של  ₪ 21,157והסכום לירושה יהיה בסך .₪ 9,486,723
 משיכת אנונה חיצונית מתוכנית בריבית זהה.
 oלצורך הפקדת הסכום בתוכנית החיצונית ,מושכים סכום בסך ₪ 9,507,880
מתוכם  ₪ 9,423,253פטורים ו ₪ 84,627 -חייבים במס רווח הון בשיעור .25%
 ₪ 84,627ימוסו בסכום של  ₪ 21,157והסכום שיופקד בפועל יהיה בסך
.₪ 9,486,723
 oהריבית החודשית היא  ₪ 7,869בקירוב וסכום המס עליה הוא  ₪ 1,967בקירוב.
סכום האנונה החודשית נטו תהיה .₪ 5,902
 oבתום תוחלת החיים יוותר סכום בסך  ₪ 9,486,723פטור כולו הסכום לירושה
יהיה בסך .₪ 9,486,723
דוגמא לחלופת משיכת אנונה שאיננה מיידית תוך שימוש בריבית בתדירות תשלום שאיננה
חודשית
נניח שמועד החישוב הוא  1/1/2015והתבקש תשלום אנונה בתדירות של אחת לשנה החל מתאריך
 1/6/2020ותום תוחלת החיים של המועמד צפוי להיות  .1/4/2031במקרה זה לפנינו  3תקופות:
31/5/2020 – 1/1/2015 
 oבתקופה זו ,הצבירה במקור הכספי עולה שכן לא מבוצעת משיכה.
1/6/2031 – 1/6/2020 
 oבתקופה זו ,צפויה להשתלם אנונה אחת לשנה בסכום שנבנה מהריבית .מאחר
ותדירות התשלום היא שנתית ,התשלום האחרון ישולם בתאריך .1/6/2030
1/4/2031 – 1/6/2030 
 oבתקופה זו ,הסכום שנצבר (זהה לחלוטין לסכום שנצבר ב 1/6/2020 -כולל
המרכיבים החייבים והפטורים שכן הריבית נמשכה בשוטף) יצבור ריבית במשך
 10חודשים וב 1/4/2031 -תהיה התחשבנות וסכום הנטו ישולם ליורשים.
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שים לב !
סכום נטו להורשה עשוי להשתנות בהתאם למועד תחילת תשלום האנונה ,תדירות התשלום ותום
תוחלת החיים.
דוגמאות נוספות למשיכת אנונה מפיצויים אחרי התחשבנות
נניח שמועד החישוב הוא  27/7/2015ולהן צבירות פיצויים אחרי התחשבנות ממעסיקים קודמים:
צבירה חייבת
צבירה פטורה
צבירה כוללת
תקופה
0
)*( 86,613
86,613
13/7/90-12/7/95
)***( 4,765
)**( 29,793
34,558 13/7/95-12/7/2010
(*) – מאחר וההתחשבנות נעשתה לפני  ,2008גם הריבית על סכום זה תהיה פטורה.
(**)  -מאחר וההתחשבנות נעשתה אחרי  ,2008הריבית על סכום זה תצטרף לצבירה החייבת.
(***)  -מאחר וההתחשבנות נעשתה אחרי  ,2008הריבית על הצבירה החייבת תצטרף לצבירה החייבת.

נניח שנדרשת אנונה החל מתאריך .1/8/2015
מקרה ראשון – נדרשת אנונה חיצונית בסך  ₪ 4,000למשך  22חודשים ()5/2017– 8/2015
פירוט מרכיבים של הסכום החד פעמי בהיבטי המיסוי למועד המימוש:

סכום נטו לקבלת תוצר
מס מחושב
סכום פטור
סכום חייב
סכום ברוטו
86,308.09
0
86,308.09
0
86,308.09
זה אומר שלצורך יצירת אנונה חיצונית אנו נמשוך  ₪ 86,308.09מצבירת פיצויים מהתקופה
הראשונה .מאחר וסכום זה נמוך מהצבירה ( ,)86,613כל המשיכה תהיה פטורה .את סכום הנטו
נפקיד בתוכנית חיצונית ממנה תשולם האנונה.
שים לב ! בשדה סכום נטו לקבלת תוצר ,מופיע הסכום שיימשך מהתוכנית ויופקד בתוכנית
החיצונית.
בתוכנית חיצונית המשלמת אנונה מרכיב הריבית באנונה ,שמקורו בסכום בסך ,₪ 86,308.09
חייב במס רווח הון .לכן ,בטבלת תזרים המזומנים נראה טבלה זו:

מקרה שני – נדרשת אנונה חיצונית בסך  ₪ 4,000למשך  26חודשים ()9/2017– 8/2015
פירוט מרכיבים של הסכום החד פעמי בהיבטי המיסוי למועד המימוש:

סכום נטו לקבלת תוצר
מס מחושב
סכום פטור
סכום חייב
סכום ברוטו
101,615.46
536.38
100,006.31
2,145.53
102,151.84
זה אומר שלצורך יצירת אנונה חיצונית אנו נמשוך  ₪ 86,613מצבירת פיצויים מהתקופה
הראשונה ועוד  ₪ 15,538.84מצבירת פיצויים מהתקופה השניה .מתוך הסכום מהתקופה השניה,
 ₪ 2,145.53עליהם נשלם מס .את סכום הנטו בסך  ₪ 101,615.46נפקיד בתוכנית חיצונית ממנה
תשולם האנונה.
שים לב ! בשדה סכום נטו לקבלת תוצר ,מופיע הסכום שיימשך מהתוכנית ויופקד בתוכנית
החיצונית.
בתוכנית חיצונית המשלמת אנונה מרכיב הריבית באנונה ,שמקורו בסכום בסך ,₪ 101,615.46
חייב במס רווח הון .לכן ,בטבלת תזרים המזומנים נראה טבלה זו:
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מקרה שלישי – נדרשת אנונה פנימית בסך  ₪ 4,000למשך  22חודשים ()5/2017– 8/2015
פירוט מרכיבים של הסכום החד פעמי בהיבטי המיסוי למועד המימוש:

סכום נטו לקבלת תוצר
מס מחושב
סכום פטור
סכום חייב
סכום ברוטו
88,000.00
0
88,000.00
0
85,763.63
זה אומר שלצורך יצירת אנונה פנימית אנו נשריין למועד משיכת האנונה הראשונה בתוכנית
 ₪ 85,763.63מצבירת פיצויים מהתקופה הראשונה .הם והריבית שלהם פטורים .מתוך התוכנית,
מתוך צבירה זו ,נמשוך אנונה חודשית פטורה בסך  ₪ 4,000במשך  22חודשים וסך המשיכה
הפטורה היא  .₪ 88,000סך האנונות שנקבל הוא גם כן .₪ 88,000
שים לב ! בשדה סכום נטו לקבלת תוצר ,מופיע הסכום הכולל נטו שיימשך מהתוכנית במשך כל
תקופת תשלום האנונה.
לכן ,בטבלת תזרים המזומנים נראה טבלה זו:

מקרה רביעי – נדרשת אנונה פנימית בסך  ₪ 4,000למשך  26חודשים ()9/2017– 8/2015
פירוט מרכיבים של הסכום החד פעמי בהיבטי המיסוי למועד המימוש:

סכום נטו לקבלת תוצר
מס מחושב
סכום פטור
סכום חייב
סכום ברוטו
104,000.00
790.69
101,627.94
3,162.75
102,492.43
לצורך יצירת  22אנונות הראשונות נשריין בתוכנית  ₪ 85,763.63מצבירת פיצויים מהתקופה
הראשונה .הם והריבית שלהם פטורים .מתוך התוכנית ,מתוך צבירה זו ,נמשוך אנונה חודשית
פטורה בסך  ₪ 4,000במשך  22חודשים וסך המשיכה הפטורה היא  .₪ 88,000סך האנונות שנקבל
הוא גם כן .₪ 88,000
לאחר  22אנונות ,הצבירה מהתקופה הראשונה תסתיים( .נתעלם לרגע מההפרש בין 85,763.63
ש"ח לבין הצבירה בפועל בסך  86,613ש"ח).
כל אותו זמן ,הצבירה השניה צוברת ריבית .לצורך יצירת האנונות ה 23 -עד ה ,26 -נעשה שימוש
בצבירה השניה שמשיכה ממנה ,חלקה פטורה וחלקה חייבת .הדבר בא לידי ביטוי בתזרים
שבעמודת חייב יש ערכים רק בשנת  2017בגין  4תשלומי אנונה אלה.
שים לב ! בשדה סכום נטו לקבלת תוצר ,מופיע הסכום הכולל נטו שיימשך מהתוכנית במשך כל
תקופת תשלום האנונה.
לכן ,בטבלת תזרים המזומנים נראה טבלה זו:

עדכון 4.5.5 - 12/8/2015 - 55
 עדכון הרשאות ותאריכי רישיון שימוש.
עדכון 4.5.4 - 31/7/2015 - 54
 תיקון תקלה – משיכת תגמולים בקצבה.
 oבגרסאות המורכבות לא ניתן היה לשלוט על תאריך משיכת תגמולים קצבה חד
פעמית .לו הייתה מתרחשת בעת שחישבת ,היית מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.
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תיקון תקלה – חוסר יכולת להפעיל את התוכנה.
 oבמחשבים מסוימים (כולל שלי) ,כאשר מפעילים את התוכנה נשלחה הודעה שלא
ניתן להפעילה שכן היא כבר מופעלת למרות שלא הייתה מופעלת.
 oהתקלה תוקנה.



שינוי קטן בהקמת מועמד.
 oעד כה ,גיל בן הזוג נקבע באופן אוטומטי ביחס לגיל המועמד.
 למועמד גבר  :גיל בת הזוג נקבע ל 10 -פחות.
 למועמד אישה :גיל בן הזוג נקבע ל 10 -יותר.
 oלאחר הקמת המועמד ,במידה ובוצעה תקינות נתונים והגדרות  F8לפני עדכון
גילאי הילדים ,לעתים נוצרה שגיאה.
 oמהיום :
 למועמד גבר  :גיל בת הזוג נקבע לשנה פחות.
 למועמד אישה :גיל בן הזוג נקבע לשנה יותר.



תיקון תקלה – משיכת תגמולים בקצבה.
 oבגרסאות המורכבות לא ניתן היה לשלוט על תאריך משיכת תגמולים קצבה חד
פעמית .לו הייתה מתרחשת בעת שחישבת ,היית מרגיש בכך.
 oהתקלה תוקנה.



סילוק בסיום אירוע
 oבגרסת ממשק תכנון פרישה רב מופעי ומעלה ,עם לחיצה על כפתור בצע וסיים
אירוע במסך סיכום אירוע ,במסגרת טיפול באירוע עזיבת עבודה ,המערכת
מעדכנת את הנכסים הפנסיוניים בפעילויות בנושא רצף קצבה ורצף פיצויים .כמו
כן ,מבצעת כדלקמן:
 אם התוכנית איננה מסולקת במועד החישוב מסלקת אותה לפי תאריך
עזיבת העבודה.
 אם מדובר בתוכנית קלאסית מכניסה את הערך המסולק לתוך שדה
סכום הביטוח.
 oשתי הפעילויות אלה טופלו והן מתפקדות כרשום מעלה.



סיכום תוצרי מימוש נכסים פיננסיים
 oעד כה ,כאשר התבקשה עבודה מרוכזת ,בלשונית המרוכזת במסך נכסים
פיננסיים הופיעו רק תוצרי מימוש במונחי מועד המשיכה (בחלק השמאלי של
הלשונית).
 oמהיום ,מופיעים גם :
 פירוט מרכיבים של הסכום החד פעמי בהיבטי המיסוי למועד המימוש
(בחלק השמאלי של הלשונית).
 סכומים ותוצרים המחושבים למועד המימוש לפי הגדרת היעוד (בחלק
השמאלי של הלשונית).



ריכוז נכסים פנסיוניים – המחשת נכסים
 oסדרת הגרפים בנושא מכילה מידעים רק כאשר יש צבירות .כאשר מדובר
בפנסיה תקציבית ,אין צבירות כלשהן .במקרה כזה ,הייתה חוסר בהירות במסכי
המחשת הנכסים.
 oמהיום ,במקרה כזה ,מופיעה שורות הסבר לנושא.



תיקון תקלה – מסכי הקמת מועמד ,היסטוריה תעסוקתית
 oבמסגרת ההיסטוריה התעסוקתית ,מזינים תקופות .בדומה לרשימות אחרות
במערכת ,אין צורך להקפיד על סדר כרונולוגי .המערכת בנויה לקבל כל רשימה
ובתנאי שבראיה כוללת ,הרשימה תקינה.
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 oבנושא זה ,הייתה בעיה והיא תוקנה.


סילוק תוכנית לאחר שלב הקמת מועמד
 oלאחר שלב הקמת מועמד ,כל התוכניות נוצרות כמשולמות .כאשר סטאטוס
התוכנית "מסולקת" במועד החישוב ,יש להעביר את הבורר המתאים למצב
מסולק וקיים מנגנון מיוחד לביטול תקופות ההפרשה מעבר לתאריך הסילוק.
 oעד כה ,רמת הבדיקות שנעשתה בהקשר זה לא הייתה מושלמת.
 oמהיום ,הבדיקות הושלמו והפעלת מנגנון הסילוק מותנה בכך שתאריך הסילוק
נמצא בטווח תאריכים זה:
 חודש אחרי תחילת התוכנית.
 לא אחרי תאריך החישוב.



סיום אירוע של חישוב פרישה המסיים שרשרת רצף פיצויים
 oבגרסאות תכנון פרישה רב מופעי ומעלה ,בסיום האירוע ,תוצרי הייעוץ
מעודכנים חזרה לנתוני המועמד כהכנה לייעוץ הבא.
 oכאשר מדובר בעזיבת עבודה כולל התחשבנות במקרה שבו מסתיים רצף פיצויים
הושלמו הפעילויות כדלקמן:
 המענק הפטור המתקבל משויך לכל תקופות העבודה אך מאחר ומתקבל
בסיום המעסיק הנוכחי ,מופיע ברשימת המענקים שהתקבלו בסיום
תקופת העבודה הנוכחית.
 לכל תקופת עבודה הנמצאת בשרשרת רצף הפיצויים ,בלשונית פרטים
לסיום תקופת העבודה  /רצף פיצויים השדות המפורטים להלן במסגרת
סיום רצף פיצויים מעודכנים:
 מסומן שדה רצף הסתיים.
 בורר אופן הסיום מועבר לחלופה "בוצעה התחשבנות בהתאם
לקביעה בסיום מעביד המשך".
 שדה תאריך סיום מקבל את ערך מועד החישוב.



שיפור ממשי בפעילות של מימוש כספי פיצויים אחרי התחשבנות שמקורם בעזיבות
עבודה קודמות.
 oלכספים אלה ייחודיות .בפוליסה אחת ניתן למצוא מספר סוגי כספים:
 כספים פטורים ,הם והריבית שתיגזר מהם בעתיד (התחשבנות לפני
.)2008
 כספים שחלקם פטור (מרכיב הקרן בצירות הפרשי הצמדה) אולם מרכיב
הרווח (שמקורו בהפרש בין הצבירה לבין הסכום הנומינאלי למועד
ההתחשבנות) והריבית העתידית בגינו ובגין הסכום הפטור חייבים במס
רוח הון.
 oעובדה זו מייצרת (לפחות לי) קושי רב כאשר הגדרת הייעוד מצריכה
שימוש/משיכה בכספים משני הסוגים .הקושי רב שבעתיים כאשר מדובר באנונה
הנמשכת באופן פנימי מהתוכנית.
 oבחודש האחרון ,הושקע מאמץ רב מאד בשיפור איכות החישוב כך שיהיה
מדויק.
 oבכל מה שלא קשור לאנונה ,חלופות הייעודים השונות עובדות באופן תקין.
 oבהקשר של אנונה
 החלופות שעובדות באופן תקין :
 אנונה חיצונית או פנימית לפי הקביעה בבורר הגדרת סכום /
שיעור משווי כולל /סכום מסוים (לדוגמא ,נדרשת אנונה בסך
 ₪ 1,000למשך  20חודשים).
 החלופות שאינן עובדות באופן תקין (עקב חשיבותו ,העדפתי לשחרר את
העדכון הנוכחי למרות הבעיה .נא לא להשתמש בהן):
 אנונה חיצונית או פנימית לפי הקביעה בבורר הגדרת סכום /
שיעור משווי כולל /שיעור מסוים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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אנונה חיצונית או פנימית לפי הקביעה בבורר הגדרת סכום /
שיעור משווי כולל /יתרת השווי במידה ונותר.
אנונה חיצונית או פנימית לפי הקביעה בבורר הגדרת סכום /
שיעור משווי כולל /סכום מכסימלי שמשיכתו לא תחויב במס.
אנונה חיצונית או פנימית לפי הסכום שנוצר משימוש בריבית
בלבד.
אנונה חיצונית או פנימית לפי הסכום שנוצר משימוש במלוא
הקרן והריבית.

עדכון 4.5.3 - 21/7/2015 - 53
 גרסה ניסיונית .לא שוחררה לקהל הרחב.
עדכון 4.5.2 - 30/6/2015 - 52
 שיפור השליטה על תשלום אנונה.
 oעד כה ,תשלום אנונה היה מבוסס על תשלום חודשי .לקביעת מספר החודשים
נדרשה הזנת ערך ובו מספר החודשים לתשלום האנונה.
 oמהיום ניתן לקבוע תדירות תשלום כרצוננו.
 לשם כך,
 נוסף שדה תדירות תשלום בחלופות אלה:
 oחודשי.
 oרבעוני.
 oחציוני.
 oשנתי.
 oאחת ל 18 -חודשים.
 oאחת לשנתיים.
 oאחת לשלש שנים.
 oאחת לארבע שנים.
 oאחת לחמש שנים.
 שם השדה מספר החודשים לתשלום שונה למספר תקופות.




הוספת לינק הסתר  /הצג פרטים נוספים ליצירת אנונה.
 oהגמישות והוורסטיליות של מנגנון האנונה מצריכים מספר שדות על המסך.
במידה ובוחרים ייעוד שאיננו אנונה ,אין צורך בהכבדה זו על המסך ולכן נוסף
לינק זה המאפשר להציג /להסתיר שדות אלה לפי הצורך.
שיפור בחישוב הסכום לירושה בחלופת משיכת אנונה על בסיס ריבית בלבד
 oבחלופה זו ,גובה האנונה נקבע על בסיס הריבית המיוצרת על ידי המקור בלי
לפגוע בקרן (על מרכיביה השונים ,החייב והפטור) .לאחר התשלום האחרון,
היתרה מועברת לירושה.
 oעד לאחרונה ,תדירות התשלום הייתה חודשי בלבד .פועל יוצא מכך הוא
שהסכום שהועבר לירושה היה שווה למעשה לסכום שהיה מועבר לירושה אילו
נפטר המועמד במועד החישוב.
 oמרגע שהתאפשר לקבוע תדירות תשלום מחודש עד לאחת לחמש שנים ,נדרש
חישוב מחודש של הסכום שיועבר לירושה .זה נעשה בעדכון זה.
 oנניח שהתבקש תשלום אנונה בתדירות של אחד לשנה החל מתאריך 1/6/2020
ותום תוחלת החיים של המועמד צפוי להיות  .1/4/2031בשנים ,2030 – 2020
צפויה להשתלם אנונה אחת לשנה בסכום שנבנה מהריבית .מאחר ותדירות
התשלום היא שנתית ,התשלום האחרון ישולם בתאריך  .1/6/2030מתאריך זה
ועד ל ,1/4/2031 -הסכום שנצבר (זהה לחלוטין לסכום המקורי כולל המרכיבים
החייבים והפטורים שכן הריבית נמשכה בשוטף) יצבור ריבית במשך  10חודשים
וב1/4/2031 -תהיה התחשבנות וסכום הנטו ישולם ליורשים.
 oלכן ,שים לב !
 בהתאם למועד תחילת תשלום האנונה ,תדירות התשלום ותום תוחלת
החיים ,מהם ייקבע מספר חודשי ריבית עד לתום תוחלת החיים ,סכום
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נטו להורשה עשוי להשתנות.


משיכת פיצויים מעסיקים קודמים שלא תחת רצף קצבה
 oצבירות שנצברו ממעסיקים קודמים יכול שיהיו פטורים במשיכה או חייבים
במס רווח הון לפי מועד ההתחשבנות .פועל יוצא הוא שבהתאם לסכום המבוקש
למשיכה יהיה הסכום הכולל פטור/חייב או גם וגם אם נדרשת משיכה מצבירה
שמקורה במספר תקופות.
 oעד לאחרונה ,התאפשר לקבוע שם יעוד אחד בלבד והחישוב היה פשוט יחסי.
 oמרגע שהתאפשר לקבוע מספר ייעודים החישוב הפך למורכב מאד ולאחרונה
נעשה שם בדק בית מהותי.
 oעד כה ,לא הייתה "חוכמה" במשיכת צבירות מתקופות שונות .החל מעדכון זה,
המערכת מחליטה באופן אוטומטי מאיזה תקופה להתחיל במשיכה :בצבירה
שמקורה בתקופה ללא מס רווח הון או עם מס רווח הון.
 העיקרון המנחה הוא כדלקמן:
 כאשר מתכוננים למשיכה של קצבה 9א בפנסיה או 9ב בביטוח,
מבוצע מיון מקדמי והמביא לכך שקודם לכן תבוצע משיכה
מצבירות שלו נמשכו חד פעמית ,היו חייבות במס רווחי הון.
הסיבה לכך היא שכאשר המשיכה כקצבה 9א9/ב אין
התחשבנות מס על בסיס משיכה חד פעמית אלא על בסיס מיסוי
קצבאות ולכן ,עדיף להשאיר את הצבירות שלו נמשכו חד
פעמית ,לא היו חייבות במס רווחי הון לטובת משיכות אחרות.
 כאשר מתכוננים למשיכה אחרת ממשיכה של קצבה 9א בפנסיה
או 9ב בביטוח ,מבוצע מיון מקדמי והמביא לכך שקודם לכן
תבוצע משיכה מצבירות שאינן חייבות במס רווחי הון .הדבר
נכון גם במשיכה של קצבה מוכרת כיוון שזו מצריכה קודם לכן
משיכה חד פעמית.
 oנחסמה זמנית יכולת יצירת אנונה מסוג כספים אלה .מורכבות סוגי הכספים
מצריך יצירת מנגנון משיכת אנונה שונה ואני עובד עליו.



ומה לגבי משיכת פיצויים מעסיק אחרון
 oהמנגנון זהה לזה של משיכת פיצויים מעסיקים קודמים שכן מדובר בסיטואציה
דומה למעט העובדה שהעזיבה אך ורק אחרי .2008
 oלכשיושלם מנגנון משיכת האנונה למעסיקים קודמים ,יתאפשר שימוש בכספים
אלה לטובת יצירת אנונה.
 oעד אז ,לא ניתן לייצר אנונה מצבירת מעסיק נוכחי.

עדכון 4.5.1 - 14/6/2015 - 51
 עדכון רישיונות שימוש.

עדכון  – 4.5.0 - 9/6/2015 - 50בשעה טובה – ריבוי ייעודים במקורות הפנסיוניים


ריבוי ייעודים במקורות הפנסיוניים
 oכאשר התבקש מימוש מקור פיננסי (כדוגמת פיקדון מזומן) ניתן היה לייעד אותו
למספר ייעודים .לדוגמא ,מתוך פיקדון בשווי  ₪ 20,000 ,₪ 100,000למשוך
במזומן ₪ 100 ,קצבה מוכרת והיתרה לרזרבה.
 oלעומת זאת ,כאשר היה מדובר במקור פנסיוני (פיצויים קודמים שלא תחת רצף
קצבה ,תגמולים הון ,קרן השתלמות ,פיצויים נטו מעסיק נוכחי) ניתן היה
להגדיר רק ייעוד אחד.
 oהמגבלה הוסרה וכיום אין מגבלת כמות ייעודים.
 oלהזכירך
 גם בפנסיוני וגם בפיננסי בעבודה מרוכזת ניתן להגדיר רק יעוד אחד.
 גם בפנסיוני וגם בפיננסי המערכת בודקת שסך היעודים לא גולש מעבר
לשווי הכלכלי של המקור.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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תוספות בסיכום האירוע והמפרט לביצוע
 oלהזכירך ,המערכת מתחשבת בקצבאות הביטוח הלאומי (של המועמד ו/או
בן/בת זוג) במידה ומוזנות בתזרים הכולל כחלק מהמקורות .באופן דומה ,גם
במקורות נטו גלובליים של בן/בת הזוג.
 oעד כה ,מקורות אלה הופיעו בתזרים אך לא הופיעו במסכי סיכום האירוע ובדוח
ללקוח.
 oעתה ,נוסף מלל מתאים.



שיפור בנוחות העבודה
 oכאשר כתובת שני בני הזוג זהה ,ניתן להיעזר בכפתור חדש העתק כתובת לפרטי
בן/בת זוג הנמצא במסך בו מזינים את כתובת המועמד .לחיצה עליו תעתיק את
כתובת המועמד לפרטי הכתובת של בן/בת זוג.



תוקנו מספר תקלות
 oכאשר תוכנית שבה תגמולים הון או קרן השתלמות הכילה מספר תקופות
הפרשה והתבקש יעד של אנונה לפי ריבית בלבד ובתום תוחלת החיים להעביר
את הצבירה לירושה ,הסכום לירושה שהופיעה בתוצאות היה חלקי.
 oהתקלה תוקנה.
 במידה ועבדת על מקרה כזה ,יש לבדוק שנית את החישוב.



תיקון כותרות
 oבמסך תגמולים קצבה ופנסיות  /תגמולים קצבה ופנסיות ייעודיות  /פעילות
מרוכזת לכלל התיק  /משיכת קצבה קיים בורר הגדרת סכום למשיכה  /הגדרה
ראשית .כל מי שביקר במסך "נאבק" עם הבנת חלק מהמצבים .שוכנעתי שיש
צורך לשנות את נוסחן של חלק מהחלופות .להלן השינויים (רק בכותרות.
הפעילות נותרה ללא שינוי).
 oחלופה חמישית.
 היה :משוך מכסימום מזכה מצבירה שדינה משיכה שלא כדין כולל
תקציבית וותיקה בהסדר כשקיימות.
 מהיום  :משוך מכסימום מזכה מצבירה בקצבה לאחר 1997/2000
וקלמ"ק כולל תקציבית וותיקה בהסדר כשקיימות.
 oחלופה ששית.
 היה :משוך מכסימום מזכה שניתן לקבלה כקצבה פטורה מצבירה
שדינה משיכה שלא כדין כולל תקציבית וותיקה בהסדר כשקיימות.
 מהיום  :משוך מכסימום מזכה שניתן לקבלה כקצבה פטורה מצבירה
בקצבה לאחר  1997/2000וקלמ"ק כולל תקציבית וותיקה בהסדר
כשקיימות.
 oחלופה שביעית.
 היה :משוך מכסימום מוכרת ומזכה מצבירה שדינה משיכה שלא כדין
כולל תקציבית וותיקה בהסדר כשקיימות.
 מהיום  :משוך מכסימום מוכרת ומזכה מצבירה בקצבה לאחר
 1997/2000וקלמ"ק כולל תקציבית וותיקה בהסדר כשקיימות.

עדכון 4.4.1 - 5/6/2015 - 49
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תוקנו מספר תקלות
 oכאשר היה היוון כדין של קצבה מוכרת ,המערכת התחשבה בחלק הפטור
פעמיים.
 במידה ועבדת על מקרה כזה ,יש לבדוק שנית את החישוב.
 oכאשר מבוצע היוון שלא כדין ,במפרט לביצוע לא נראו תוצריו כהלכה.
 לו חישבת חישוב כזה ,היית רואה זאת במפרט לביצוע.
 oכאשר התבקשה יצירת רזרבה ו/או ירושה ו/או שימוש מיוחד במקורות תוך
שימוש בפיצויים מעסיק נוכחי אחרי התחשבנות ,היו מצבים בהם תוצרי פיצויים
מעסיק נוכחי הופיעו ברזרבה ו/או ירושה ו/או שימוש מיוחד פעמיים או יותר.
 במידה ועבדת על מקרה כזה לאחר ה ,9/5/2015 -יש לבדוק שנית את
החישוב.
 oכאשר שולמה קצבה שמקורה בתגמולים קלמ"ק פעולת העברת הכספים לקמ"ק
לא הוצגה כהלכה במפרט לביצוע.
 לו חישבת חישוב כזה ,היית רואה זאת במפרט לביצוע.



הבהרה להזנת קופ"ג עם גוף מוסדי כללי
 oבשלב זה המערכת מכירה תיקי ניכויים רק שתי קופות גמל ,דש גמל ופסגות גמל.
הנושא יטופל אחרי שמיזוג כל קופות הגמל יסתיים ויתייצב .לכן ,קיימת
אפשרות להזין את פרטי הקופה באופן ידני .ראה דוגמא להלן לאזור המסך
הרלוונטי.

 oלהזנה ,יש לקבוע את בורר חברה לחלופה גוף מוסדי כללי ,הזנת פרטים ידנית ולהזין
את שם הקופה ואת מספר תיק הניכויים.
 oעם פתיחת מועמד ,המערכת עוברת על כל התוכניות ובודקת את מספר תיק הניכויים.
במידה ומזהה אותו ,תבצע כדלקמן:
 תעביר את בורר חברה לחלופה לפי שם הקופה האמיתי.
 תעדכן את השם המופיע בשדה מזהה גוף מוסדי  /שם לפי השם האמיתי של
הקופה.
 oלכן ,אם מוזן שם כללי אבל בשדה תיק הניכויים מוזן מספק תיק ניכויים המוכר
למערכת (לדוגמא ,דש גמל) ,תבצע כדלקמן:
 תעביר את בורר חברה לחלופה דש גמל.
 תעדכן את השם המופיע בשדה מזהה גוף מוסדי  /שם לדש גמל.



עבודה מפורטת ומרוכזת ובמיוחד עם פנסיה וותיקה בהסדר
 oכפי שהצעתי ,מומלץ תמיד לעבוד בעבודה מרוכזת ,משתי סיבות עיקריות:
 זה הרבה יותר נוח ובמרבית המקרים עושה את העבודה .כמובן ,לאותם
מקרים בהם לא ניתן להשיג את המבוקש ,יש לעבוד בצורה מפורטת.
 אתה מנצל את "השכל" של המערכת.
 oיחד עם זאת ,מאחר והעבודה המרוכזת עוסקת לעתים במשפחות שונות של
תוכניות ,עם כללים שונים ,עם פעילויות שונות על פני ציר הזמן ,יש מקרים בהם
הנתונים והערכים המוצגים במסך המרוכז יוצרים לא מעט תהיות.
 oבמקרים אלה ,יש לבחון מה קורה במסכים המפורטים .סיכוי רב שהתמונה
תתבהר .במיוחד שבמסגרת התוכניות קיימת פנסיה וותיקה בהסדר שהיא
תוכנית חריגה באופן מהותי משאר התוכניות.

עדכון  – 4.4.0 - 31/5/2015 - 48קפיצת מדרגה בהכנה לייעוץ מתמשך
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מסך חדש  -היסטוריית ייעוצים.
 oמה קורה בסיום ייעוץ ?
 כאשר נמצאים במסך סיכום אירוע (המסך האחרון במסגרת המסכים
בייעוץ לפרישה – עזיבת עבודה) ולוחצים על כפתור בצע וסיים אירוע
מתבצעות מספר פעילויות.
 העיקריות שבהן :
 מעסיק הווה הופך להיות מעסיק עבר ושם מעודכנים השדות
הרלוונטיים לעזיבת העבודה.
 כל הסכומים שנקבעו לרצפים מתעדכנים בנכסים הפנסיוניים.
 מהיום,
 בלשונית עבר  /היסטוריית ייעוצים מתווספת לשונית משנה
שכותרתה נקבעת לתאריך שבו נלחץ כפתור סיכום אירוע  /בצע
וסיים אירוע .בכך מתאפשר לראות במדויק את כל מה שנעשה
וחושב בכל הייעוצים הקודמים.
 תוכן הלשונית מכיל את כל מה שקיים כיום בלשונית סיכום
אירוע.



משפחת אירועים חדשה במערכת האירועים  -דאגה למועמד.
 oבמשפחה זו סדרת נושאים הרלוונטיים לדאגה למועמד.
 oבדומה לנושאים אחרים במערכת ,במערכת האירועים קיים מסך ובו מגדירים
את האירוע אותו רוצים לבצע (אירועים/הגדרת אירוע לביצוע/דאגה למועמד)
ומסך שני ובו מזינים את הנתונים ומבצעים את האירוע (אירועים/הזנת נתונים
לביצוע אירוע/דאגה למועמד).



הסבר אירועים/הגדרת אירוע לביצוע/דאגה למועמד
 oלפני שנסביר את האירועים השונים ,הקדמה קלה.
 בחירת אירוע כלשהו ממשפחה זו מביא לשתי פעילויות:
 ייצור מחודש של כל מסכי דאגה למועמד.
 פתיחת מסך (הקפצה) של האירוע הספציפי שנבחר.
 באפשרות המשתמש להציג אירועים/פעילויות/תזכורות בטווח
תאריכים מבוקש .בחירת אירוע דרך מסך זה יציג את אלה ללא מגבלת
טווח תאריכים .כלומר ,החל מאלה שהיו בעבר ,דרך אלה של היום וכלה
בכאלה שצפויים להיות בעתיד.
 נזכיר שבמסגרת המסך עצמו אליו מגיעים ,קיים בורר המאפשר
צמצום טווח התאריכים להצגה.
 oבמשפחה זו מספר אירועים כמפורט להלן:
 בדיקת  /הוספת תזכורות כלליות.
 אירוע זה מאפשר בחינת תזכורות שנכתבו על ידי המשתמש
ו/או יצירת תזכורת חדשה .בחירה בו תייצר את כל מסכי דאגה
למועמד ותפתח במסגרתם את מסך תזכורות כלליות .אירוע זה
נגיש ללא תנאי.
 בדיקת אישורים לקבל מהנציבות.
 אירוע זה מאפשר בחינת האישורים מהנציבות להם ממתינים
עקב בקשות .האירוע נגיש ,במידה ויש כאלה .לדוגמא:
 oבקשת רצף פיצויים.
 oבקשת רצף קצבה.
 בדיקת פעילויות לבצע לקיום נהלי מס הכנסה.
 אירוע זה מאפשר בחינת הפעילויות אותם יש לבצע לצורך קיום
נהלי מס הכנסה .האירוע נגיש ,במידה ויש כאלה .לדוגמא:
 oהתבקש רצף פיצויים ועדיין לא נמצא מעסיק המשך .
 מפרט לביצוע  -בדיקת התראות עתידיות.
 אירוע זה מאפשר בחינת התראות שמקורן בתוצרי ייעוצים
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שבוצעו .האירוע נגיש ,במידה ויש כאלה .לדוגמא:
 oב 2020 -מסתיים היוון לתקופה מוגבלת ויש לבחון
עליה בקצבה.
 oב 1/3/2016 -יש להגיש דוח לאחר שב 2015 -בוצעה
פריסה.
מפרט לביצוע  -בדיקת פירוט פעילויות עתידיות.
 אירוע זה מאפשר בחינת פעילויות עתידיות אותן יש לבצע
שמקורן בתוצרי ייעוצים שבוצעו .האירוע נגיש ,במידה ויש
כאלה .לדוגמא:
 ב 2020 -יש לבקש פטור על היוון קצבה שיבוצע בתאריך זה.
מפרט לביצוע  -בדיקת תאריכי פעילויות.
 אירוע זה מאפשר בחינת כל הפעילוית ,ההתראות וכדומה
שמקורן בתוצרי ייעוצים שבוצעו.

הסבר אירועים/הזנת נתונים לביצוע אירוע/דאגה למועמד
 oבמסך זה סדרת לשוניות ,לשונית לכל נושא רלוונטי ובורר קביעת תאריכים
להצגת התראות ,תזכורות ופעילויות עתידיות המגדיר את טווח התאריכים
להצגת אירועים/פעילויות/התראות .בכל לשוניות ניתן לראות מידע רלוונטי,
בהתאם ללשונית ,בהקשר של כל ייעוץ וייעוץ ובהקשר של כלל הייעוצים .להלן
רשימת הלשוניות:
 בדיקת  /הוספת תזכורות כלליות.
 בדיקת אישורים לקבל מהנציבות.
 בדיקת פעילויות לבצע לקיום נהלי מס הכנסה.
 מפרט לביצוע  -בדיקת התראות עתידיות.
 מפרט לביצוע  -בדיקת פירוט פעילויות עתידיות.
 מפרט לביצוע  -בדיקת תאריכי פעילויות.
 oשים לב ! לשונית תזכורות כלליות שונה מהשאר בכך שניתן לגרוע ו/או להוסיף
תזכורות .לכן ,בשלב זה ,הבורר איננו משפיע על תוכן הלשונית וכל התזכורות
מוצגות.
 oמה קורה בכניסה למסך
 כניסה למסך אפשרית בשלושה אופנים:
 כניסה יזומה של המשתמש ,ישירות דרך עץ הניווט
אירועים/הזנת נתונים לביצוע אירוע /דאגה למועמד.
 oבמקרה זה ,לא קורה דבר .פשוט ,נכנסים למסך
ומנותבים לאחת הלשוניות.
 כניסה יזומה של המשתמש ,באמצעות סימון "בקשת ביצוע
אירוע" לאירוע המבוקש (ובתנאי שיתר התנאים בטבלה במצב
מסומן) במסך אירועים/הגדרת אירוע לביצוע/דאגה למועמד
ולחיצה על כפתור "בצע" .מתבצעות סדרת פעילויות זו:
 oהמערכת מייצרת מחדש את כל הלשוניות (למעט
תזכורות כלליות) על פי נתוני המועמד הפעיל.
 oפותחת את המסך עבורו סומן "בקשת ביצוע אירוע".
 כניסה שאיננה יזומה על ידי המשתמש.
 oכאשר טוענים מועמד ,המערכת סורקת את נתוניו.
במקביל ,בוחנת את טווח התאריכים אשר מוגדרים על
ידי בורר הגדרת תקופות זמן  /קביעת טווח תאריכים
להצגת התראות ותזכורות עם טעינת מועמד .ראה
הסבר בהמשך .במידה ויש
אירועים/פעילויות/התראות/תזכורות כלליות בטווח
תאריכים זה ,מתבצעות סדרת פעילויות זו:
 המערכת מייצרת מחדש את כל הלשוניות
(למעט תזכורות כלליות) על פי נתוני המועמד
שנטען.
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פותחת את המסך הראשון שבו יש תוכן
רלוונטי.

לשונית בדיקת  /הוספת תיזכורות כלליות.
 אירוע זה מאפשר בחינת תזכורות שנכתבו על ידי המשתמש ו/או יצירת
תזכורת חדשה .המערכת איננה מגבילה דבר למעט שאם נפתחה
תזכורת:
 חייב להיות תוכן כשלהו.
 לא ניתן שתי תזכורות בתאריך זהה.
 במסך קיים כפתור ייצור דוח להדפסה .לחיצה עליו תייצר מסמך PDF
המכיל את תוכן הלשונית בה נמצא הכפתור.
 שים לב !
 בורר קביעת טווח תאריכים להצגת התראות ,תזכורות ופעולות
עתידיות לא קובע את התוכן שיוצג במסך לפי טווח התאריכים
המבוקש .תמיד מוצגות כל התזכורות.
 בורר קביעת טווח תאריכים להצגת התראות ,תזכורות ופעולות
עתידיות כן קובע את התוכן שיודפס .התזכורות שתודפסנה הן
אלה שנכנסות במסגרת טווח התאריכים המבוקש.
לשונית בדיקת אישורים לקבל מהנציבות.
 אירוע זה מאפשר בחינת האישורים מהנציבות להם ממתינים עקב
בקשות.
 תוכן הלשונית לצפייה בלבד.
 במסך קיים כפתור ייצור דוח להדפסה .לחיצה עליו תייצר מסמך PDF
המכיל את תוכן הלשונית בה נמצא הכפתור.
לשונית בדיקת פעילויות לבצע לקיום נהלי מס הכנסה.
 אירוע זה מאפשר בחינת הפעילויות אותם יש לבצע לצורך קיום נהלי
מס הכנסה.
 תוכן הלשונית לצפייה בלבד.
 במסך קיים כפתור ייצור דוח להדפסה .לחיצה עליו תייצר מסמך PDF
המכיל את תוכן הלשונית בה נמצא הכפתור.
לשונית מפרט לביצוע  -בדיקת התראות עתידיות.
 אירוע זה מאפשר בחינת התראות שמקורן בתוצרי ייעוצים שבוצעו.
 תוכן הלשונית לצפייה בלבד.
 בורר קביעת טווח תאריכים להצגת התראות ,תזכורות ופעולות עתידיות
קובע את התוכן שיוצג במסך לפי טווח התאריכים המבוקש.
 במסך קיים כפתור ייצור דוח להדפסה .לחיצה עליו תייצר מסמך PDF
המכיל את תוכן הלשונית בה נמצא הכפתור.
לשונית מפרט לביצוע  -בדיקת פירוט פעילויות עתידיות.
 אירוע זה מאפשר בחינת פעילויות עתידיות אותן יש לבצע שמקורן
בתוצרי ייעוצים שבוצעו.
 תוכן הלשונית לצפייה בלבד.
 בורר קביעת טווח תאריכים להצגת התראות ,תזכורות ופעולות עתידיות
קובע את התוכן שיוצג במסך לפי טווח התאריכים המבוקש.
 במסך קיים כפתור ייצור דוח להדפסה .לחיצה עליו תייצר מסמך PDF
המכיל את תוכן הלשונית בה נמצא הכפתור.
לשונית מפרט לביצוע  -בדיקת תאריכי פעילויות.
 אירוע זה מאפשר בחינת כל הפעילויות ,ההתראות וכדומה שמקורן
בתוצרי ייעוצים שבוצעו.
 תוכן הלשונית לצפייה בלבד.
 בורר קביעת טווח תאריכים להצגת התראות ,תזכורות ופעולות עתידיות
קובע את התוכן שיוצג במסך לפי טווח התאריכים המבוקש.
 במסך קיים כפתור ייצור דוח להדפסה .לחיצה עליו תייצר מסמך PDF
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המכיל את תוכן הלשונית בה נמצא הכפתור.
 oבורר קביעת טווח תאריכים להצגת התראות ,תזכורות ופעולות עתידיות.
 בורר זה מאפשר הצגת תוכן בלשוניות במסך לפי טווח מבוקש .להלן
האפשרויות:
 היום .לפי תאריך המחשב.
 חודש קדימה.
 3 חודשים קדימה.
 6 חודשים קדימה.
 שנה קדימה.
 הכל קדימה.
 הכל קדימה ואחורה .מאפשר לראות את כל תוצרי הייעוצים.
 oכפתורי שליטה ובקרה במסך דאגה למועמד
 בדיקת היתכנות .לחיצה עליו תבצע בדיקת תקינות לכל הקלט הרלוונטי
עד למסך זה וכולל מסך זה.
 רענן רשימות .לחיצה עליו תרענן את תוכן הלשוניות ותציג רק
התראות/פעילויות שהתאריכיהן נמצא בטווח התאריכים כפיש הוגדרו
על ידי בורר בורר קביעת טווח תאריכים להצגת התראות ,תזכורות
ופעולות עתידיות.
 ייצור דוח להדפסה .לחיצה עליו תייצר מסמך  PDFהמכיל את תוכן כל
הלשוניות במסך.


הגדרת תקופות זמן  /קביעת טווח תאריכים להצגת התראות ותזכורות עם טעינת מועמד
 oבסיום כל חישוב ,תוצרי הייעוץ נשמרים במערכת במסגרת מסך עבר /
היסטוריית ייעוצים .בין היתר ,נשמרים שם פעילויות עתידיות ,התראות
עתידיות וכדומה .מעבר לאלה ,באפשרותו של המשתמש לייצר תזכורות עתידיות
משלו במסגרת מסך אירועים  /הזנת נתונים לביצוע אירוע  /דאגה למועמד.
 oעם טעינת מועמד ,המערכת בודקת האם יש פעילויות עתידיות ,התראות
עתידיות ,תזכורות עתידיות וכדומה ובמידה וכן ,פותחת בפני המשתמש את
המסך הרלוונטי בו נמצא תיאורן .באפשרותו של המשתמש להגדיר מה טווח
התאריכים לגביהן רצה לקבל חיווי מיידי עם טעינת המועמד.
 oהגדרת טווח התאריכים נעשית באמצעות בורר זה .להלן החלופות:
 היום.
 בחלופה זו יפתח המסך המתאים אם קיימות פעילויות לביצוע /
תזכורות במועד בו נטען המועמד ,כלומר היום.
 חודש קדימה.
 בחלופה זו יפתח המסך המתאים אם קיימות פעילויות לביצוע /
תזכורות החל במועד בו נטען המועמד ,כלומר היום ,וכלה
בחודש קדימה.
 שלושה חודשים קדימה.
 בחלופה זו יפתח המסך המתאים אם קיימות פעילויות לביצוע /
תזכורות החל במועד בו נטען המועמד ,כלומר היום ,וכלה
בשלושה חודשים קדימה.
 שישה חודשים קדימה.
 בחלופה זו יפתח המסך המתאים אם קיימות פעילויות לביצוע /
תזכורות החל במועד בו נטען המועמד ,כלומר היום ,וכלה
בשישה חודשים קדימה.
 שנה קדימה.
 בחלופה זו יפתח המסך המתאים אם קיימות פעילויות לביצוע /
תזכורות החל במועד בו נטען המועמד ,כלומר היום ,וכלה בשנה
קדימה.
 הכל קדימה.
 בחלופה זו יפתח המסך המתאים אם קיימות איזה שהן
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פעילויות לביצוע  /תזכורות החל במועד בו נטען המועמד,
כלומר היום ,ואילך.
 oדוגמא :נניח שבסיום ייעוץ נדרשות מספר פעילויות בעתיד בתאריכים אלה:
1/6/2015 
1/7/2015 
1/12/2015 
1/6/2017 
נניח שטענו את המועמד בתאריך  .25/5/2015להלן תיאור הפעילויות
בתוכנה במצבים השונים של הבורר:
התרחשויות
מצב בורר
היום
חודש קדימה
שלושה חודשים קדימה
שישה חודשים קדימה
שנה קדימה
הכל קדימה



לא יקרה דבר שכן הפעילות הראשונה צפויה להיות בעוד שבוע.
יפתח מסך הפעילויות ותוצג הפעילות ל.1/6 -
יפתח מסך הפעילויות ותוצגנה הפעילות ל.1/7 ,1/6 -
יפתח מסך הפעילויות ותוצגנה הפעילות ל.1/7 ,1/6 -
יפתח מסך הפעילויות ותוצגנה הפעילות ל.1/12 ,1/7 ,1/6 -
יפתח מסך הפעילויות ותוצגנה כל הפעילות.

תוספת לנושא רצף פיצויים  -מעסיק המשך
 oכאשר אנו במסגרת תהליך של רצף פיצויים ,לא מן הנמנע שבמועד בקשת הרצף
נמצא כבר מעסיק המשך ופרטיו ידועים .במטרה לתת מענה למצב כזה ,קיימים
שדות בהם ניתן להזין אם נמצא מעסיק המשך ואם כן ,מתי ואת פרטי מעסיק
ההמשך .פרטים אלה יופיעו בפרק ד( )5בטופס 161א .לשם כך נוספות במסך רצף
פיצויים  3שדות:
 האם נמצא כבר מעסיק המשך.
 תאריך תחילת עבודה אצל מעסיק המשך.
 טווח תאריכים למעסיק המשך משנה לפני התאריך של היום
(למקרה שעבד במקביל אצל שניים) ועד לחודש קדימה מהיום.
 מזהה מעביד.

עדכון 4.3.2 - 18/5/2015 - 47
 תיקון תקלה בחישוב פרישה עתידי.
 oלו חישבת חישוב כזה ,היית מרגיש בה.
עדכון 4.3.1 - 10/5/2015 - 46
 תיקון תקלה משביתה.
 oלו חישבת חישוב כזה ,היית מרגיש בה.
( 4.3.0לצערי ,המדריך למשתמש עדיין לא מעודכן בשינויים אלה)

עדכון - 9/5/2015 - 45
 בשעה טובה – קצבת זקנה ביטוח לאומי.
 oלצורך הוספת קצבת זקנה מטעם ביטוח לאומי נוספו במסכי פרטי המועמד
ובן/בת זוג סדרת בוררים .התוספת קיימת בלשוניות אלה:
 פרטי המועמד ומשפחתו  /פרטי המועמד  /ביטוח לאומי
 פרטי המועמד ומשפחתו  /פרטי בן/בת זוג  /ביטוח לאומי
 oשים לב ! בשלב זה ,הערכים באחריות המשתמש .המערכת בודקת בדיקה
כללית בלבד.
 oלהלן תיאור השדות שנוספו:
 בורר שיטת קביעת הקצבה
 מגיעה מהקלט.
 oבשלב זה ,זו החלופה היחידה.
 oבחלופה זו ,כל פרטי הקצבה (סכומה ומועד קבלתה)
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מוזנים על ידי המשתמש.
 מחושבת על ידי המערכת.
 oבשלב זה ,לא בשימוש.
 oבחלופה זו סכום קצבת הזקנה ומועד קבלתה מחושבים
על ידי המערכת.
שדה סכום הקצבה.
 משמש כאשר לבורר שיטת קביעת הקצבה נבחרה חלופה
מגיעה מהקלט .בחלופה זו ,יש להזין את סכום הקצבה הצפויה
למועד קבלתה.
שדה מועד תשלום הקצבה.
 משמש כאשר לבורר שיטת קביעת הקצבה נבחרה חלופה
מגיעה מהקלט .בחלופה זו ,יש להזין את מועד תשלום הקצבה.

 oבמידה והוגדרה קצבת זקנה ,נראה אותה במסגרת התוצאות ,במסכי התזרים
השונים .יש לה טבלה משלה וכן תבוא לידי ביטוי בתזרים הכולל.
 oשים לב ! כחלק מתוספת זו עודכנו מנגנונים נוספים בהקשר של ביטוח לאומי.
כל מועמד קיים עליו תרצה לעבוד יביא להודעת שגיאה בה יהיה עליך לטפל.
הטיפול פשוט ,ותקבל הכוונה מדויקת לשדה אותו יהיה עליך לאפס.

 בשעה טובה – תכנון זוגי.

 oעד כה ניתן היה להזין אך ורק את מקורות המועמד.
 oמהיום ,ניתן להזין את המקורות נטו שעומדים לרשות בן/בת ,כולל לפרישה.
 במסגרת מסך פרטי המועמד ומשפחתו  /פרטי בן/בת זוג  /פרטים
נוספים ,נוספה לשונית מקורות נטו גלובליים ובה  3לשוניות משנה:
 מקורות חד פעמיים.
 oבה יוזנו סכומים חד פעמיים והתאריכים בהם יתקבלו.
 מקורות תקופתיים.
 oבה יוזנו סכומים תקופתיים אשר יתקבלו כולל תקופת
התקבול ושיטת ההצמדה.
 ריכוז המקורות.
 oבה נראה את התקבול הכולל בכל שנה ושנה ואת הערך
הנוכחי שלהם.
 oמקורות אלה ,יופיעו בתוצאות .נראה אותם בשני מקומות:
 מסך תוצאות  /מידע עזר  /מקורות נטו בן/בת זוג.
 מסך תוצאות  /תזרים בחיים
 למקורות אלה טבלה פנימית משלהם.
 מקורות אלה יהיה חלק מהתזרים הכולל.

 בשעה טובה – שימוש מגוון בפיצויים מעביד אחרון.
o
o

o
o
o

עד כה השימוש היחידי האפשרי בפיצויים נטו ממעסיק אחרון ממנו מבוצעת
עזיבת עבודה היה סכום חד פעמי במועד הפרישה.
מהיום ,שימוש מגוון בדומה לשאר המקורות ההוניים.
 שים לב ! בשלב זה ,לא כל החלופות פעילות .בחירה בחלופה לא פעילה
תלווה בקבלת הודעה מתאימה.
 שים לב ! המפרט לביצוע עדיין איננו כולל שימושים אלה.
יכולות אלה קיימות רק בגרסת הוליסטי רב מופעי ומעלה.
לגבי מענק מאוחר
 הוא לא במשחק הזה ולגביו אין שליטה .במועד שהוא מתקבל הוא
ממוסה ומתקבל חד פעמית.
מעשית ,הטיפול במימוש פיצויים אחרי התחשבנות מעזיבת עבודה נוכחית דומה
למימוש פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה אם כי מורכב ממנו בהרבה.
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 oיש להדגיש שינוי מהותי במסכי תזרים המזומנים.
 נניח שנתקבלו  ₪ 750,000פיצויים ממספר מקורות ₪ 100,000 .פטורים
ועל יתרת  ₪ 400,000החייבים שולם מס בסך  .₪ 150,000פיצויים נטו
בסך  ₪ 600,000נותרו לשימוש.
 נניח שמחליטים על מימוש מידי של מלוא הסכום.
 בעמודת פיצויים מעסיק נוכחי  /נטו נראה סכום .600,000
 נניח שמשאירים את כולם ברזרבה.
 בעמודת פיצויים מעסיק נוכחי  /נטו נראה סכום .0
 לסכום הרזרבה הכללית יתווסף סכום בסך .₪ 600,000
 נניח שמחליטים על מימוש מידי של  ,₪ 100,000מימוש עתידי בשנת
 2020על סך  ,₪ 150,000הפיכת  ₪ 100,000לקצבה מוכרת והיתרה
לרזרבה.
 בעמודת פיצויים מעסיק נוכחי  /נטו נראה
 oבמועד החישוב סכום .100,000
 oבשנת  2020סכום .150,000
 לקצבאות המוכרות תתווסף קצבה שמקורה בסכום פיצויים
בסך .₪ 100,000
 לסכום הרזרבה הכללית יתווסף סכום בסך .₪ 250,000
 לסיכום,
 בעמודת פיצויים מעסיק נוכחי  /נטו נראה רק סכומים אותם
הוחלט לקחת כסכום חד פעמי בהווה ו/או בעתיד.
 כל מימוש אחר של פיצויים לא יוצג בעמודה זו .הוא יובא
בחשבון במקומות הרלוונטיים לפי העניין.
 העתיד.
 כפי שניתן לראות ,במסכים עצמם יש חלופות מרובות שעדיין
לא פעילות .אני בעיצומו של תהליך השלמתם.
 oכדאי לחכות .יהיו דברים ממש יפים ובשונה ממקומות
אחרים במערכת ,המשלבים חוכמה רבה.


שיפור הנוחות בעבודה.
 oשיטת העבודה המועדפת במערכת היא עבודה מרוכזת .יחד עם זאת ,לעתים
יעדיף המשתמש דווקא עבודה מפורטת .במקרה כזה ,יש לבצע כדלקמן:
 להעביר את הבורר הראשי (לדוגמא ,בורר שיטת קביעת סכום לרצף
קצבה) למצב פעולה מפורטת (לדוגמא ,ברצף קצבה מדובר בחלופה
פעולה מפורטת לפי תוכנית).
 להעביר את כל הבוררים והשדות בלשונית המרוכזת למצב ניטרלי.
 oהמצב הקיים "די מעצבן".
 oמהיום ,ליד כל בורר כזה בכל המסכים הרלוונטיים נוסף כפתור בשם בטל
הנחיות מרוכזות.
 כאשר הבורר הראשי במצב אחר מאשר עבודה מרוכזת ,לחיצה על
כפתור זה תעביר את כל הבוררים והשדות בלשונית המרוכזת למצב
ניטרלי.
 כאשר הבורר הראשי במצב עבודה מרוכזת ,לחיצה על כפתור זה לא
תבצע דבר ותישלח הודעה למשתמש על שהכפתור מתפקד רק במצב
אחר מאשר מצב מרוכז.

 הוספת שורת התמצאות כללית לזיהוי מיקומך במערכת.

 oבחלק העליון של המסך ,תראה שורה של לינקים .הלינק השמאלי יראה לך
באיזה מסך אתה נמצא עתה כאשר שורת הלינקים משמאלו תציג בפניך את
מסלול הגעתך למיקום זה .ראה דוגמא להלן:
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תיקון טווח ריבית אפשרית בתוכניות מבטיחות תשואה.
 oבתוכניות מבטיחות תשואה ,הריבית קבועה וערכה נקבע לפי כל תוכנית ותוכנית.
יש מקרים בהם מבוטחים קבלו ריבית מועדפת .במסגרת פרטי התוכנית ,קיימים
שדות המגדירים אם בתוכנית מדובר בריבית רגילה או בריבית מיוחדת .עד כה,
ניתן היה לקבוע ריבית הגבוהה ב 1% -מהריבית הרגילה .לדוגמא ,בפוליסת עדיף
משנת  1989שבה הריבית הרגילה בחיסכון ב' היא  ,4.00%ניתן היה לקבוע ריבית
עד .5%
 oמהיום ,התוספת האפשרית היא  .1.75%הסיבה לכך היא מקרים אמיתיים להם
נדרשה התייחסות זו.



ריבית לפיקדונות.
 oבמסגרת הגדרות מערכת  /נתונים חישוביים נוספה אפשרות להגדיר ריבית
ריאלית שנתית נטו.
 oריבית זו משמשת בכל אותם מקומות בהם נותר כסף מזומן.
 לדוגמא ,שימוש בכספי פיצויים מעסיק אחרון אחרי התחשבנות במזומן
ו/או קופה מרכזית לפיצויים אשר עתידים להשתלם בעתיד באופן חד
פעמי.



הגדרת ריבית לתוכנית יעד לכספי קלמ"ק וקצבה מוכרת חדשה.
 oבמסגרת הגדרות מערכת  /קצבה ,קלמ"ק ואנונה נוספה אפשרות להגדיר ריבית
ריאלית בתוכנית זו.
 oריבית זו משמשת בכל אותם מקומות בהם הכסף מופקד בתוכנית היעד טרם
השימוש כקצבה .לדוגמא ,שימוש בכספי פיצויים מעסיק אחרון אחרי
התחשבנות במזומן ו/או קופה מרכזית לפיצויים אשר עתידים להשתלם בעתיד
כקצבה.

עדכון 4.2.3 - 30/4/2015 - 44
 עדכון תקופת רישיון שימוש.
 oבעדכון זה לא התחדש דבר למעט חידוש הרשאות לחוד .5/2015


העדכון הבא ,בתקווה בעוד מספר ימים ,יהיה עדכון מהותי ובו חידושים והרחבות מאד
משמעותיים.

עדכון 4.2.2 - 3/4/2015 - 43
 הוספת מנגנון עזר לתוכנית מסולקת בגרסאות ממשק מורכב.
 oלאחר שלב הקמת מועמד מעדכנים פרטים רבים וביניהם את פרטי הנכסים
הפנסיוניים .כאשר סומן במסך הקמת מועמד שיש תוכנית מסוג מסוים בהפרשה
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שוטפת ,המערכת מייצרת את התוכנית .לאחר שלב הקמת התוכנית מיוצרת
כתוכנית משולמת שזה אומר:
 בורר סטטוס נוכחי במצב משולמת.
 במסגרת פרטי תקופות לתוכנית שאיננה הפקדה חד פעמית ,יש מספר
תקופות כמספר תקופות תעסוקה (או פחות אם התוכנית נפתחה לאחר
הראשונה) ובתקופת התעסוקה האחרונה מסומן שיש הפרשה שוטפת.
 oמה קורה אם התוכנית מסולקת ?
 נניח שתוכנית עדיף טרום  1991נפתחה בתאריך  ,1/1/1990סולקה ב-
 1/5/2003ולמועמד הנדון יש  3תקופות תעסוקה :
.31/12/1995 – 1/1/1990 
.31/12/2005 – 1/1/1996 
 – 1/1/2006 עד היום.
 בשלב הקמת מועמד ,אין יכולת הגדרת תוכנית כתוכנית מסולקת .לכן,
במסגרת נתוני התוכנית כפי הוקמה ,נראה שהתוכנית משולמת
ובלשונית פרטי תקופות לתוכנית שאיננה הפקדה חד פעמית ,נוצרו 3
תקופות אלה.
 עתה יש לבצע את הנדרש לעניין הסילוק.
 הפעילויות הנדרשות כיום לצורך הסילוק הן אלה:
 oפעילויות בלשונית פרטי התוכנית
 העברת בורר סטטוס נוכחי למצב מסולק.
 קביעת תאריך סילוק ל.1/5/2003 -
 oפעילויות בלשונית פרטי תקופות לתוכנית שאיננה
הפקדה חד פעמית
 מחיקת תקופת הפרשה  – 1/1/2006עד היום.
 ביטול סימון האם יש הפרשה שוטפת.
 קביעת תאריך סיום תקופת הפרשה ל-
.1/5/2003
מהיום ,את הפעילויות בלשונית פרטי תקופות לתוכנית שאיננה הפקדה חד פעמית
המערכת יודעת לבצע באופן אוטומטי.
 oליד שדה תאריך סילוק נוסף כפתור ביטול תקופות הפרשה מעבר לתאריך
סילוק .לידו לינק ? לקבלת הסבר בנושא.
 oלחיצה עליו תבצע את הפעילויות שפורטו לעיל.
 oשים לב !
 לא מתבצעת כל בדיקת תקינות בנושא
 הפעולה איננה הפיכה.



תיקון תקלה.
 oמשיכה חד פעמית (פדיון) של תגמולים קצבה בגרסאות ממשק מורכב.
 בקביעת משיכה חד פעמית (פדיון) של תגמולים קצבה במועד עתידי ,לא
הובאה בחשבון צבירת הריבית עד למועד המשיכה בפועל.
 התקלה תוקנה.
 במידה ועבדת על מקרה כזה ,יש לבדוק שנית את החישוב.



תיקון כותרות במסך משיכת תגמולים וקצבה בגרסאות הממשק הפשוטות.
 oבמסך זה קיימת לשונית משיכת תגמולים כדין .בלשונית זו מזינים סכומים
למשיכת תגמולים הון כדין ותגמולים קצבה כדין על בסיס פדיון חד פעמי.
כותרות השדות לא היו נהירות לחלק מהמשתמשים והוזנו שם סכומים למשיכת
קצבה שוטפת ולא פדיון תגמולים בקצבה.
 oמהיום ,הכותרות הן:
 משיכה כדין של סכום חד פעמי תגמולים הון.
 משיכה כדין של סכום חד פעמי תגמולים קצבה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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עדכון 4.2.1 - 23/3/2015 - 42
 בשעה טובה – פריסה אוטומטית.
 oכידוע ,תוכנת נכסים מבצעת לייף פלנינג שזה אומר יצירת תזרימי מזומנים לפי
מטרה ודרישות ממועד החישוב ועד תום תוחלת החיים .אלה משלבים מענקים
והיוונים חייבים ברי פריסה ללא מגבלות מבחינת ציר הזמן .לייצר פריסה
אוטומטית לערבוביה כזאת עדיין אין לי פתרון.
 oהפריסה האוטומטית אפשרית כאשר מדובר במענק אחד בלבד ,ללא קשר לסוגו:
 פיצויים.
 היוון קצבה מזכה כדין.
 פדיון חופשה.
 הפרשי שכר.


שיפור יעילות המערכת בבקשות פטור על קצבה מזכה המשולמות במועדים שונים.
 oהבעיה .נוהל החישוב המרוכז מיועד לתת מענה לכל דרישות הפטור ללא קשר
למיקום על ציר הזמן .כלומר ,אם יש דרישה לפטור עתידי ,משריינים עבורו הון
פטור .אם מדובר על שריון הון פטור עתידי לטובת סכומים חד פעמיים ,לא
מתעוררת הבעיה הנדונה .אולם ,כאשר יש קצבאות מזכות על ציר הזמן נוהל זה
מביא לבעיה.
 דוגמא:
 oבחישוב בתאריך  1/1/2015נדרש לתת פטור מרבי לקצבה מזכה
במקרה בו בתאריך  1/1/2015משולמת קצבה מזכה בסך ₪ 5,000
וב 1/1/2028 -קצבה מזכה  6,000ש"ח.
 oב 1/2015 -יתרת ההון הפטורה היא  ₪ 662,418.00וקצבה בסך
 3,680.10תהיה פטורה.ב 2016 -נוצרת יתרה פנויה בסך 83,754.00
אבל היא לא מנוצלת כי היא משוריינת לטובת הקצבה שצפויה
להשתלם ב .2028 -כנ"ל ב 2020 -וב.2025 -
 oב 1/1/2028 -עומדת לרשותנו יתרת הון פנויה בסך ₪ 357,858.00
ועושים בה שימוש רק במועד זה.
 ההפסד ברור.
 לו עשינו שימוש לטובת יתרת הקצבה החייבת שהחלה להשתלם ב2015 -
בהון שנוצר בפעימות  2025, 2020, 2016היינו מקבלים קצבה פטורה
גדולה יותר בשנים אלה.
 oהפתרון  :הבעיה טופלה באופן הבא.
 המערכת מבצעת את החישוב לעיל.
 בודקת אם הבעיה שפורטה לעיל קיימת.
 במידה וכן ,מבטלת את הפטורים על הקצבאות העתידיות ומשייכת
אותם לקצבאות הוותיקות.
 oשים לב !
 הבעיה הנדונה תיתכן רק בעבודה מרוכזת ,שכן בעבודה מפורטת
המשתמש מגדיר במדויק מה הוא רוצה לבצע.
 במידה והבעיה מתעוררת המערכת למעשה מבצעת " "Over Rulingעל
בקשות המשתמש (משייכת פטורים לקצבאות וותיקות ולא לקצבאות
עתידיות) .פועל יוצא מכך שיתכן ותוכן המסך לא משקף את מה שביקש
המשתמש .לכן ,נשלחת הודעה מתאימה.
 בכל מקרה ,ניצול הפטורים יהיה טוב יותר מכפי שהמשתמש הגדיר
בתחילה.



הוספת פעילות וחלופה פרקטיים בנושא רצף קצבה.
הרשום מטה נרשם כמבוצע בעדכון הקודם ,אולם בפועל בוצע בשלמות רק בעדכון זה.
 oכידוע לכם ,כאשר קיימת פנסיה וותיקה בהסדר ,המערכת מחייבת רצף קצבה
לפחות על צבירות הפיצויים בתוכנית זה .עד כה ,במידה והדבר לא נעשה ,נשלחה
הודעת שגיאה מתאימה אשר חייבה את המשתמש לפעילות יזומה שלו.
 oמעתה:

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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בלשונית פעולה מרוכזת לכלל התיק לחלופות בורר הגדרת סכום ייעוד
לקצבה  /הגדרת סכום נוספו חלופה :ייעד את מלוא סכום הפיצויים
בפנסיה וותיקה בהסדר.
 בחירה בחלופה תביא לייעוד סכום כל הפיצויים בפנסיה וותיקה
בהסדר.
כאשר יש פנסיה וותיקה בהסדר ,עם כניסה למסך ,בורר הגדרת סכום
ייעוד לקצבה  /הגדרת סכום בלשונית פעולה מרוכזת לכלל התיק נקבע
באופן אוטומטי על ידי המערכת לחלופה ייעד את מלוא סכום הפיצויים
בפנסיה וותיקה בהסדר.



תיקון בהגדרת סוג קצבה שמקורה בכספי פיצויים בעזיבת עבודה קודמת שלא תחת
רצף קצבה.
 oעד כה ,אופי קצבה שמקורה בכספים אלה נקבע לקצבה 9ב על כל המשתמע מכך.
 oמעתה חל שינוי קטן המתחייב ממה שקורה בפועל:
 קצבה שמקורה בתוכנית ביטוח (כולל קלמ"ק) היא קצבה מטיפוס 9ב.
 קצבה שמקורה בתוכנית פנסיה היא קצבה מטיפוס 9א .הסיבה לכך היא
שבקרן פנסיה אין יכולת לצבור כספי פרט אלא רק כספים כקופת גמל.



שיפור בדיקות תקינות נושא הגדרות היוון בגרסת מענק וקצבה והיוון.
 oעד כה ,התאפשר להזין לאותה תוכנית מקדמי היוון שונים למזכה ומוכרת אשר
שולמו באותו תאריך למרות שמדובר באותה תוכנית.
 oהבדיקה קפדנית יותר גם למקדם היוון לתקופה ראשית וגם למקדם היוון
לתקופה של עד  5שנים.



תיקון תקלות בנושא פריסה.
 oהיו שתי תקלות:
 כאשר התבקשה פריסה של היוון כדין חייב של קצבה מזכה אשר תשולם
בעתיד ,המערכת לא תמיד אפשרה פריסה גם במקרים שפריסה הייתה
אפשרית.
 כאשר נעשה שימוש בפעולה מפורטת לא הופקו תדפיסים של טפסי
116ג.
 אני מניח שלו נתקלת בבעיה ,היית שם לב אליה.
 oהבעיה תוקנה.
 oבהזדמנות זו שופרה הצגת יכולת הפריסה למקרה ששנות הפריסה חרגו
מתום תוחלת החיים.
 דוגמא :נקבעה תוחלת חיים עד גיל  ,75והיוון קצבה לצמיתות מגיל .72
 במקרה כזה ,אפשרית פריסה ל 6 -שנים .כלומר ,עד גיל  .77מאפשר וזו
חורגת מגיל  ,75המערכת תגביל את שנות הפריסה האפשריות ל 4 -שנים
ותצרף הודעה בהתאם.

 תוספת פרקטית.

 oבמסך הווה  /הכנסות בשנה נוכחית קיים שדה סה"כ מיגיעה אישית ובו מזינים
את ההכנסה מיגיעה אישית ולצדו את חלק מיגיעה אישית לפי  )2(2שהיא
הכנסת עבודה .במרבית המקרים יש זהות.
 לנוחות ,נוסף לינק העתק אשר מכניס את הערך המופיע בשדה סה"כ
מיגיעה אישית לתוך שדה חלק מיגיעה אישית לפי .)2(2
 oבמסך עבר  /הכנסות עבר שנתיות.
 לכל שנה ,נוסף לינק העתק לאותה מטרה.
 כמו כן ,נוסף לינק אפס שורה לאיפוס כל ערכי השורה למעט השנה.
 כמו כן ,נוסף לינק חשב מס לחישוב המס על בסיס שאר הנתונים
בשורה.
 תוספת זו עדיין לא פעילה ותבוצע בהמשך.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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תיקון תקלה בנושא צבירה נוספת.
 oבטופס  161קיים בפרק ח' שדה צבירה נוספת .שדה זה אמור לקבל סכום פרמיה
לפיצויים אשר אמורה להיות משולמת (או שולמה) לתוכנית ולא באה לידי ביטוי
בצבירות במועד מילוי הטופס.
 oמאיפוא מגיעה פרמיה זו ?
 לכל תוכנית קיים שדה בשם צבירה נוספת לתוכו יש להזין את הפרמיה
הנדונה.
 oמה הייתה התקלה ?
 טופס  161לא מולא כהלכה כאשר הייתה צבירה נוספת.
 התקלה תוקנה.
 oבהזדמנות זו הבהרה לגבי ההתייחסות לערך זה.
 ראשית ,הצבירה הנוספת מצטרפת לכל דבר ועניין לצבירה בתוכנית.
 אם מדובר בתוכנית בה נצברים רק פיצויים בקצבה ,אזי
הצבירה שבה תעשה המערכת שימוש תהיה הצבירה שהוזנה
ובנוסף ערך הצבירה הנוספת.
 אם מדובר בתוכנית בה נצברים רק פיצויים בקלמ"ק ,אזי
הצבירה שבה תעשה המערכת שימוש תהיה הצבירה שהוזנה
ובנוסף ערך הצבירה הנוספת.
 אם מדובר בתוכנית בה נצברים פיצויים בקצבה ובקלמ"ק ,אזי
 oהצבירה לקצבה שבה תעשה המערכת שימוש תהיה
הצבירה שהוזנה בקצבה ובנוסף מחצית ערך הצבירה
הנוספת.
 oהצבירה לקלמ"ק שבה תעשה המערכת שימוש תהיה
הצבירה שהוזנה בקלמ"ק ובנוסף מחצית ערך הצבירה
הנוספת.
 שנית ,המקום שהצבירה הנוספת תבוא לידי ביטוי הוא טופס  .161נניח
שמדובר בתוכנית שבה נצברו  ₪ 100,000פיצויים בקצבה וקיימת צבירה
נוספת בסך .₪ 1,000
 כפי שנאמר קודם לכן ,לכל דבר ועניין המערכת עושה שימוש
בסכום פיצויים בקצבה בסך .₪ 101,000
 בטופס  ,161בפרק ח' ,בשדה הסכום ששולם או שנצבר ליום
הפרישה יופיע  ₪ 100,000ובשדה צבירה נוספת יופיע .₪ 1,000

עדכון 4.1.2 - 10/3/2015 - 41
 תיקון מספר תקלות.
 oבממשק פשוט כאשר נעשה שימוש בתוכניות פרופיל כלל עד  2004ו/או מגדל
השקעות שלי ,שם החברה לא הוצג כהלכה בכל המסכים.
 התקלה תוקנה.
 התקלה לא הייתה קיימת בממשק המורכב.
 oבקביעת מענק מזומן ו/או מענק שישולם מקופה מרכזית ,קיים מנגנון המחשב
את הסכום להשלמה באופן אוטומטי .כאשר התבקש לעשות בו שימוש ,החישוב
היה תקין אולם ערכי הפיצויים אשר נקבעו במזומן ו/או מקופה מרכזית לא
הופיעו בטופס  161ובטופס 161א.
 התקלה תוקנה.


שיפור בדיקות תקינות בהקשר של יצירת אנונה.
 oכידוע לכם ,בדיקת התקינות היא דבר מרכזי במערכת .במצב זהיה קיים ,היו
חלופות בהן לא היה מתבצע דבר.
 oבדיקות התקינות שופרו על מנת לייצר הודעות שגיאה ומקפצות מתאימות
במקרים אלה.



הוספת פעילות וחלופה פרקטיים בנושא רצף קצבה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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 oכידוע לכם ,כאשר קיימת פנסיה וותיקה בהסדר ,המערכת מחייבת רצף קצבה
לפחות על צבירות הפיצויים בתוכנית זה .עד כה ,במידה והדבר לא נעשה ,נשלחה
הודעת שגיאה מתאימה אשר חייבה את המשתמש לפעילות יזומה שלו.
 oמעתה:
 בלשונית פעולה מרוכזת לכלל התיק לחלופות בורר הגדרת סכום ייעוד
לקצבה  /הגדרת סכום נוספו חלופה :ייעד את מלוא סכום הפיצויים
בפנסיה וותיקה בהסדר.
 בחירה בחלופה תביא לייעוד סכום כל הפיצויים בפנסיה וותיקה
בהסדר.
 כאשר יש פנסיה וותיקה בהסדר ,עם כניסה למסך ,בורר הגדרת סכום
ייעוד לקצבה  /הגדרת סכום בלשונית פעולה מרוכזת לכלל התיק נקבע
באופן אוטומטי על ידי המערכת לחלופה ייעד את מלוא סכום הפיצויים
בפנסיה וותיקה בהסדר.
עדכון 4.1.1 - 4/3/2015 - 40
 השלמת לשונית ריכוז תוצרים.
 oבמסגרת הלשוניות במסך סיכום אירוע ,נוספה לשונית ריכוז תוצרים.
 oהמידע בלשונית החדשה נגזר מהמידע בלשונית מפרט לביצוע  /פירוט לפי
הנחיות לתוצרים ותוצרים ובה רואים את ריכוז התוצרים.
 oהושלם הטיפול בהצגת כל התוצרים.
 oהושלמה הוספת תוכן זה לדוח ללקוח.


שיפור במלל תקציר האירוע.
 oראשית
 עד כה המלל היה אחיד לכל גרסאות הממשק .הדבר הביא לתוכן
שלעתים היה "לא לעניין" .לדוגמא ,פלט של גרסת ממשק מענק וקצבה
כלל מלל המתאים למטרה ודרישות.
 הנושא עבר שיפוץ יסודי ובוצעה התאמת מלל לפי גרסת הממשק בה
נעשה החישוב.
 oשנית
 עד כה ,כאשר יש מחסור של מקורות ביחס לצרכים התקבלה שורת מלל
מתאימה אולם לא הוצע להשתמש במקורות בהם לא נעשה שימוש.
 מהיום ,במידה וכאשר יש מחסור קיים שימוש במקורות לטובת רזרבה
ו/או ירושה ,מתווסף משפט המסב את תשומת לב המשתמש לכך שניתן
להקטין את המחסור על חשבון הרזרבה והירושה.



הוספת יכולת שיכפול תקופת הפרשה במסגרת כלל נתוני תוכנית פנסיונית.
 oקיימים מקרים בהם יש לייצר שתי תקופות הפרשה תחת אותו מעסיק .לדוגמא:
 חלק מהתקופה ,התוכנית הייתה בריסק זמני.
 במסגרת תקופת העבודה ,שונה מבנה ההפרשות בתוכנית (לדוגמא ,היה
 5+5ושונה ל .)5+8.33 -כפי שפורט בפרק המתאים לא ניתן לשנות מבנה
הפרשות במהלך תקופה .ניתן לשנות שיעורים וסכומים אך לא מבנה.
 oלצורך חלוקת תקופת ההפרשה יש לפעול כדלקמן:
 בצע תקינות נתונים והגדרות  .F8תקן שגיאות במידת צורך.
 יש לעבור לשלב הבא רק כאשר אין בעיות תקינות.
 כנס לתקופת ההפרשה אותה יש לחלק ,לחץ על כפתור שכפל תקופת
הפרשה.
 מה קורה עם הלחיצה ?
 oנוצרה תקופת הפרשה נוספת והיא זהה לזו הקיימת.
 פעילויות משלימות
 תקן תאריכים כך ששתי התקופות יכילו בסך הכל את התקופה
הכוללת.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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חלק את צבירות הפיצויים הכוללות (המופיעות באופן זהה
בשתי התקופות) בין שתי התקופות.
 oומה לגבי צבירות התגמולים ?
 צבירות התגמולים מוזנות למערכת ברמת
פוליסה והמערכת מפזרת אותן בעצמה לכל
תקופת הפרשה .לכן ,לא נדרשת פעילות בנושא
זה.
ייצר מחדש טבלת הפרשות לכל תת תקופה לפי המצב בפועל.

תוקנה תקלה בחישוב שנות פריסה אחורה.
 oכאשר תקופת העבודה הייתה קטנה משש שנים ,המערכת לא חשבה כהלכה את
שנות הפריסה האפשריות.
 הפריסה עצמה על בסיס השנים שהוגדרו לפריסה אחורה חושבה
כהלכה.
 oהבעיה תוקנה.

עדכון 4.1.0 - 28/2/2015 - 39
 שדרוג משמעותי במסך סיכום אירוע ,לשונית מפרט לביצוע.
 oנוספה לשונית ריכוז תוצרים.
 עד כה רשימת התוצרים הופיעה כחלק מלשונית פירוט לפי הנחיות
לתוצרים ותוצרים .המידע שם היה רב ומפורט והקשה על ראיית
"התמונה הכוללת" של התוצרים.
 המידע בלשונית החדשה נגזר מהמידע בלשונית פירוט לפי הנחיות
לתוצרים ותוצרים ובה רואים את ריכוז התוצרים.
 המסך עדיין איננו מושלם ובתהליך בניה.
 oתוספת חשובה בנושאי הנחיות לניכוי מס מסכומים חד פעמיים.
 עד כה הנחיה לניכוי מס מסכומים חד פעמיים הופיעה רק לגבי פיצויים.
 ההנחיות הורחבו לכל סוגי המשיכות החד פעמיות.
 oתוספת בנושאי הנחיות לניכוי מס מסכומים עיתיים.
 בשונה מניכוי מס לסכומים חד פעמיים ,הצגת ניכוי מס מסכומים
עיתיים (כגון קצבה) הוא גם הרבה יותר מורכב וגם הרבה יותר מפורט.
עם המורכבות אני יודע להסתדר .הבעיה היא שהפירוט "יהרוג" את זה
שקורא אותו שכן הקצבאות יכולות להשתנות עם הזמן (עקב הוספת
קצבאות ,עקב סיום היוון לתקופה מוגבלת וכדומה) וגם חלוקת
החייב/פטור שלהן יכול להשתנות עם הזמן (.)2025 ,2020 ,2016
 לכן ,בהקשר של סכומים עיתיים הטיפול יהיה שונה .במידה ומנוכה מס,
יהיה אזכור כללי שמנוכה מס.
 ההנחיות הורחבו לכל סוגי המשיכות החד פעמיות.
 oהוספת השורות הרלוונטיות לאנונה.
 עד כה ,אנונה יוצרה במערכת אך הפירוט לגביה לא הופיע במפרט
לביצוע.
 oתוספת חשובה בנושא פריסה.
 עד כה לא היו התראות בעתיד להגשת דוח שנתי בגין שנות הפריסה,
במקרה של פריסה קדימה.
 נוספו ההתראות הרלוונטיות.
 oשיפור משמעותי במובנות המפרט לביצוע.
 המפרט לביצוע הוא דבר מורכב מעצם הגדרתו שכן מכיל סדרה ארוכה
מאד של פרטים רבים מאד .לצורך הבנת הרשום בו ,נדרש לא פעם
חיפוש תוכנית בהקשר של סכום ,חיפוש של סיבה לניכוי סכום מס
וכדומה.
 נעשתה עבודת חריש עמוקה בנושא .המפרט לביצוע עדיין מורכב ,אולם
בהיר יותר.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

עמוד  431מתוך 472



הוספת כפתורי בטל את כל דגלי העצירה  /סמן את כל דגלי העצירה.
 oבמסך בחירת מעביד ובמסך תוצאות לא היו עד כה כפתורים אלה שכן לא היו
בהם דגלי עצירה (האחד הוא ראשיתו של התהליך והשני הוא סופו של התהליך).
 oמסתבר שהם היו חסרים ולכן נוספו.



שיפור תהליך טעינת מועמד.
 oעד כה ,בקשת טעינת מועמד בוצעה מיידית .במידה ועבדת על מועמד פעיל ולא
שמרת אותו טרם הטעינה ,הוא "נדרס" עם הטעינה.
 oמהיום התהליך שונה:
 עם בקשת טעינה ,המערכת בודקת אם נעשה שינוי כלשהו במועמד
הפעיל.
 במידה ולא ,תבצע את הטעינה באופן מיידי.
 במידה וכן ,תתריע ותציג בפני המשתמש  3חלופות לפעולה:



טופלה בעיה בפריסה אחורה כאשר תאריך העזיבה היה בשנה שעברה.
 oלו נתקלת בזה ,היית מרגיש.
 oהבעיה תוקנה.



הערה כללית לטעינת מועמד .כדאי לקרוא.
 oבמסכי התוצאות טבלאות גדולות מאד הכוללות את תזרימי המזומנים .בשלב
זה הוחלט לא לשמור אותם .פועל יוצא הוא שכאשר טוענים מועמד ופותחים את
מסכי התוצאות ,רואים טבלאות ריקות.
 oעל מנת לחשב את הטבלאות מחדש ,יש לבצע את הפעולות הבאות:
 לחץ על כפתור בטל את כל דגלי העצירה.
 חזור למסך פטור מבוקש (זה המסך שבו מתחילות להיווצר הטבלאות).
 לחץ על כפתור בצע ורוץ ללא אתחול עד לדגל עצירה.
 oהטבלאות תחושבנה ונחזור למסך תוצאות.

עדכון 4.0.4 - 12/2/2015 - 38
 תיקון תקלה.
 oבמפרט לביצוע לא הופיע פירוט היוון כדין של קצבה 9א.
 oתוקן.


שיפור מובנות במפרט לביצוע בגרסאות הממשק הפשוט.
 oהבסיס לכל החישובים ולכל הדוחות במערכת היא הגרסה המורכבת ביותר.
ממנה נגזרו גרסאות פשוטות ברמות השונות .במסגרת המפרט לביצוע בגרסאות
הפשוטות לא קיים המידע המלא (הרי זה יותר פשוט .)...כתוצאה מכך ,חלק
מהערכים המופיעים בו הם ערכי .0
 oנעשו מספר תיקונים וכתוצאה מהם ערכי אפס לא יופיעו במלל.
 oבמידה ומי מכם נתקל עדיין בבעיות מסוג זה ,אבקש לידע אותי.

עדכון 4.0.3 - 5/2/2015 - 37
 תיקון תקלה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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 oבגרסאות הממשק המורכבות ,כאשר מושכים קצבה מצבירות התגמולים ,בסיום
המשיכה ,המערכת מעדכנת את יתרת הצבירות בתוכניות השונות .כאשר חלק
מהתוכניות או כולם הכילו צבירות בקלמ"ק ,הייתה בעיה.
 להזכירך ,במקרה כזה ,המערכת פותחת תוכנית קמ"ק חדשה ,מעבירה
לצורך משיכת קצבה כספים מתוכניות קלמ"ק אל תוכנית הקמ"ק,
מושכת את הקצבה המבוקשת ומעדכנת בסיום את יתרת הצבירות
בתוכניות הקלמ"ק .בפעולת העדכון הייתה בעיה והוצג מצב כאילו
נותרו צבירות למרות שבפועל נמשכה קצבה מלאה.
 oהבעיה תוקנה.
עדכון המדריך למשתמש.
 oכידוע ,אני מקפיד מאד על עדכניות ונכונות תוכן המדריך למשתמש.
 oעודכנו בו תכנים ועלתה גרסה חדשה.

עדכון 4.0.2 - 30/1/2015 - 36
 חידוש הרשאות שימוש
 שיפור בטופס 161א
 oעד כה ,כאשר התבקש פטור לקצבאות מסוג מזכה 9א ,המערכת ניצלה את
הפטור למקורות הקצבה השונים בלי שיקול דעת.
 לדוגמא ,התבקש פטור  ₪ 2,000כאשר יש שני מקורות קצבה ,האחד
 ₪ 700והשני .₪ 5,000
 בטופס ניתן היה לראות :
 oפטור מבוקש  ₪ 700מקצבה המשולמת מהמקור
הראשון.
 oפטור מבוקש  ₪ 1,300מקצבה המשולמת מהמקור
השני.
 oמהיום ,הפטור ינותב לפי גובה הקצבה ובכך תיחסך אדמיניסטרציה מול
הגרומים המשלמים קצבאות.
 בדוגמא לעיל ,בטופס נראה:
 פטור מבוקש  ₪ 2,000מהקצבה המשולמת מהמקור השני.
עדכון 4.0.1 - 27/1/2015 - 35
 עדכון כותרות
 oתוקנו מספר כותרות של גרפים.

עדכון  - 4.0.0 - 27/1/2015 - 34בשעה טובה -קצת צבע ושילוב היבטי השקעה פיננסיים


שינוי שם כולל
 oעד כה ,תיק הביטוח הפנסיוני נקרא במערכת תיק קיים.
 oלאחר שנוצר מנגנון המשלב בנושאים מסוימים בין הפנסיוני לבין נכסים
פיננסיים ,מהיום תיק הביטוח הפנסיוני נקרא במערכת נכסים פנסיוניים.



הרכב נכסים
 oמבוא


בשלב זה ,המערכת מטפלת רק בהקצאת נכסים .Asset Allocation
הצבירות בכל נכס פנסיוני ובכל נכס פיננסי מסוג פיקדון ,תוכנית חיסכון
וניירות ערך מפוזרים בסוגי השקעות שונות .המערכת יודעת להתייחס
לצורך הצגת דוחות ,מידעים אינפורמטיביים נוספים ,וקבלת החלטות
באשר לפיזור בפועל מול פיזור רצוי לסוגי השקעות אלה:
 אג'ח ממשלתי מיועד
 אג'ח בחו'ל
 אג'ח קונצרני שקלי
 אג'ח ממשלתי שקלי
 אג'ח קונצרני מדדי

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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 אג'ח ממשלתי מדדי
 מניות בחו'ל
 מניות בישראל
 עו'ש ופקדונות
 נדל'ן בחו'ל
 נדל'ן בישראל
נוסף מנגנון המאפשר לקבוע לכל נכס הרכב נכסים.
חשוב ! בשלב הקמת מועמד ,המערכת מייצרת הקצאת נכסים סבירה
לכל נכס ונכס לפי סוגו.
לפרטי כל נכס פנסיוני (למעט פנסיה תקציבית) נוספה לשונית בשם
הרכב נכסים ובה המנגנון המאפשר לקבוע את הרכב הנכסים.
 לכל תוכנית ,המערכת מאפשרת למשתמש לקבוע את ההרכב
הרצוי מתוך ההרכב האפשרי .דוגמאות:
 oלתוכנית ביטוח מסוג עדיף טרום  1991יהיה רק סוג
אחד והוא אג'ח ממשלתי מיועד.
 oלתוכנית פנסיה מסוג פנסיה חדשה מסובסדת תהיה
סדרת נכסים כולל אג'ח ממשלתי מיועד אשר שיעורו
יוגבל ל.40% -
לפרטי נכס פיננסי מסוג פיקדון ,תוכנית חיסכון וניירות ערך נוסף אזור
הרכב נכסים ובו המנגנון המאפשר לקבוע את הרכב הנכסים.



הווה  -המחשת נכסים פנסיוניים
 oלצדן של לשוניות ביטוח ,פנסיה וגמל קיימת לשונית ריכוז נכסים פנסיוניים
קיימים .לשונית זו הייתה עד כה טבלה מספרית.
 oמהיום ,לשונית זו פורקה לשתי לשוניות משנה:
 טבלה מספרית ובה הטבלה שהייתה עד כה.
 המחשת הנכסים ובה סדרת גרפים מסוג עוגה כמפורט להלן:
 שמות יצרנים לצבירות פנסיוניות .בגרף זה מוצגות הצבירות
בחלוקה לפי יצרנים.
 סוגי משפחות תוכניות לצבירות פנסיוניות .בגרף זה מוצגות
הצבירות בחלוקה סוגי תוכניות.
 סוגי צבירות פנסיוניות .בגרף זה מוצגות הצבירות בחלוקה
סוגים.
 נזילות כספי פיצויים .בגרף זה מוצגות הצבירות בחלוקה לפי
פיצויים נזילים מפרישות עבר ,פיצויים תחת רצף פיצויים,
פיצויים תחת רצף קצבה ופיצויים מעסיק אחרון.
 הרכב השקעות נכסים פנסיוניים .בגרף זה מוצגות הקצאות
הנכסים השונות בתיק הפנסיוני.



הווה -המחשת נכסים פיננסים
 oלצדן של לשוניות פיקדונות ,תוכניות חסכון ,נדלן ,ניירות ערך וירושות לקבל
קיימת לשונית ריכוז נכסים פיננסיים .לשונית זו הייתה עד כה טבלה מספרית.
 oמהיום ,לשונית זו פורקה לשתי לשוניות משנה:
 טבלה מספרית ובה הטבלה שהייתה עד כה.
 המחשת הנכסים ובה סדרת גרפים מסוג עוגה כמפורט להלן:
 חלוקת נכסים פיננסיים לפי סוגים.
 oבגרף זה מוצג השווי בחלוקה לפי סוגים.
 חלוקת נכסי נדל"ן.
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 oבגרף זה מוצג שווי כלל נכסי הנדל"ן בחלוקה לפי
מיקום (ישראל/חו"ל) ולפי סוג שימוש.
הרכב השקעות נכסים פיננסיים.
 oבגרף זה מוצגות הקצאות הנכסים השונות בתיק
הפיננסי.



הווה  -המחשת כלל הנכסים
 oבלשונית זו סדרת ערכים מספריים בחתכים שונים המוצגים באופן גרפי לגבי
הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים כמפורט להלן:
 סך כל הנכסים.
 בגרף זה מוצג סך שווי הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים בחלוקה
לפי סוגים.
 הרכב השקעות כולל.
 בגרף זה מוצגות הקצאות הנכסים השונות בנכסים הפיננסיים
והפנסיוניים.



עתיד
 oזהה למה שתואר לעיל לגבי ההווה עם השינויים המתחייבים בשמות.



הוספת מאפיין לנכסי נדל"ן
 oלצורך הצגת מצבת נכסי הנדל"ן ,לנכס נדל"ן נוסף מאפיין נוסף והוא מיקום
הנכס.
 oבמועד כתיבת שורות אלה ,החלופות הקיימות הן:
 ישראל.
 חו"ל.



תוצאות
 oהגרפים שפורטו לעיל מופיעים במסכים המתאימים ,היכן שמוצגים הנתונים
אודות הנכסים הפיננסים והפנסיוניים.
 oהיכן מסמנים את הגרפים להדפסה בדוח ללקוח ?
 ראשית ,בשלב זה יש רק תשתית במסכים אולם בפועל הגרפים עדיין
אינם משולבים בדוח .עובדים על זה ,בשאיפה שיהיה פעיל בעדכון הבא.
 סימון הגרפים אותם יש להדפיס בדוח מבוצע במסך תוצאות  /הנחיות
לתוספות לדוח ללקוח  /הוספת גרפים.
 לשם הוספת גרף ,יש לסמן את הגרף המבוקש.
 לצפייה בגרף כפי שיופיע בדוח ,לחץ על לינק הצג גרף.
 המערכת מאפשרת להוסיף את הגרפים במיקומים שונים בדוח
לפי קביעת המשתמש.
 oבורר מיקום הגרפים בדוח.
 חלופה בחלק הראשון של הדוח.
 בחירה בחלופה זו תביא לכך שהגרפים
יופיעו מיד לאחר טבלת תזרים
המזומנים.
 חלופה בחלק הנספחים של הדוח.
 בחירה בחלופה זו תביא לכך שהגרפים
יופיעו בסוף הדוח ,לפני הנספחים
הכלליים.



תקרות
 oהושלמו תקרות.
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עדכון  - 3.0.0 - 11/1/2015 - 33בשעה טובה -הוספת אנונות ואפשרות לנופך אישי בדוח ללקוח
אנונות
 הגדרות לתוכנית חיצונית ממנה תשולם אנונה
 oאחד השימושים בסכומים הוניים הוא משיכת אנונה .בהקשר שלנו הכוונה
לתשלום חודשי לתקופה מוגבלת הממוסה לפי רווחי הון .במסגרת מסך זה
מגדירים שני אלמנטים:
 תוכנית משלמת אנונה.
 הגדרת התוכנית ממנה תשלום אנונה כאשר נדרש תשלום אנונה
חיצונית .בשלב זה ,אין תוכניות ייעודיות לטובת העניין ולכן
מופיעה "תוכנית כללית".
 ריבית בתוכנית.
 הגדרת הריבית ממנה יהנו הכספים לאחר הפקדה חד פעמית
בתוכנית משלמת אנונה.


הגדרות תפעול אפשרויות לאנונה
 oהמערכת מאפשרת משיכת אנונה תוך שימוש בכל מקור כספי פנסיוני ו/או פיננסי
בדומה לאפשרויות הקיימות לשמיכה חד פעמית ,יצירת קצבה מוכרת וכדומה.



מבוא לתפעול אנונה.
 oאנונה היא למעשה שיטה שבעיקרה נועדה להקטנת אדמיניסטרציה .למועמד
צבורים  ₪ 100,000בתוכנית פנסיונית וברצונו למשוך למטרה מסוימת ₪ 1,000
לחודש למשך  18חודשים.
 oאפשרות אחת" ,אנונה פנימית" ,היא להעביר לגוף המוסדי בקשת משיכה אחת
לחודש ולבצעה (אם נדרש לשלם מס בזמן המשיכה ,יש לשלמו) .כידוע ,מדובר
בטרחה לא קטנה.
 oאפשרות שניה" ,אנונה חיצונית".
 חלופה ראשונה היא בדרך של משיכה והפקדת הכספים בתוכנית אנונה
(אם נדרש לשלם מס בזמן המשיכה ,יש לשלמו) מהתוכנית הפנסיונית
סכום חד פעמי ולהפקידו בתוכנית אנונה .תוכנית האנונה תשלם לנו את
הסכום המבוקש מידי חודש (לאחר ניכוי מס רווח הון) ללא כל טרחה
מצידנו.
 חלופה שניה היא בדרך של ניוד הכספים לתוכנית אנונה .לא מבוצעת
משיכת כספים אלא ניוד כספים מהתוכנית שבה יש כספים לתוכנית
משלמת אנונה .הסכום אותו יש להפקיד או שיש לשריין לטוב האנונה,
יחושב על פי האנונה המבוקשת ,תקופת התשלום ,התשואה הצפויה
בתוכנית האנונה ושיעור מס רווח הון.
 oהדמיון בהתנהגות אנונה פנימית ואנונה חיצונית בדרך של ניוד הכספים
לתוכנית אנונה
 מאחר מדובר בתוכניות "מקבילות" ,כל היבטי המיסוי לכל דבר ועניין
זהים .הצורך בניוד נובע מאחד או יותר מאלה:
 בתוכנית המקורית אין מנגנון אוטומטי למשיכת אנונה.
 התוכנית המקורית נחותה ביחס לתוכנית אליה מנויידים הכספים.



תשלום מס
 משיכת אנונה פנימית או חיצונית לאחר ניוד הכספים לתוכנית האנונה
 oמתוכנית בה המשיכה פטורה (לדוגמא ,קופת גמל הונית נזילה למשיכה
בפטור).
 האנונה פטורה.
 oמתוכנית בה המשיכה חייבת לדוגמא ,כספי פיצויים שלא תחת רצף קצבה
מעזיבת עבודה קודמת לאחר  2008לאחר התחשבנות שם צפוי להיות מרכיב
חייב).
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 האנונה תחויב במס לפי שיטת המס החלה על משיכת כספים
מהתוכנית.
משיכת אנונה חיצונית לאחר משיכה והפקדת הכספים בתוכנית אנונה
 oמתוכנית בה המשיכה פטורה (לדוגמא ,קופת גמל הונית נזילה למשיכה
בפטור).
 משיכת כספים חד פעמית מהתוכנית פטורה.
 כספים אלה יופקדו בתוכנית האנונה.
 משיכת אנונה חייבת במס רווחי הון.
 oמתוכנית בה המשיכה חייבת (לדוגמא ,כספי פיצויים שלא תחת רצף קצבה
מעזיבת עבודה קודמת לאחר  2008לאחר התחשבנות שם צפוי להיות מרכיב
חייב).
 משיכת כספים חד פעמית מהתוכנית חייבת .ינוכה מס מהחלק
החייב.
 היתרה תופקד בתוכנית האנונה.
 משיכת אנונה חייבת במס רווחי הון.



המקורות מהם ניתן לייצר אנונה פנימית או חיצונית לאחר ניוד הכספים לתוכנית
האנונה
 oכספי פיצויים (הון ו/או קצבה ו/או קלמ"ק) שלא תחת רצף קצבה מעזיבת
עבודה קודמת לאחר התחשבנות.
 oקופת גמל הונית לתגמולים.
 oקופת גמל לתגמולים לקצבה ,כספים עד  .1997/2000במועד כתיבת שורות
אלה ,עדיין לא אפשרי אולם יהיה אפשרי בהמשך.
 oהיוון קצבה לאחר התחשבנות מס .במועד כתיבת שורות אלה ,עדיין לא
אפשרי .ככל הנראה יהיה אפשרי בהמשך.
 oקופת גמל להשתלמות.
 oכספי פיצויים (הון ו/או קצבה) שלא תחת רצף קצבה מעזיבת עבודה קודמת
לפני  2008לאחר התחשבנות.
 oנכסים פיננסיים פיקדון ותוכנית חיסכון.
 oכספי פיצויים מעסיק נוכחי שלא תחת רצף קצבה אשר נותרו בתוכניות
לאחר ההתחשבנות .במועד כתיבת שורות אלה ,קיימת כבר תשתית מלאה
לטובת העניין אולם עדיין לא אפשרי .יהיה אפשרי בהמשך.



המקורות מהם ניתן לייצר אנונה חיצונית
 oכל המקורות למעט אלה שבמועד כתיבת שורות אלה ,עדיין לא אפשרי אולם
יהיה אפשרי בהמשך.
 קופת גמל לתגמולים לקצבה ,כספים עד .1997/2000
 היוון קצבה לאחר התחשבנות מס.
 כספי פיצויים מעסיק נוכחי שלא תחת רצף קצבה אשר נותרו
בתוכניות לאחר ההתחשבנות.

בורר מקור האנונה .בורר זה מגדיר אם האנונה תשולם ישירות מהתוכנית או מתוכנית
ייעודית אחרת.
 פנימי מהתוכנית הנדונה עצמה.
 oבחירה בחלופה זו תביא לכך שהאנונה תשולם ישירות מהתוכנית הפנסיונית
בה צבורים הכספים.
 במידה ומשיכת כספים מהתוכנית מחייבת תשלום מס ,יש לשלמו.
 במידה ומשיכת כספים מהתוכנית פטורה ,לא ישולם מס.
 oשים לב ! יש תוכניות המשלבות בתוכן מסלול אנונה באופן אינטגרלי.
כלומר ,ניתן להגדיר בהן את ההגדרות הנדרשות לצורך ביצוע המשיכה
המבוקשת .בתוכניות אחרות ,המנגנון לא קיים .המערכת איננה בודקת
בשלב זה קיומו של מסלול אנונה אינטגרלי בתוכנית ובאחריותו של
המשתמש לוודא זאת.
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 oלחילופין ,בחירה בחלופה זו בתוכנית שבה אין מסלול אנונה משמעותה
שהמועמד "הולך" אחת לחודש ,מושך משיכה בגובה הסכום המבוקש,
משלם את המס הנדרש ,במידה ונדרש וכך לכל תקופת תשלום האנונה.





חיצוני לאחר משיכה והפקדת הכספים בתוכנית אנונה.
 oבחירה בחלופה זו תביא לכך שהאנונה תשולם ישירות מתוכנית ייעודית לכך
כפי שמוגדרת במסך הגדרות מערכת  /קצבה ,קלמ"ק ואנונה .במסך זה
מוגדרים מקור התוכנית והריבית שבה .ראה #הגדרות_מערכת_אנונה.
 oבבחירה בחלופה זו מושכים כספים מהמקור בו צבורים הכספים .לכן :
 תהיה התחשבנות מס לצורך ההפקדה החד פעמית לתוכנית האנונה.
 אם לדוגמא מדובר בכספים שמקורם בקופת גמל
לתגמולים ,מדובר בכספים פטורים ובשלב זה לא יהיה חיוב
במס.
 אם לדוגמא מדובר בכספים שמקורם בפיקדון בבנק ,מדובר
בכספים שיש בהם מרכיב חייב ובשלב זה יהיה חיוב במס.
 יהיה חיוב מס בעת משיכת האנונה.



חיצוני לאחר ניוד הכספים לתוכנית אנונה.
 oבחירה בחלופה זו תביא לכך שהאנונה תשולם מתוכנית ייעודית לכך כפי
שמוגדרת במסך הגדרות מערכת  /קצבה ,קלמ"ק ואנונה .במסך זה מוגדרים
שני נושאים:
 מקור התוכנית.
 הריבית שבה.
 oבבחירה בחלופה זו לא מושכים את כספים מהמקור בו צבורים הכספים,
אלא מניידים אותם .לכן :
 לא תהיה התחשבנות מס בעת ההפקדה החד פעמית לתוכנית
האנונה.
 חיוב המס בעת משיכת האנונה יהיה בהתאם לחיוב המס על משיכת
כספים מהתוכנית המקורית.
 oשים לב ! חלופה זו איננה אפשרית לכל מקור.
 לדוגמא ,אם מדובר בפיקדון מזומן ,הוא איננו בר ניוד.
 לדוגמא ,אם מדובר בקופת גמל הונית לתגמולים ,היא ברת ניוד.




שאלה  :האם תהיה שונות בין סכום אנונה פנימית ואנונה חיצונית מנוידת ?
תשובה  :תלוי בריביות בתוכניות .לסכום התחלתית זהה האנונה תהיה גבוהה יותר
בתוכנית שבה הריבית שהוגדרה גבוהה יותר.

בורר הגדרת סכום האנונה .לבורר זה מספר חלופות:
 לפי הקביעה בבורר הגדרת סכום  /שיעור משווי כולל.
 oבחירה בחלופה זו תביא לכך שסכום האנונה יקבע לפי הבוררים בהמשך.
 אם לבורר הגדרת סכום  /שיעור משווי כולל נקבעה חלופת סכום
מסוים ,סכום האנונה החודשית המבוקשת אשר תשולם לתקופת
התשלום בחודשים המוגדרת בשדה תקופת תשלום בחודשים.
נקבעת לפי הערך המוזן בשדה סכום/שיעור משווי כולל.
 אם לבורר הגדרת סכום  /שיעור משווי כולל נקבעה חלופה אחרת
מאשר סכום מסוים ,זה סכום ההון ממנו תיגזר האנונה החודשית
אשר תשולם לתקופת התשלום בחודשים המוגדרת בשדה תקופת
תשלום בחודשים.
 דוגמא .בקופת גמל צבורים  ₪ 500,000פטורים ובורר מקור האנונה
נקבע לחלופה פנימי מהתוכנית הנדונה עצמה .בשדה תקופת
תשלום בחודשים הוזן ערך .20
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 לבורר הגדרת סכום  /שיעור משווי כולל נקבעה חלופת
סכום מסוים ,ובשדה סכום/שיעור משווי כולל הוזן ערך
.3,000
 oפירושו של דבר שמבוקשת אנונה בסך ₪ 3,000
לתקופה של  20חודשים.
 לבורר הגדרת סכום  /שיעור משווי כולל נקבעה חלופת
שיעור מסוים ,ובשדה סכום/שיעור משווי כולל הוזן ערך
.50
 oפירושו של דבר שיש ליצור אנונה לתקופה של 20
חודשים מקרן בשווי  .₪ 250,000התוצאה תהיה כ-
 ₪ 12,500בחודש.
 לבורר הגדרת סכום  /שיעור משווי כולל נקבעה חלופת
יתרת השווי במידה ונותר.
 oפירושו של דבר שיש ליצור אנונה לתקופה של 20
חודשים מקרן בשווי  .₪ 500,000התוצאה תהיה כ-
 ₪ 25,000בחודש.
 oבחלופה זו יש משמעות לקביעת שיטת הצמדה והיא תשפיע על גובה האנונה
וסכומה במהלך תקופת התשלום.
ריבית בלבד.
 oהיעוד של חלופה זו הוא כדלקמן:
 החל מתאריך מסויים (מיידי או עתידי) ועד לתום תוחלת החיים
משיכת אנונה שסכומה ייקבע לפי הריבית של המקור ולהשאיר את
הקרן ללא פגיעה לירושה.
 בתום תוחלת החיים ,יתרת הסכום נטו תצורף לסכום להורשה.
 oהאנונה משולמת עד לתום תוחלת החיים ולכן ,בשדה תקופת תשלום
בחודשים יש להזין את מספר החודשים ממועד תחילת תשלום האנונה ועד
ותום תוחלת החיים.
 סביר להניח שאינך יודע ערך זה .יש להזין ערך כלשהו ובדיקת
התקינות תפרט בפניך את הערך אותו יש להזין.
 oמה לגבי שיטת הצמדה ?
 האנונה משולמת לפי מה שיוצא מהריבית .לכן ,אין משמעות
לקביעת שיטת הצמדה .מאחר והריביות בתוכנית הן ריביות
ריאליות חיוביות ,שימוש בחלופה זו מחייב קביעת שיטת הצמדה
צמוד למדד.
 oשים לב ! בבחירה בחלופה זו כל הסכום בתוכנית משוריין לטובת האנונה
בתקופת החיים ולירושה לאחר מכן .לכן ,במידה ונבחרת חלופה זו ,לא ניתן
לקבוע יעדים נוספים למקור זה במהלך תקופת האנונה.
 oמה נראה בתוצאות ? במסגרת התוצאות במסך נראה ערך גם בשדה סכום
האנונה נטו וגם ערך בשדה סכום נטו לירושה.
מלוא קרן וריבית
 oבחלופה זו ,כל הסכום בתוכנית משוריין לטובת האנונה .סכום האנונה יקבע
בעיקר לפי השווי ,שיטת הצמדה ומספר התשלומים .בסיום תקופת
התשלום ,המקור יחוסל .לכן ,במידה ונבחרת חלופה זו ,לא ניתן לקבוע
יעדים נוספים למקור זה.
 oבחלופה זו יש משמעות לקביעת שיטת הצמדה והיא תשפיע על גובה האנונה
וסכומה במהלך תקופת התשלום.
דוגמאות לחלופת משיכת ריבית בלבד
נניח שבתוכנית  ₪ 9,507,880מתוכם  ₪ 9,423,253פטורים ו ₪ 84,627 -חייבים במס
רווח הון בשיעור  .25%ריבית נטו שנתית בתוכנית היא בשיעור .1%
 oמשיכת אנונה פנימית מתוך התוכנית.
 הריבית החודשית היא  ₪ 7,887בקירוב וסכום המס עליה הוא
 ₪ 1,972בקירוב .סכום האנונה החודשית נטו תהיה .₪ 5,915
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 בתום תוחלת החיים יוותר סכום זהה לזה שקיים כיום בסך
 ₪ 9,507,880מתוכם  ₪ 9,423,253פטורים ו ₪ 84,627 -חייבים
במס רווח הון בשיעור  ₪ 84,627 .25%ימוסו בסכום של ₪ 21,157
והסכום לירושה יהיה בסך .₪ 9,486,723
 oמשיכת אנונה חיצונית מתוכנית בריבית זהה.
 לצורך הפקדת הסכום בתוכנית החיצונית ,מושכים סכום בסך
 ₪ 9,507,880מתוכם  ₪ 9,423,253פטורים ו ₪ 84,627 -חייבים
במס רווח הון בשיעור  ₪ 84,627 .25%ימוסו בסכום של ₪ 21,157
והסכום שיופקד בפועל יהיה בסך .₪ 9,486,723
 הריבית החודשית היא  ₪ 7,869בקירוב וסכום המס עליה הוא
 ₪ 1,967בקירוב .סכום האנונה החודשית נטו תהיה .₪ 5,902
 בתום תוחלת החיים יוותר סכום בסך  ₪ 9,486,723פטור כולו
הסכום לירושה יהיה בסך .₪ 9,486,723




שדה תקופת תשלום בחודשים.
 oבשדה זה נקבע את מספר התשלומים החודשיים.

 בורר שיטת הצמדה.
 oמשמשת לקביעת שיטת ההצמדה של האנונה.
 oכאשר גובה האנונה נקבע לפי שימוש בריבית בלבד ,האנונה משולמת לפי מה
שיוצא מהריבית .לכן ,אין משמעות לקביעת שיטת הצמדה .מאחר והריביות
בתוכנית הן ריביות ריאליות חיוביות ,שימוש בחלופה זו מחייב קביעת שיטת
הצמדה צמוד למדד.
 oבשאר החלופות ,ניתן לקבוע כל שיטת הצמדה.
מסכי הפלט בהקשר של אנונה.
 תזרים.
 oבמסגרת התזרים יופיעו כל הערכים המספריים אודות כל האנונות .כלומר:
 יופיעו בתזרים הכללי.
 יופיעו במסכים המפורטים שם נראה רק את הערכים הנגזרים
מהאנונות עצמן.
 מידע עזר  /מידע עזר אודות חישובי מס  /מקורות פנסיוניים  /אנונה
 oבמסגרת מסך זה נראה הסבר למרכיבי האנונות השונות בפירוט לפי:
 לשונית ברמה ראשית – לפי תאריך תחילת תשלום אנונה.
 לשוניות ברמה שניה – לכל מקור באותו תאריך.

נופך אישי בדוח ללקוח
 לצורך הוספת נופך אישי לדוח ללקוח נוסף מסך חדש .המסך מופיע במקום ממנו עוברים
למסך סיכום אירוע .בהתאם לסוג הפעילות המבוצעת ,מסך זה מופיע במקומות שונים.
 oבעת פעילות של בחירה ברצף פיצויים ,המסך יופיע במסך רצף פיצויים ,תחת
לשונית משנה חדשה בשם הנחיות לתוספות לדוח ללקוח.
 oבעת פעילות של חישוב רגיל ,המסך יופיע במסך תוצאות ,תחת לשונית משנה
חדשה בשם הנחיות לתוספות לדוח ללקוח.
 מרכיב המסך .המסך מכיל שתי לשוניות :
 oהוספת מלל אישי של היועץ.
 oהוספת נספחים קבועים
 לשונית הוספת מלל אישי של היועץ
 oבמידה וברצונך להוסיף מלל אישי אשר יופיע בדוח ,זה המקום להזינו .העמוד
שתייצר ,יופיע בעמוד השני בדוח ,לאחר עמוד הפתיחה.
 oשלבי העבודה
 שלב ראשון
 סמן הוסף עמוד מלל יועץ בדוח.
 שלב שני
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 הוסף שורות כאשר באפשרותך לעצב כרצונך כל שורה .שים לב,
אין מגבלה בכל "קופסת" שורה במסך להכניס מלל בלתי
מוגבל .המערכת תטפל בו כהלכה מבחינת חלוקה לשורות.
כפתורי  /לינק עזר במסך
 oהוסף שורה.
 oמחק שורה.
 oמחק הכל.
 oתצוגה מקדימה.
 לחיצה עליו תציג את העמוד כפי שיופיע בדוח.
 oשמור כתבנית אישית.
 לא מן הנמנע שתרצה להכין מלל קבוע לדוחות שלך .לשם כך ,עצב
לך את השורות המבוקשות ולחץ על לינק שמור כתבנית אישית.
 oטען תבנית אישית.
 במידה ותרצה לעשות שימוש בתבני ת האישית ,לחץ על לינק טען
תבנית אישית .התבנית ששמרת תועלה למסך .אין כל מניעה
להוסיף שורות או לשנות טקסט בשורות קיימות.

הוספת נספחים קבועים
 oעם כניסה למסך ,תופיע רשימת הנספחים אותם ניתן להוסיף לדוח ללקוח .לשם
הוספת נספח ,יש לסמן את הנספח המבוקש.
 oלצפייה בנספח כפי שיופיע בדוח ,לחץ על לינק הצג נספח.

עדכון 2.1.1 - 31/12/2014 - 32
 הארכת תקופת רישיון לשנת .2015

עדכון  - 18/12/2014 - 31בשעה טובה -הוספת קצבאות 9ב


הוספת קצבאות 9ב.
 oלמערכת נוספה אפשרות להתייחס לקצבה 9ב על כל המשתמע מכך.
 הזנת נתונים ופעילויות:
 במסגרת הקצבאות המשולמות כבר במועד החישוב.
 oבמסגרת מסך הקמת מועמד ניתן עתה להזין קצבאות
9ב.
 oבמסגרת מסך הווה  /קצבאות משולמות ניתן להזין
פרטים.
 במסגרת מימוש כקצבה של כספי פיצויים שנותרו בתוכניות
פנסיוניות לאחר התחשבנות ללא רצף קצבה בסיום עבודה אצל
מעבידים קודמים .עד כה ההתייחסות לכספים אלה הייתה כאל
קצבה מזכה .מהיום קצבה 9ב.
 oבמסגרת מסך פיצויים קודמים  /פיצויים שלא תחת
רצף קצבה.
 צפייה בתוצאות:
 תוצאות  /במסכי התזרים השונים.
 תוצאות  /מידע עזר  /מידע אודות חישובי המס  /מקורות
פנסיוניים  /קצבה שוטפת 9ב.
 oבהקשר זה ,במידה ופיצויים קודמים שלא תחת רצף
קצבה ממומשים כקצבה 9ב ,קיים הסבר מתאים גם
במסך תוצאות  /מידע עזר  /מידע אודות חישובי המס
 /מקורות פנסיוניים  /מימוש פיצויים קודמים שלא
תחת רצף קצבה.



הוספת שורת הבהרות לשורת הסיכום במסכי התוצאות.
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 oבמסך תוצאות  /תוצאות סופיות מוצג התזרים בפועל מול התזרים המבוקש.
בתחתית הטבלה מופיעה שורת המסכמת במונחי ענ"נ את העודף או את החוסר.
 לדוגמא ,בסיכומו של דבר ,במונחי ערך נוכחי לתוחלת חייך הצפויה
להימשך עד  ,2031קיים עודף בסך .₪ 350,000
 oלשורה זו נוספה שורת הסבר כמפורט להלן:
 במידה ויש עודף
 במידה ומדובר בחישוב פרישה לגמלאות
 oתופיע שורה בסגנון  :על בסיס ריבית היוון בשיעור
 ,2.5%עודף זה מאפשר הגדלת הצריכה בסכום חודשי
בסך .₪ 1,500
 במידה ומדובר בחישוב פרישה עתידית
 oתופיע שורה בסגנון  :על בסיס ריבית היוון בשיעור
 ,2.5%עודף זה מאפשר הגדלת הצריכה בסכום חודשי
בסך  .₪ 1,500לחילופין ,במידה ויש הפרשה לחיסכון,
ניתן להקטינה בסכום חודשי בסך .₪ 400


במידה ויש חוסר
 במידה ומדובר בחישוב פרישה לגמלאות
 oתופיע שורה בסגנון  :על בסיס ריבית היוון בשיעור
 ,2.5%חוסר זה יביא להקטנת הצריכה בסכום חודשי
בסך .₪ 1,500
 במידה ומדובר בחישוב פרישה עתידית
 oתופיע שורה בסגנון  :על בסיס ריבית היוון בשיעור
 ,2.5%חוסר זה יביא להקטנת הצריכה בסכום חודשי
בסך  .₪ 1,500לחילופין ,ניתן להשלימו בין השנים
 2014-2026בהפקדה חודשית בסך .₪ 400



במידה ויש איזון ,שורה זו לא תופיע.

 oתוספת זו יוצאת גם לדוח ללקוח.


פתרון לבעיית הוספת תוכניות.
 oבד"כ ,כל התוכניות בתיק הקיים מוזנות במסגרת הקמת מועמד .במידה ולאחר
שלב הקמת מועמד נדרשת הוספת תוכנית ללא פגיעה  /שינוי הנתונים אשר הוזנו
עד כה ,יש להוסיף תוכנית ידנית מאלף ועד תו.
 oבפעילות זו התגלתה בעיה והיא טופלה.
 oלו נתקלת בבעיה זו ,היית "מרגיש" אותה.
 oלאחר שהבעיה טופלה ,החלטתי על הוספת פעילות נוספת לטובת בעיה זו
כמפורט להלן.



הוספת תוכנית לאחר שלב הקמת מועמד – שיפור משמעותי למי שעובד על תיקים מורכבים

o
o

o
o

נניח שעבדת על מקרה שבו  5תוכניות עם  5מעסיקים ,רצפים וכדומה .לאחר
שביצעת את הקמת המועמד ,הזנת את כל הנתונים הנוספים ועברת בדיקת
תקינות ,התברר לפתע שיש תוכנית נוספת שלא נלקחה בחשבון ויש להוסיפה.
אפשרות אחת היא להוסיף תוכנית ולהשלים ידנית את הפרטים .זה אומר בין
היתר ,ליצור עבורה  5תקופות הפרשה כאשר בכל תקופה יש למלא כהלכה את
התאריכים שלה ואת פרטי המעסיק הרלוונטיים .מניסיון ,זה גם מעצבן ,גם
לוקח זמן וגם מקור לטעויות.
אפשרות שניה היא שימוש ביכולת החדשה שנוספה עתה.
 לשם כך ,במסך הקמת מועמד נוסף כפתור הוסף תוכניות למועמד שכבר
נוצר.
נוהל הוספת תוכניות
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ראשית ,וודא שהמועמד עבר בדיקת תקינות מלאה כהלכה והוא מוכן
לחישוב באופן מושלם.
הקפד שכל הפרטים במסך הקמת מועמד עדכניים ביחס למקרה הנדון.
בצע שמירה.
כנס למסך הקמת מועמד  /הווה  /נכסים פנסיוניים (תיק קיים) והוסף
 1בשדה מספר תוכניות שוטפות או מספר תוכניות בהפקדה חד פעמית
עבור סוג התוכנית אותה יש להוסיף.
 אם בתיק הקיים שנוצר כבר ,אין תוכנית מסוג זה אזי שני
השדות יכילו ערך  0ואז נזין באחד מהם .1
 אם בתיק הקיים שנוצר כבר יש תוכנית מסוג זה (נניח יש 2
תוכניות שוטפות) אזי שדה מספר תוכניות שוטפות יכיל ערך 2
ועתה נזין שם .3
 לחץ על כפתור הוסף תוכניות למועמד שכבר נוצר.
פועל יוצא הוא:
 במידה ולא ניתן לבצע את הפעולה כפי שהוגדרה ,תישלח הודעת
שגיאה מתאימה.
 במידה וניתן לבצע את הפעולה כפי שהוגדרה ,הפעולה תבוצע
ויפתח בפנינו המסך הראשי של התוכנה.
 oאם ניצמד לדוגמא ,לצד  2התוכניות נוספה תוכנית
כאילו מראש ביצענו הקמת מועמד עם  3תוכניות2 .
התוכניות הקודמות מכילות את הנתונים שהזנו בהם
והתוכנית השלישית ,את נתוני ברירת המחדל כפי
שקורה בעת הקמת מועמד.
 שים לב ! במידה ובוצעו רצפי קצבה ,המערכת
לא תכניס את התוכנית החדשה לרשימת
התוכניות בהן יש כספים ברצף קצבה במסך
עבר  /היסטוריית מעבידים  /מעסיק / XX
פרטים לסיום תקופת עבודה  /רצף קצבה.
 oעתה יש להזין בתוכנית החדשה שנוצרה את הנתונים
האמיתיים ובסיום לבצע הפעלת תקינות נתונים
והגדרות .F8
 שים לב ! התהליך המבוצע כאן דומה להקמת
מועמד אבל לא זהה .תהליך השלמת נתונים
שונים המבוצע לאחר שלב הקמת מועמד
"רגיל" ,לא מתבצע עתה בעת הפעלת תקינות
נתונים והגדרות  .F8מה שכן מתבצע ,אלה
פעילויות המתבצעות בכל הפעלת תקינות
נתונים והגדרות  F8כגון חלוקת התגמולים
הכוללים לתקופות ויצירת הנתונים לחישוב
קצבה מוכרת.

 oהוספת מספר תוכניות בו זמנית
 אין מגבלה.
 ניצמד לדוגמא ,אולם הפעם נרצה להוסיף לשתי תוכנית הקיימות 3
שוטפות נוספות .שדה מספר תוכניות שוטפות יכיל ערך  2ועתה נזין שם
.5
 לחץ על כפתור הוסף תוכניות למועמד שכבר נוצר.
 הזן את שאר הנתונים עבור התוכניות החדשות שנוצרו.
 oהוספת תוכנית כאשר יש כבר תוכניות שוטפות וחד פעמיות מאותו סוג
 נניח מצב שבו יש תוכנית אחת שוטפת ואחת חד פעמית ונדרשת הוספת
תוכנית שוטפת.
 לא ניתן להוסיף את התוכנית תוך שימוש במנגנון זה.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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 הפתרון הישיר הוא הוספת תוכנית במסגרת התיק הקיים ללא
שימוש במנגנון זה.
 הפתרון המומלץ:
 oמאחר וכמות הנתונים הנדרשים לתוכנית שוטפת רבה
לעין שיעור מכמות הנתונים לתוכנית חד פעמית מומלץ
לאמץ את הנוהל הבא:
 במסגרת התיק הקיים מחק את התוכנית החד
פעמית.
 במסגרת הפרטים בהקמת מועמד :
 אפס את הערך בשדה מספר תוכניות
בהפקדה חד פעמית עבור סוג
התוכנית הנדונה.
 הוסף  1לערך שבשדה מספר תוכניות
שוטפות.
 oלחץ על כפתור הוסף תוכניות למועמד שכבר נוצר.
 oהזן את שאר הנתונים עבור התוכנית החדשה שנוצרה.
 oהוסף ידנית את התוכנית החד פעמית שנמחקה לתיק
הקיים.
לו הייתה נדרשת הוספת תוכנית חד פעמית ,במצב שבו יש תוכנית אחת
שוטפת ואחת חד פעמית ,הפתרון המומלץ הוא הוספת תוכנית במסגרת
התיק הקיים ללא שימוש במנגנון זה.

 oהוספת תוכנית אחת או מספר תוכניות בו זמנית מסוג תוכניות בהן עד כה אין
תוכניות
 אין כל מגבלה.
 בשדות מספר תוכניות שוטפות  /מספר תוכניות בהפקדה חד פעמית
נזין את מספר התוכניות המבוקשות מכל סוג.
 לחץ על כפתור הוסף תוכניות למועמד שכבר נוצר.
 הזן את שאר הנתונים עבור התוכניות החדשות שנוצרו.
 oהוספת תוכנית אחת או מספר תוכניות בו זמנית מכמה סוגים
 כמעט ללא מגבלה.
 לדוגמא ,יש לי כיום  2עדיף הון ,עדיף קצבה  2001ויש להוסיף
עוד עדיף הון ,עדיף קצבה  ,2001קופ"ג ופנסיה וותיקה בהסדר.
 כאמור ,אין כל מגבלה.
 המגבלה היחידה הקיימת היא זו הקיימת לכל סוג תוכניות .כלומר ,אין
תוכניות שוטפות וחד פעמיות בו זמנית.
 oהוספת תוכניות כאשר בתיק הקיים הנוכחי אין תוכניות
 אין כל מגבלה.


טיפול בתקלות.
 oתוקנו מספר תקלות .לו היו מתרחשות אצלך ,היית מרגיש ולכן אני לא מפרט.

עדכון 30/11/2014 - 30
 כותרת התוכנה.
 oעד כה ,בחלק הימני העליון היה מוצג שם התוכנה ושם המועמד הפעיל  +ת.ז.
שלו.
 oמהיום ,נוספה גם גרסת הממשק הפעילה.


מחיקת מועמד.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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 oעד כה ,בעת מחיקת מועמד לא הוצג שעון חול .מאחר והמחיקה נמשכת שמספר
שניות ,נוצר בלבול" ,מה קורה ?".
 oמהיום ,בעת המחיקה נוסף שעון חול.


שיפור בהצגת מסכים לא בשימוש.
 oמספר המסכים במערכת גדול .במטרה להקל על המשתמש ,המערכת מציגה אך
ורק את המסכים בהם יש שימוש לפי המקרה.
 oבגרסאות הממשק הפשוטות לא ניתן לעשות שימוש מגוון בפיצויים נטו .השימוש
היחידי הוא כסכום חד פעמי במועד הפרישה .לכן ,המסך הנדון לא מוצג
בגרסאות אלה.



תוקנה תקלה בפריסת היוון חייב.
 oכאשר באותו תאריך בוצעה פריסה קדימה של שני היוונים חייבים לתקופות
שונות ,חישוב המקדמה היה שגוי.
 oהבעיה תוקנה.
 oבמידה ועבדת על מקרה כזה ,יש לבדוק שנית את החישוב.



שופרו בדיקות תקינות בהקשר של תהליך רצף פיצויים.
 oלהזכירך ,במסגרת מסך הנחיות נקבע אם בוחרים בהמשך ברצף פיצויים או לא.
כלומר ,בחרת בשלב ההנחיות להתחיל תהליך של רצף פיצויים ,היה עליך להיות
עקבי גם בהמשך ,ולהיפך .לדבר זה חשיבות רבה שכן לפי הפעילות המבוקשת
בתחילת הדרך ,המערכת נערכת לביצועו בהמשך.
 oהיה מצב "שהתפלק" .תוקן.



הזנת מקדמי המרת הון לקצבה ומקדמי היוון של תוכניות  2004ואילך.
 oהוזנו מקדמים של פניקס ,כלל ,מגדל והראל.
 oתוכניות שאר החברות עושות שימוש במקדמים של הפניקס.
 oבהזדמנות זו רציתי להסב את תשומת לבכם לשונות הקיימת בגרסאות הממשק
המורכבות בין מקדמי היוון למקדמי המרת הון לקצבה והשלכותיהן.
 בתוכניות בהן מקדם המרת הון לקצבה הוא תלוי שנת קבלת הקצבה
(לדוגמא ,בתוכניות ביטוח משנת  )2004חישוב המקדם נעשה בשני שלבים:
 oשלב ראשון – חישוב מקדם בסיסי לפי גיל.
 oשלב שני – התאמת המקדם לפי ריחוק משנת בסיס הנקבעת בתנאי
הפוליסה (לדוגמא ,לכל שנת ריחוק מ 2007 -הגדלת המקדם ב-
.)0.0772%
 בחישוב היוון לצמיתות ,מקדם ההיוון אמור להיות שווה למקדם המרת הון
לקצבה .בפועל ,מנגנון חישוב מקדם ההיוון שונה והמערכת עושה שימוש רק
בשלב הראשון של התהליך שפורט לעיל.
 פועל יוצא הוא הבדל בין המקדמים (לעתים בערך קטן מאד שלא ניתן לזיהוי
במסך) .כתוצאה מכך ,תיתכן שונות בין ערך הפדיון לבין סכום ההיוון הנגזר
מהיוון מלא הקצבה הנגזרת מערך פדיון זה.
 דוגמא:
 oנתון ערך פדיון  130,000אשר מומר לקצבה לפי מקדם .200
מתקבלת קצבה בסך  .650באותו מסך מוצג סכום היוון של מלוא
הקצבה בסך  .130,020ההבדל בסך  ₪ 20נובע מהבעיה שתוארה
לעיל.

עדכון 22/11/2014 - 29
 הוספת סוג הכנסה עתידית.
 oבמסגרת הכנסות עתידיות ניתן היה להזין הכנסות מסוגים שונים ,אך רק
חייבות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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 oנוספה עתה אפשרות להזין הכנסות עתידיות פטורות.


שופרו בדיקות תקינות בהקשר של רצף קצבה לפנסיה וותיקה בהסדר.
 oבכל הקשור לפנסיה וותיקה בהסדר ,בשלב זה ,ניתן למשוך כספים רק בדרך של
קצבה ורק מכל הכספים .כלומר ,מפיצויים ותגמולים .לכן ,בתוכנית זו חובה
לייעד את כל כספי הפיצויים לקצבה.
 oעד כה ,ניתן היה לעקוף במקרים מסוימים את האילוץ הנדון.
 oנעשה טיפול שורש בנושא ומהיום ,כאשר יש תוכנית פנסיה וותיקה בהסדר,
במידה והפעולה לא נעשית ,נשלחת הודעת שגיאה מתאימה ולא ניתן להתקדם.



הוכנה תשתית לקצבאות/ניכויי ביטוח לאומי.



תוקנו מספר תקלות.

עדכון 16/11/2014 - 28
 שכפול תוכניות.
 oבבואנו לממש כספים המערכת מאפשרת רזולוציה מסוימת .לדוגמא ,במימוש
כספי פיצויים שמקורם בעזיבת עבודה קודמת שלא תחת רצף קצבה .במקרה
כזה לכל מקור פיצויים ניתן להגדיר יעד שימוש אחד (נושא זה ייפתר בהמשך).
בהחלט ייתכן ,שיעד אחד איננו מאפשר את הגמישות הנדרשת .באופן דומה ,בכל
סוגי הכספים למימוש .פתרון נקודתי לבעיה זו הוא חלוקת התוכנית הנדונה
למספר תוכניות משנה ,כלומר ,לבצע שכפול תוכניות.
 oלכל תוכנית בתיק הקיים נוסף מנגנון בשם שכפל תוכנית הכולל שדות בעזרתם
יתבצע השכפול.
 בגרסאות הפשוטות הוא נמצא בלשונית תמצית פרטי התוכנית.
 בגרסאות המורכבות הוא נמצא בלשונית פרטי התוכנית.
 oמנגנון זה נועד לאפשר שכפול התוכנית הנדונה לכמה תוכניות .הוא מכיל מספר
שדות כדלקמן :
 שדה מספר תוכניות משוכפלות בנוסף לקיימת .שדה זה קובע את מספר
התוכניות שתתווספנה לתוכנית המקורית .במידה ונקבע בו ערך ,2
לאחר ,השכפול תהינה  3תוכניות ,המקורית .2 +
 שדה סוג שכפול .לבורר זה מספר חלופות המגדירות את פעילות השכפול
כמפורט להלן:
 שכפול פשוט .בחלופה זו התוכנית משוכפלת ללא כל שינוי
למעט מספר פוליסה .במרבית המצבים ,למספר הפוליסה
תתוסף ספרה .לדוגמא ,התבקש לשכפל פעמיים את פוליסה
מספר  .123456תתקבלנה שתי פוליסות חדשות שמספרן
.1234562 ,1234561
 שכפול וחלוקת פרמיות וצבירות התוכנית המקורית לכלל
התוכניות .בחלופה זו השכפול מבצוע בשני שלבים:
 oשלב ראשון  :שכפול פשוט.
 oשלב שני  :הצבירות והפרמיות בכל התוכניות
(המקורית והחדשות שנוצרו) מחולקות לפי מספר
התוכניות הכולל .כלומר ,אם לדוגמא בתוכניות
המקורית הייתה צבירת פיצויים בסך ,₪ 100,000
בסיום תהליך שכפול שבו התבקשה הוספת  3תוכניות,
צבירת הפיצויים בכל אחת מארבעת התוכניות תהיה
.₪ 25,000
 oדגשים
 פעולת השכפול היא פעולה המצריכה תשומת לב.
 במידה ונדר ששכפול ,מתי יש לבצעו ?
 בכל נקודת זמן לאחר שעודכנו הצבירות והפרמיות ובוצעה
בדיקת תקינות נתונים והגדרות  F8שתוצאותיה תקינות.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ












עמוד  446מתוך 472

 מה יקרה אם נבצע את השכפול מיד לאחר שלב הקמת מועמד
לפני עדכון הצבירות והפרמיות ? השכפול יבוצע אולם לעדכון
הצבירות והפרמיות בתוכנית הראשית ,לא תהיה כל השפעה על
הצבירות והפרמיות בתוכניות המשוכפלות.
כאמור ,בפעולת השכפול נוצר מספר פוליסה חדש הקשור למספר
המקורי .אין כל מניעה לשנותו ידנית לאחר מכן.
במידה ובמסגרת הצבירות בתוכנית המקורית קיימים סכומים תחת
רצף קצבה אצל מעסיק מסוים ,תוכנית זו תופיע במניין התוכניות בהן
בוצע רצף קצבה אצל אותו מעסיק .היא תופיע ברשימת התוכניות תחת
עבר  /היסטוריית מעבידים  /פרטים לסיום תקופת עבודה  /רצף קצבה
 /פרטים לתחילת הרצף .פעולת השכפול איננה מוסיפה את התוכניות
המשוכפלות לרשימה זו ואיננה משנה את הצבירה בתוכנית ששוכפלה.
פועל יוצא הוא בעיית תקינות נתונים אשר תביא לשליחת הודעה
בהתאם .בשלב זה ,יש לבצע פעולה ידנית שבה:
 יש להוסיף את התוכניות המשוכפלות לרשימה.
 יש לעדכן את הסכומים המופיעים ברשימה גם בתוכנית
המקורית וגם בתוכניות המשוכפלות.
כזכור ,המקור לשכפול תוכניות היה הצורך להוסיף יעדים  /גמישות
שימוש בכספים .לכן ,יש "לגרום" למערכת לקחת בחשבון את התוכניות
החדשות ואת הסכומים המעודכנים בכל התוכניות (המקורית
והמשוכפלות) .לשם כך מומלץ לעשות שימוש במנגנון "בצע ורוץ ללא
אתחול עד לדגל עצירה" באופן הבא:
 מאחר ובצענו שינוי/תוספת באזור הנתונים ,חובה עלינו
להתחיל מתחילת ה"שרוול" .כלומר ,ממסך בחירת מעביד.
במסך זה נלחץ על כפתור בצע ורוץ ללא אתחול עד לדגל עצירה.
 איזה דגלים נסמן ? אין כאן תשובה מוחלטת ויש להפעיל שיקול
דעת .אם לדוגמא ,מקור השכפול נבע מהצורך להוסיף יעדים
במסך תגמולים הון .במסך זה ,בוודאות נסמן דגל עצירה.
 oהמלצה  :מאחר והוספת תוכנית משפיעה על מסכים
שונים בתהליך ,הייתי ממליץ לעבור בפעם הראשונה
תוך שימוש בכפתור בצע ורוץ ללא אתחול עד לדגל
עצירה בכל המסכים ולראות מה קורה בכל מסך ומסך
לאחר הוספת תוכניות .לאחר שעברנו כך בריצה
הראשונה ,עתה ניתן לסמן דגלים באופן חופשי לפי
העניין.
מה קורה כאשר משכפלים תוכנית שנוצרה משכפול תוכנית מקורית אך
זה עתה ?
 שום דבר מיוחד .יבוצע שכפול.
 מרגע שתוכנית קיימת ,אין כל משמעות אם היא תוכנית
מקורית או תוכנית שנוצרה מתוכנית מקורית בדרך של שכפול.
מה קורה אם נבצע פעמיים שכפול של אותה תוכנית ?
 תתעורר בעיה.
 נניח שמדובר בתוכנית שמספרה  123456והיא שוכפלה .נוצרה
תוכנית חדשה שמספרה .1234561
 עתה ,אם נשכפל אותה שנית ,נקבל תוכנית חדשה שמספרה שוב
 .1234561המערכת איננה מאפשרת לאותו יצרן מספרים זהים.
 לפתרון הבעיה ,או שמראש נשכפל לשתי תוכניות ,או שלאחר
השכפול השני נשנה את מספר הפוליסה ידנית למספר אחר,
לדוגמא.1234562 ,
מה קורה אם נדרש שכפול  20פעם ?
 המערכת מגבילה בכל פעם  5שכפולים.
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לכן ,נשכפל מספר פעמים ,תוך הקפדה על מספרי פוליסות לא
זהים.



הצגה ברורה יותר של מספר שנים לעניין פריסה במסך הפריסה.
 oראשית ,במונחים של שנה ,יום אחד מהווה כ 0.274 -שנה.
 oעד כה השנים הוצגו עם שתי ספרות אחרי הנקודה .כלומר 9.997 ,הוצג כ.10 -
כידוע 10 ,שנות עבודה מאפשרות  3שנות פריסה 9.997 .שנים מאפשרות שתי
שנות פריסה .עד כה ,הוצג במקרה זה  10אך התאפשרו שתי שנות פריסה .מבלבל
נכון ?
 oמהיום ,הצגה עם  3ספרות אחרי הנקודה.



שיפור בדיקות תקינות היוון משיכת תגמולים קצבה והיוון קצבה שמקורה בפיצויים או
ברצף קצבה.
 oעד כה ,כאשר התבקש היוון פטור (לפי שיטה כלשהי) לא הייתה הקפדה על מצבו
של בורר הגבלת היוון לפי פנסיית מינימום .כתוצאה מכך היה מצב של בלבול
באותם מצבים בהם ההיוון אמנם בוצע אבל לא לפי הציפיות.
 oמהיום ,כאשר התבקש היוון פטור (לפי שיטה כלשהי) שפירושו שההיוון חייב
להיות כדין ,בורר הגבלת היוון לפי פנסיית מינימום איננו יכול להיות במצב הוון
ללא מגבלות .במידה ונמצא בחלופה זו ,תישלח הודעת שגיאה מתאימה.



כותרות לשוניות של נכסים פיננסיים
 oבדומה להתנהגות כותרות לשוניות של משפחות תוכניות ביטוח פנסיוני ,מהיום
לכל כותרת משפחת נכסים פיננסיים נוסף מספר הנכסים מאותו סוג.
 oלדוגמא ,אם למועמד  3פיקדונות ,כותרת הלשונית של הפיקדונות תהיה
פיקדונות (.)3

עדכון 3/11/2014 - 27
 תיקון תקלה בהצגת ערך לפרישה עתידית של נכסים פיננסיים.
 oבחלק מהמקומות הוצג ערך נוכחי ולא ערך עתידי.
 oהבעיה תוקנה.


תוספת מידע במסך טעינת מועמד.
 oבעת טעינת מועמד ,ניתן לראות מעתה את המסלול המלא (הספרייה) ממנו
תבוצע הטעינה.



שיפור בדיקות תקינות משיכת תגמולים קצבה.
 oעד כה ,אם לא היו תגמולים קצבה ברי משיכה כדין ,היה ניתן לעשות שימוש
בחלופות משיכה מסוימות .לדוגמא "משוך את מה שנשאר לאחר מימוש
כקצבה".
 oמהיום ,אם אין תגמולים ברי משיכה כדין (במצב זה אין כל יכולת משיכה) ,בורר
הגדרת סכום למשיכה  /מצבירה למשיכה חד פעמית כדין עד / 1997/2000
הגדרת משיכה כדין חייב להיות במצב אין למשוך .במידה ויהיה במצב אחר,
תישלח הודעת שגיאה.



תיקון תקלות שונות שאותרו.



עדכון מערכת הרישיונות.

עדכון 27/10/2014 - 26
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הקלה בבדיקות תקינות של נכסים פיננסיים  /פיקדון מזומן.
 oעד כה ,אם לא היה מתאם בין הערך הנוכחי לערך המקורי לפי שיטת ההצמדה
ניתנה הערכה לערך הנוכחי לפי הערך המקורי.
 oמהיום ,ניתנת הערכה גם לערך הנוכחי לפי הערך המקורי וגם הערכה לערך
המקורי לפי הערך הנוכחי.
 oשים לב !
 בתוכנית חיסכון יש גם מרכיב של הפקדה חודשית ולכן הדבר לא מבוצע
שם.
 בנדל"ן ,תיק ניירות ערך וירושה לקבל ,הבעיה לא קיימת.
הוגדלו כמות התוכניות הקלאסיות האפשריות בשלב הקמת מועמד.
 oלהלן המצב החדש:
 כמות התוכניות הקלאסיות מעורב/חיסכון שוטפות טרום .30 – 1991
 כמות התוכניות הקלאסיות מעורב/חיסכון חד פעמי טרום .20 – 1991
 כמות התוכניות הקלאסיות מעורב/חיסכון שוטפות .10 – 1991,1992
 כמות התוכניות הקלאסיות מעורב/חיסכון חד פעמי .7 – 1991,1992
 כמות התוכניות הקלאסיות גמלא שוטפות טרום .30 – 1991
 כמות התוכניות הקלאסיות גמלא חד פעמי טרום .20 – 1991
 כמות התוכניות הקלאסיות גמלא שוטפות .10 – 1991,1992
 כמות התוכניות הקלאסיות גמלא חד פעמי .7 – 1991,1992
 oלהזכירך ,לאחר שלב הקמת מועמד ,אין מגבלה להגדיל את כמות התוכניות מכל
סוג ללא כל מגבלה.



שיפור בדיקות היתכנות טרם חישוב בנושא היוון קצבה שמקורה ברצף קצבה/משיכת
פיצויים קודמים כקצבה.
 oכידוע ,כאשר מבוצע רצף קצבה בפנסיה וותיקה בהסדר ,מימושו נקבע במסגרת
מסכי תגמולים קצבה ופנסיות ייעודיות .כלומר ,במסגרת קצבאות שמקורן
בפיצויים מתקופות ומקורות שונים ,אומנם קיימת לשונית של פנסיה וותיקה
בהסדר ,אולם אין כל התייחסות מעשית אליה.
 oביצוע היוון מרוכז במסגרת קצבאות שמקורן בפיצויים מתקופות ומקורות
שונים ,מחייב שמועדי קבלת כל קצבאות אלה בתאריך זהה .כיום ,זו מגבלה של
המערכת שאולי תטופל בעתיד.
 oמאחר ומועד מימוש הקצבה שמקורה רצף קצבה בפנסיה וותיקה בהסדר נקבע
במקום אחר (במסגרת מסכי תגמולים קצבה ופנסיות ייעודיות) יוצא שמדובר
בתאריכים שונים (לפחות אפשרות לתאריכים שונים) .מצב זה מביא לשליחת
הודעת שגיאה בכל פעם שקיימת פנסיה בהסדר .בהודעה נאמר שמאחר ויש
קצבאות במועדים שונים לא ניתן לבצע היוון מרוכז.
 oכפי שנאמר ,במסגרת קצבאות שמקורן בפיצויים מתקופות ומקורות שונים ,אין
כל התייחסות מעשית לפנסיה וותיקה בהסדר .לכן ,בדיקת התקינות טופלה,
ובמסגרת בדיקת מועדי קבלת קצבאות שמקורן ברצף קצבה לא נבדקת הפנסיה
הוותיקה בהסדר.



שיפור בדיקות היתכנות טרם חישוב בנושא היוון תגמולים ו/או קצבה שמקורה ברצף
קצבה/משיכת פיצויים קודמים כקצבה.
 oבעבודה מרוכזת קיימת אפשרות להגביל את ההיוון עד לחסם תחתון המנצל
היוון בשיעור של עד  25%לתקופה של עד  5שנים .שימוש בחלופה זו מחייב קיומן
של תוכניות בהן קיימת אפשרות היוון לתקופה של  5שנים .עד כה ,לא נבדקה
רשימת התוכניות בהקשר זה ואם לא הייתה תוכנית מתאימה ,בחירה בחלופה זו
הביאה למצב ששום דבר לא נעשה .די מבלבל ,אפילו אותי וגרם לי לחשוב שיש
תקלה במערכת.
 oמהיום ,במידה ואין תוכניות מתאימות ,ניסיון שימוש בחלופה זו ילווה בהודעת
שגיאה מתאימה.
 oדוגמא:
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בהינתן ,פנסיית מינימום  ₪ 4,400ובקשת היוון כדין מכסימלי למבוטח בגיל
 .67למבוטח  2תוכניות.
 oבאחת ₪ 1,000 ,ומקדם היוון לצמיתות  126ללא יכולת היוון
לתקופה של  5שנים.
 oבשנייה  ₪ 3,000ומקדם היוון לצמיתות  162ללא יכולת היוון
לתקופה של  5שנים.
במצב זה ,אין תוכנית כלשהי ממנה ניתן לבצע היוון לתקופה של עד  5שנים
ולכן ,בפועל במידה וננסה לבצע היוון ,בפועל לא יתבצע היוון כלל .מבלבל
נכון ?!
 oלשם כך ,נוספה הבדיקה הנדונה המאתרת טרם החישוב את
הבקשה שאיננה ברת השגה ומתריאה על כך בפני המשתמש.

שיפור בהתראות לאחר חישוב (כן ,יש לא מעט בדיקות הנעשות לאחר חישוב לוודא
שמה שהתבקש אכן נעשה) בנושא היוון תגמולים ו/או קצבה שמקורה ברצף
קצבה/משיכת פיצויים קודמים כקצבה.
 oבעבודה מרוכזת קיימת אפשרות להגביל את ההיוון עד לחסם תחתון המנצל
היוון בשיעור של עד  25%לתקופה של עד  5שנים .שימוש בחלופה יכול להביא
למצב שלמרות הבקשה ולמרות קיומן של תוכניות בהן קיימת אפשרות היוון
לתקופה של  5שנים ,בפועל הדבר לא יתבצע .די מבלבל ,אפילו אותי וגרם לי
לחשוב שיש תקלה במערכת.
 oמהיום ,במידה וזה לא מתבצע ,ניסיון שימוש בחלופה זו ילווה בהודעת שגיאה
מתאימה.
 oדוגמא:
 בהינתן ,פנסיית מינימום  ₪ 4,400ובקשת היוון כדין מכסימלי למבוטח בגיל
 .67למבוטח  2תוכניות.
 oבאחת ₪ 5,000 ,ומקדם היוון לצמיתות  126ללא יכולת היוון
לתקופה של  5שנים.
 oבשנייה  ₪ 3,000ומקדם היוון לצמיתות  162עם יכולת היוון
לתקופה של  5שנים לפי מקדם .53
 במצב זה ,יש תוכנית כלשהי ממנה ניתן לבצע היוון לתקופה של עד  5שנים ולכן,
יתחיל תהליך של ביצוע היוון .כפי שהוסבר קודם לכן ,דרישת היוון זו מבוצעת בשני
שלבים:
 oבשלב ראשון נהוון עד פנסיית מינימום כאשר נתחיל בתוכנית שבה מקדם
ההיוון הוא הגבוה ביותר.
 כלומר ,יהוונו  ₪ 3,000לצמיתות בתוכנית השניה (יתקבל סכום
היוון של  )₪ 486,000ולאחר מכן  ₪ 600בתוכנית הראשונה (יתקבל
סכום היוון של  .)₪ 75,600נותרו  ₪ 4,400בתוכנית הראשונה.
 oבשלב השני ,נהוון ל 5 -שנים קצבה בסך  ₪ 1,100לפי  25%מ.₪ 4,400 -
 אבל ,יש בעיה ! נותרנו עם יכולת היוון בתוכנית שבה אין תקופת
היוון ל 5 -שנים ולכן במקרה זה לא ניתן היה להוון ממנה דבר.
 oפועל יוצא הוא שסכום ההיוון בסך  ₪ 562,200יתקבל גם כאשר הבורר
בחלופה פנסיית מינימום מהווה חסם להיוון וגם כאשר הוא בחלופה
פנסיית מינימום פחות  25%ל 5 -שנים מהווים חסם להיוון .מבלבל נכון ?!
 לשם כך ,קיימת בדיקת היתכנות מיוחדת המאתרת לאחר החישוב את הבקשה
שאיננה ברת השגה ומתריאה על כך בפני המשתמש.
 מה אפשר לעשות ?
 oאפשר לעבוד ולעבוד באופן מפורט ולקבוע ידנית את שיעורי ההיוון בכל
תוכנית ותוכנית.
 האם זה כדאי ?
 oיש לבחון את תוצאות ההיוון ולראות האם סכום ההיוון גדל וזה תלוי
במקדמי ההיוון.
 oנחשב:
 נהוון נהוון ל 5 -שנים קצבה בסך  ₪ 1,100לפי  25%מ₪ 4,400 -
מהתוכנית השניה לפי מקדם  53ונקבל סכום היוון .₪ 58,300
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 נותרנו בתוכנית הראשונה עם קצבה בסך  ₪ 5,000ובתוכנית
השניה עם יתרת קצבה בסך  .₪ 1,800נהוון את יתרת הקצבה
בתוכנית השניה לצמיתות לפי מקדם  162ונקבל סכום היוון
.₪ 291,600
 נותרנו עם קצבה בסך  ₪ 5,000בתוכנית הראשונה ממנה ניתן
להוון רק ( ₪ 600להישאר עם פנסיית מינימום בסך  4,400ש"ח)
לפי מקדם  126ונקבל .₪ 75,600
 בסך הכל יתקבל סכום היוון בסך .₪ 425,500
 oסכום זה נמוך מסכום ההיוון שהתקבל בחישוב הקודם.
 המסקנה היא שעדיף להוון פחות קצבה אבל באופן יותר יעיל.


שיפור בתיק הקיים.
 oאחד ממאפייני תוכנית בתיק הקיים הוא שם הגוף המוסדי .כאשר משנים את
מצבו של בורר חברה בפרטי התוכנית( ,לדוגמא ,פתחנו תוכנית ביטוח בפניקס
והתברר שמדובר במגדל) יש להחליף גם את מזהה הגוף המוסדי .מזהה הגוף
המוסדי מכיל את שם הגוף ואת מספר תיק הניכויים .עד כה ,ריענון מזהה הגוף
המוסדי היה מתבצע רק בטעינת מועמד.
 oמהיום ,הריענון מתבצע גם בלחיצה על תקינות נתונים והגדרות .F8
 להזכירך ,בבדיקת התקינות מבוצעים מספר פעילויות ריענון במערכת.



שיפור בהצגת תוכניות בכל מסכי האירועים השונים.
 oעד כה התוכניות הופיעו אחת אחר השנייה ללא סדר מיוחד.
 oמהיום ,לפי משפחות ובתוכן לפי חברות .כלומר ,בתחילה כל תוכניות הביטוח
כאשר רשימת התוכניות ממוינת לפי חברות (ואז תוכניות מאותה חברה צמודות
אחת לשנייה) ,לאחר מכן תוכניות פנסיה וכך הלאה.



תיקון מספר תקלות.
 oהיו מספר תקלות שגרמו ל" -התעופפות" .לו היו מתרחשות במקרים אותם
חישבת ,היית מרגיש אותן.
 oתיקון תצוגת לשוניות שגויה במסכי הגדרת תזרים מבוקש .מי שראה את
השגיאות יודע במה מדובר.
 oאותרו ותוקנו מספר תקלות בגרסת הממשק המורכב בנושא היוון מרוכז .בסיום
החישוב הופיעו ערכים שליליים בשדות של סכומי היוון/קצבאות/שיעורי היוון.
 שים לב ! היוון מרוכז הוא פעולה אוטומטית של המערכת על בסיס
הגדרות המשתמש להיוון מבוקש כולל הגדרה גורפת בנושא שמירת
פנסיית מינימום במספר ואריאציות .אם ניקח בחשבון שיש  11חלופות
באשר לגובה הקצבה 21 ,חלופות באשר להיוון הקצבה ו 3 -חלופות
באשר לשמירה על פנסיית מינימום והכל בהתייחס לקצבאות משולמות
מעבר לאלה הנקבעות המסך הנדון כאשר לכל מה שנאמר עד כה יש
להוסיף הרכבי תיק פנסיוני שונים (מאפייני היוון שונים של מגוון
תוכניות) ,נגיע לכ 10,000 -חלופות אפשריות בהן המערכת מטפלת
בהקשר זה .למרות המאמץ הרב אשר הושקע ,מושקע ויושקע בבדיקות,
תמיד יש אפשרות שתסריטים מסוימים לא נלקחו בחשבון .לכן ,בטרם
עוברים למסך הבא מומלץ להעיף מבט על התוצאות שהתקבלו במסך
זה.



הכנסת מדריך למשתמש עדכני.
 oבכל גרסה יש מדריך עדכני.
 oהפעם ,נעשו הרחבות והבהרות בנושאים רבים כולל בנושא הקמת מועמד.
 oלצערי ,עדיין יש בעיות הקפצה לשדה המתאים בלחיצה על  .F1הבעיות תטופלנה
בהדרגה.
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עדכון 6/10/2014 - 25
 השלמת טופס 161ד.
 oייצרתי את המנגנון אבל לא הכנסתי לעדכון את המסמכים הרלוונטיים .כתוצאה
מכך ,כל ניסיון הדפסה של דוח ללקוח ייצר בעיה.
 oעתה הם הוכנסו.
עדכון 5/10/2014 - 24
 ראשית תוקנה תקלה בשמירת קריאת מועמדים.


השלמת טופס 161ד.
 oעד כה ,לא ניתן היה להציג בטופס שני אלה:
 היוונים פטורים מהעבר.
 מענקי פיצויים לשיעורין (מענקים מאוחרים) אשר ישולמו בעתיד ויש
לשריין עבורם הון פטור.
 תכונה זו יכולה לשמש גם עבור מצב שבו אדם איננו פורש
ממקום העבודה ,מתחיל לקבל קצבה בגינה דורש פטור ורוצה
לשריין הון פטור לטובת מענק פיצויים פטור אותו יקבל עם
פרישתו ממקום העבודה .לדוגמא ,אדם המבוטח בקרן פנסיה
וותיקה בהסדר שהגיע לגיל  67וממשיך לעבוד .איך לבצע זאת ?
 oבשלב זה של פיתוח המערכת ,אין אירוע של משיכת
קצבה .לכן ,נייצר מקרה פיקטיבי ובו פרטי תקופת
העבודה ממנה יפרוש בעתיד ותוכנית הפנסיה.
 oבמסגרת מסך מענק מזומן ,נזין מענק לשיעורין אחד
בגובה הסכום הצפוי להשתלם בגין התקופה עד למועד
הגעה לגיל הזכאות אותו ירצה לקבל בפטור ,לפי
תאריך התשלום הצפוי.
 oבמסגרת מסכי הקצבה נזין את הקצבה ממבטחים.
 oבמסגרת פטור מבוקש ,נבקש לקבל את הפטור הרצוי
לקצבה בחלופה עד לניצול יתרת ההון הפטורה ללא
פגיעה במענק פיצויים פטור מפרישה נוכחית במידה
וקיים ואת הפטור למענק הפיצויים בחלופה בקש פטור
מכסימלי.
 oטופס 161ד יופק כהלכה.



תיקון תקלה בנושא רצף קצבה לאחר שלב הקמת מועמד.
 oבמידה ונתקלת בזה ,היית יודע  .הייתה בעיה בשלב ביצוע תקינות לאחר הקמת
מועמד כאשר מדובר במקרה בו בעבר נעשה רצף קצבה בסכום ידוע .במקרה זה
המערכת משווה את הסכום שהוזן לבין הסכום המחושב על ידה על בסיס הסכום
העדכני ברצף קצבה .הבעיה תוקנה.



שיפור מובנות לשוניות בתיק הקיים.
 oכותרת לשונית של תוכנית.
 עד כה ,כותרת הלשונית הייתה מספר הפוליסה.
 מהיום ,הכותרת היא מספר פוליסה  +שם הגורם המוסדי בה התוכנית.
 פעילות זו מבוצעת בכל מסכי ההמשך בהם מוצגות תוכניות.
 oכותרת תקופת הפרשה.
 עד כה ,כותרת תקופות הפרשה של תוכנית היו  1,2,3וכדומה.
 מהיום ,הכותרת היא שם המעביד במסגרתו בוצעה ההפרשה .אם מדובר
בתקופת הפרשה כעצמאי ,כותרת הלשונית היא תגמולים לעצמאים.



שיפור משמעותי בשלב הקמת מועמד.
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 oעד כה כאשר המועמד לא עבד בעבר ,נדרשת לייצר תקופת תעסוקה אחת בה הוא
היה בסטאטוס לא עובד מגיל  18ועד יום לפני תקופת ההווה .זה היה מאד
מעצבן ,בלשון המעטה.
 oמהיום ,במקרה כזה ,קיים במסך לינק ייצר תקופת תעסוקת לא עובד מגיל 18
ועד תחילת הווה .לחיצה עליו מאפסת את העבר ,ומייצרת באופן אוטומטי את
התקופה הנדרשת.
 oשים לב ! במצב זה ,יש לעדכן קודם כל את פרטי ההווה ורק לאחר מכן ללחוץ על
לינק זה.


הוספת כפתור בדיקת היתכנות בשלב הקמת מועמד.
 oעד כה לצורך בדיקת היתכנות ותקינות הנתונים אשר הוזנו במסכי הקמת
מועמד ,נדרשה לחיצה על כפתור צור מועמד לפי נתונים שהוזנו במסך זה,
שבפירושה ניסיון הקמת מועמד.
 oמהיום ,קיימת בדיקת היתכנות לנתונים במסך בדומה למסכים השונים במערכת
האירועים.
 oשים לב ! בדומה לפעילויות אחרות במערכת האירועים ,בלחיצה על צור מועמד
לפי נתונים שהוזנו במסך זה קודם לביצועה נערכת בדיקת היתכנות "כאילו" נלחץ
כפתור בדיקת היתכנות.
 oבהזדמנות זו ,נצבעו הכפתורים בצבעים המקובלים במערכת האירועים לפי
נושאים.
 צהוב לבדיקת תקינות.
 ירוק לביצוע הפעילות הנדרשת ומעבר למסך הבא.
 כחול לגווניו לעדכון נתונים במסך.



שיפור בנוחות העבודה כאשר במועד החישוב יש כבר קצבאות משולמות.
 oנניח שבמועד החישוב יש קצבה משולמת מ .1/2010 -בשלב הקמת המועמד נזין
בשדה הווה  /קצבאות משולמות  /מספר הקצבאות 9א ערך  .1פועל יוצא מכך
יצירת קצבה משולמת מ 1/1 -של שנת החישוב ועדכון חלוקת ההכנסות בין
הכנסה מיגיעה אישית לבין הכנסת עבודה לפי  )2(2במסך נתונים  /הווה /
הכנסות בשנה נוכחית .עתה בנתוני הקצבה עצמה ,נעדכן את תאריך תחילת
הקצבה ל .1/2010 -ומה עם עדכון החלוקה בהכנסות עבר לשנים ? 2010 – 2013
פעולה זו נדרשת לביצוע באופן ידני.
 oמהיום ,במסכי הקמת מועמד נוסף שדה בשדה הווה  /קצבאות משולמות 9 /א -
תאריך התחלה ובו מזינים את תאריך תחילת קבלת הקצבה .פועל יוצא הוא
שבמסגרת פרטי הקצבה נראה את התאריך ואת החלוקה בין הכנסה כוללת
מיגיעה אישית להכנסה לפי  )2(2נראה גם במסגרת מסך נתונים  /הווה  /הכנסות
בשנה נוכחית וגם במסגרת מסך נתונים  /עבר  /הכנסות עבר שנתיות.
 oלא לשכוח !
 שלב הקמת מועמד מייצר ערכים סתמיים בנושא הכנסות .בכל מקרה
יש להזין את הערכים כפי שהיו בפועל.



תאריך תפוגה לרישיון משתמש.
 במסגרת המסך נפתח בלחיצה על עזרה  /אודות ניתן עתה לראות את
תאריך תפוגה לרישיון משתמש.
 לאחר תאריך זה ,לא תוכל לעשות שימוש במערכת .במידה ולא התקבלה
הודעה בדבר עדכון ,פנה לקבלת סיוע מבני הפנר.

עדכון 2/10/2014 - 23
 עדכון תאריך תפוגה לרישיון משתמש.
 oשוב ,תקלה שלי ומבקש סליחתכם.


התייחסות לקצבאות המשולמות טרם הגעה לגיל הזכאות.
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 oנעשה שינוי בהתייחסות להשפעת מענק פטור שהתקבל בעבר על נוסחת הקיזוז
במקרה שבו משולמת מאותו מועד גם קצבה מזכה .עד לגיל הזכאות אין
אפשרות לקבלת פטור .הפטור מתאפשר מהגעה לגיל הזכאות ואז נשאלת
השאלה איך מתייחסים למענק פטור מהעבר .התשובה  :מענק מלא ללא קשר
למועד קבלתו בפועל (אפילו אם למעלה מ 15 -שנה טרם הגעה לגיל הזכאות).
 oראה הרחבה בספר התוכנה.


שינוי גיל מינימאלי לתחילת עבודה.
 oעד כה ,גיל .18
 oמעדכון זה ,גיל .16



תיקון תקלה בקרנות פנסיה וותיקות מאוזנות וחדשות כלליות.
 oמי שעשה שימוש בהן היה נתקל בתקלה .התקלה תוקנה.
 oבהזדמנות זו להזכירך  :המערכת איננה תומכת בקרנות וותיקות מאוזנות באופן
ישיר שכן היא איננה תומכת בשיטת המנות .ההתייחסות לקרן וותיקה מאוזנת
היא כמו אל קרן חדשה מסובסדת .כלומר ,עם כניסה למסך הנחיות  /לשונית
מקדמי קצבה והיוון לתוכניות עבור קרן וותיקה מאוזנת יופיעו המקדמים
והמסלולים של קרן חדשה מסובסדת .לכן ,לצורך שימוש תקין ,במסגרת מסך
הנחיות  /לשונית מקדמי קצבה והיוון לתוכניות עליך לבצע כדלקמן:
 בחן את המסלולים המופיעים לקרן הנדונה.
 אפס מקדמי המרת הון לקצבה ומקדמי היוון למסלולים שלא קיימים
בקרן הנדונה.
 במידה ותרצה ,הנך מוזמן לפנות אלי על מנת שהשינויים
שביצעת יוכנסו למערכת כך שבפעם הבאה שתגיע למצב זה,
המערכת תספק רק את מה שקיים בפועל בקרן.
 בדוק מה הקצבה הצפויה למועד/ים המבוקש/ים.
 חשב מקדמ/י המרת הון לקצבה המתאים לקצבה/ות זו על בסיס ערך
הפדיון והזן אותו/ם במסך הנחיות  /לשונית מקדמי קצבה והיוון
לתוכניות.
 באופן דומה ,חשב והזן מקדמי היוון.

עדכון 29/9/2014 - 22
 טיפול שורש בנושא מועד הגעה לגיל הזכאות.
 oלגיל הזכאות תפקיד חשוב מאד לאחר תיקון  .190הוא נוצר עם תשלום קצבה
מזכה או עם קבלת היוון פטור של קצבה מוכרת (שם נדרש ניצול הון פטור
המתורגם בעקיפין "כאילו נדרש ניצול הון פטור לטובת קצבה מזכה") .מה קורה
כאשר אין קצבה מזכה ו/או היוון פטור של קצבה מוכרת ? כאמור ,נעשה טיפול
שורש בנושא המפורט בהרחבה במדריך למשתמש.


טיפול שורש בנושא מענקי פיצויים והיוונים פטורים מהעבר
 oלמענקים והיוונים פטורים מהעבר השלכה ישירה על יתרת ההון הפטור .פרמטר
מרכזי הוא מועד ההגעה לגיל הזכאות .כאמור ,נעשה שם טיפול שורש ולאחריו
עדכון כל הנדרש בהקשר של מענקים והיוונים פטורים מהעבר.
 שימו לב ! נושא ממש לא פשוט !!



טופס 161ד.
 oבשעה טובה גרסה ראשונית התומכת בצורה ממוכנת בתוצאות הייעוץ ומפיקה
את הטופס באופן אוטומטי.
 oבדומה לטופס 116ג ,המערכת תאפשר הפקת טופס 161ד רק במקרים בהם הוא
נדרש.
 oמה זה יודע לעשות בשלב זה ?
 מפיקה טופס מושלם למעט התייחסות לשני מרכיבים:
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 קבלת היוונים פטורים בעבר.
 קבלת מענקי פיצויים לשיעורין בעתיד.
נושאים אלה יושלמו בקרוב.



שיפור בטבלאות הפלט.
 oעמודת השנים/גילאים
 טבלאות הפלט בהן מופיעים תזרימי המזומנים לסוגיהם ארוכות מאד.
עם פעולת הגלילה האופקית ,עמודת השנים/גילאים "נעלמת" משמאל.
 מעתה ,עמודה זו מקובעת ונראית תמיד ללא קשר לפעילות הגלילה.
 oהדגשת שנת הפרישה
 מעתה ,הערכים המופיעים בשורה של שנת הפרישה מודגשים (.)Bold
מקל על המעקב בטבלה.



שיפור בתהליך היציאה.
 oעד כה כאשר ביקשת לצאת מהמערכת הופיעו בפניך  2אפשריות:
 יציאה
 לחיצה הביאה לסגירת המערכת ללא שמירה על כל המשמעויות
של זה.
 ביטול
 המערכת נשארה פתוחה.
 oמגרסה זו ,תהינה  3אפשרויות:
 צא ללא שמירה
 לחיצה תביא לסגירת המערכת ללא שמירה על כל המשמעויות
של זה .בדיוק כפי שיקרה במצב דומה בתוכנת וורד או אקסל.
 צא כולל שמירת השינויים שבוצעו עד כה
 לחיצה תביא לרצף הבא:
 oשמירת מועמד.
 oיציאה.
 בטל יציאה
 המערכת נשארה פתוחה.
 מועמד ברירת המחדל היה בעל היסטוריה של שני מעסיקים,
שכיר בהווה ובעל קופת גמל אחת.



שיפור בתהליך יצירת מועמד חדש.
 oבמסגרת תהליך הקמת מועמד התאפשרה עד כה טעינת מועמד ברירת המחדל או
טעינת מועמד ריק.
 oמגרסה זו נוספה אפשרות חדשה המאפשרת לך להגדיר את מועמד ברירת
המחדל על פי נתונים שיקבעו על ידך.
 למה זה חשוב ? נניח שאתה עתיד לבצע חישוב על סדרת מועמדים עם
מאפיינים דומים .לדוגמא ,לכולם יש פנסיה וותיקה בהסדר  +קופת גמל
של  + 2.33קופת גמל תשואה מובטחת .במקרה כזה ,הזן את הנתונים
הרלוונטיים ולחץ על כפתור שמור נתוני מסך כברירות מחדל אישיות
אשר קיים במסך הקמת מועמד .עתה ,בכל פעם שתרצה לייצר מועמד
חדש כזה ,לחץ על טען ברירות מחדל אישיות למסך .הנתונים ששמרת
בשלב קודם ,יטענו לסדרת מסכים זו .עתה ,עדכן את הנתונים
הרלוונטיים למועמד הנדון (ת.ז ,.שם וכדומה).
 להזכירך ,לצורך יצירת המועמד עצמו יש ללחוץ על כפתור צור מועמד
לפי הנתונים המוזנים במסך זה.



שיפור נוסף בתהליך יצירת מועמד חדש.
 oלחיצה על כפתור צור מועמד לפי הנתונים המוזנים במסך זה או על כפתור צור
מועמד לפי ברירות המחדל הפנימיות של המערכת טענה את הנתונים במסך
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הקמת מועמד לשדות הנתונים הרגילים של המועמד ללא כל פעילות מקדימה.
כלומר ,אם בעבר כבר עבדת על מועמד בעל ת.ז .זו ,כל נתוניו יידרסו על ידי
הנתונים החדשים.
 oמגרסה זו ,המערכת בודקת אם מועמד בעל ת.ז .כפי שהוזנה במסך הקמת
מועמד כבר קיימת .במידה וכן נשלחת התראה מתאימה.


שיפור נוסף בעת פתיחת התוכנה.
 oפתיחת התוכנה יכולה להתבצע בשני אופנים:
 פתיחת מועמד אחרון.
 פתיחה ללא מועמד אחרון.
 oמהיום,
 פתיחת מועמד אחרון תביא יש למסכי הנתונים שכן אם התבקש פתיחת
מועמד זה ברור שלא נדרשת הקמת מועמד חדש או פתיחת מועמד קיים.
 פתיחה לא של מועמד אחרון תפתח את המסך שבו ניתן לבחור בין
הקמת מועמד לבין פתיחת מועמד קיים שכן ברור שתבוצע אחת
מפעולות אלה.



תיקון בטופס 161
 oבפרק יא ,סעיף  1מופיעה המשכורת הקובעת לפטור .עד כה הופיעה המשכורת
ללא הגבלת לתקרת הפטור .הבעיה תוקנה.



כותרות לשוניות של תוכניות
 oעד כה במסכים השונים הופיע כותרת לשונית בסגנון "תוכנית " ,"1תוכנית "2
וכדומה .מהיום ,כותרת הלשונית היא מספר הפוליסה.



כותרות לשוניות של מעסיק
 oעד כה במסכים השונים הופיע כותרת לשונית בסגנון "מעסיק " ,"1מעסיק "2
וכדומה .מהיום ,כותרת הלשונית היא שם המעסיק.



שיפור חישוב תקרה לרצף פיצויים והוספת בורר מתאים
 oבהינתן צבירת פיצויים בקופות אישיות ,התקרה לרצף פיצויים איננה תלויה
בהכרח בשכר של המועמד .במידה וקיימת צבירת פיצויים מעסיק נוכחי בקופות
האישיות יש חשיבות אם אלה היו כדין ובשיעורים כחוק .לשם כך נוסף במסך
מענק מזומן (שם מוצגת לראשונה צבירת הפיצויים בתיק הקיים ושם מחושבת
התקרה לרצף פיצויים) בשם הפרשה כדין לקופות אישיות לפיצויים .להלן
פעילות המערכת בחלופות השונות:
 לאורך כל תקופת ההפרשה ,ההפרשות בוצעו כדין.
 בחלופה זו התקרה נקבעת לפי סכום שני אלה:
 oהגבוה מבין
 פדיון פיצויים בפועל
 חוב וותק פיצויים ל 100% -פיצויים לפי השכר
ותקופת העבודה.
 4 oפעמים שמ"ב * תקופת עבודה.
 לאורך כל תקופת ההפרשה ,היו הפרשות שבוצעו שלא כדין.
 בחלופה זו התקרה נקבעת לפי סכום שני אלה:
 oחוב וותק פיצויים ל 100% -פיצויים לפי השכר ותקופת
העבודה.
 4 פעמים שמ"ב * תקופת עבודה.
תיקון תקלות
 oבגרסאות המורכבות ,במקרים של משיכת קצבה מכסימלית נותר ערך שלילי
קטן מאד ביתרת הצבירה .לדוגמא ,על צבירה כללית של  ₪ 100,000נותרה
צבירה של  .₪ -0.5יתרת הצבירה במקרה כזה צריכה להיות כמובן .0
 הבעיה תוקנה.
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 oכאשר נדרשה העתקת שנת הפריסה הראשונה קדימה לשנה הבאה (לפרישות מ-
 30/9ואילך) ,ההעתקה בוצעה ,חישוב המס בוצע כהלכה ,אבל בטופס 116ג לא
היה סינכרון נכון של ההכנסות העתידיות בשנות הפריסה העדכניות .הבעיה
תוקנה.
 הבעיה תוקנה.
 במידה ועבדת על מקרה כזה ,יש לבדוק שנית את החישוב .בכל מקרה,
במידה והוגש טופס לפקיד השומה ,הפער היה מתגלה.
 oמעבר לזה תוקנות תקלות נוספות שאין מקום לפרטם באופן מיוחד.

עדכון  -27/8/2014 - 21גרסה 2.0.10.0
 שינוי מועמד ברירת המחדל.
 oעד כה מועמד ברירת המחדל היה בעל היסטוריה של שני מעסיקים ,שכיר בהווה
ובעל קופת גמל אחת.
 oמהיום ,ללא קופת גמל.
 מקדמי המרת הון לקצבה.
 oבשעה טובה ,כפי שהבטחתי ,מקדמי המרת הון לקצבה הוזנו למערכת .הוזנו
מקדמים למסלולים ללא שארים .באשר למסלול שארים ,המקדמים תלויים
בגיל בן/בת הזוג .למקרה כזה ,נוצר מסלול ריק ובתוכו ניתן להזין מקדמים
מדויקים לפי הפרש הגילאים.
 oלתוכניות עד שנתון  1992כולל ,הוזנו כמעט כל המקדמים הידועים.
 oלתוכניות מ 2001 -ואילך ,לפי מקדמי הפניקס (למיטב ידיעתי השונות בין
החברות קטנה .בכל מקרה בכוונתי להזין בהדרגה מקדמים של שאר החברות
ואשמח לסיוע בנושא).
 oלתוכנית פרופיל של כלל עד  ,2004לפי המקדמים שלה.
 oלתוכנית מגדל השקעות שלי של מגדל ,לפי המקדמים שלה.
 oלפנסיה חדשה לפי מקדמים של הפניקס פנסיה כולל השלמות אחרות.
 oבכל מקרה ,המקדמים ניתנים לשינוי בזמן החישוב לפי שיקול דעתו של
המשתמש.
 oלתוכניות מ 2004 -ואילך ,לפי מקדמי הפניקס (למיטב ידיעתי השונות בין
החברות קטנה .בכל מקרה בכוונתי להזין בהדרגה מקדמים של שאר החברות
ואשמח לסיוע בנושא).
 oמומלץ לעיין בספר התוכנה בפרק המתאים.
 תשלום בגין מענק חייב בהינתן תשלום מס עודף עד למועד הפרישה.
 oנתאר מקרה בו אדם סיים לעבוד ב 1/3/2014 -בשכר  .₪ 25,000בגין שתי
משכורות אלה שולם סכום בסך  ₪ 50,000עליו שולם מס בסך  .₪ 18,000מקבל
מענק שחלקו החייב הוא  .₪ 250,000נניח שסכום המס בפריסה הוא ₪ 50,000
(איננו צפוי לקבל הכנסות בשנות הפריסה הרלוונטיות).
 oעלפי נתוני המקרה ,בגין הכנסת העבודה שלו הוא איננו אמור לשלם מס כלל,
מאחר וזו הכנסתו היחידה בשנת המס .כלומר ,הוא זכאי להחזר מס בסך 18,000
 .₪אם כך ,נקזז אותו מסכום המס על המענק ונעביר לפקיד השומה ₪ 32,000
בלבד.
 oכך עובדת המערכת עד כה.
 oלצערנו ,פקיד השומה ככל הנראה לא יקבל את פעולת הקיזוז ויאמר לנו ,לשלם
מקדמה בסך  ₪ 50,000בגין המענק החייב ,להגיש בסוף השנה דוח שנתי ובשנה
הבאה נקבל את ההחזר בגין  ₪ 18,000עם ההצמדות המקובלות.
 oהמערכת עברה עדכון כך שתתנהג כפי שפקיד השומה רוצה .כלומר:
 מקדמת המס שתחושב תהיה .₪ 50,000
 במסכים בהם רואים את סכום המס על הפיצויים ובמפרט לביצוע
אודות תשלום זה נראה .₪ 50,000
 במסך התוצאות הכללי ,נראה את הקטנת סכום המס לתשלום בערך של
 ₪ 18,000בשנת הפרישה .פועלך יוצא שניתן להראות ללקוח תמונת מצב
מהימנה וכוללת למעט תזמון החזר עודף המס.
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 oאגב ,ניתן להימנע "מבעיות" אלה אם נזין את סכום המס המתאים להכנסות.
 oכאשר מבוצעת פריסה אחורה ,עודף  /חוסר מס מחושב לשנות הפריסה אחורה.
כלומר "כאילו" פותחים שומות אחורה.
 oמומלץ לעיין בספר התוכנה בפרק המתאים.
תיקון תקלות.
 oלשמחתי ,מהעדכון הקודם ועד היום לא דווחה תקלה כל שהיא.
 oאני מוצא תקלות במערכת ומתקן.
 מה שמצריך דיווח למשתמשים ,מדווח.

עדכון 14/7/2014 - 20
 תיקונים קלים שונים.
 הארכת תקופת רישיון.
עדכון 3/7/2014 - 19
 תיקון דוח ללקוח למצב של רצף פיצויים.
 oאין צורך בפירוט התיקון שכן כנראה שלא חישבת מקרה מסוג זה .לו חישבת
היית נתקל בבעיה.
 הוספת הסברים בספר התוכנה.
עדכון 29/6/2014 - 18
 הכנסת תוכניות שנפתחו בשנים  1991-1995במניין התוכניות מהן ניתן לקבל קצבה
מוכרת.
 תיקונים שונים.
עדכון 18/6/2014 - 17
 שיפור משמעותי ביכולת הטיפול בפרישות שהתרחשו בפועל לפני המועד שבו הגיע
הנועץ לייעוץ.
 oנניח אדם פרש ב 10/3/2014 -אולם הגיע לייעוץ רק ב.18/6/2014 -
 oעד כה המערכת הייתה פועלת כדלקמן:
 במסגרת פעולת הקמת מועמד מייצרת תיק פנסיוני עם הפרשות עד
.1/7/2014
 במסגרת פעולת המשתמש לעדכון נתונים בתיק הקיים ,היה צורך
למחוק בכל תוכנית את ההפרשות בחודשים .6/2014 ,5/2014 ,4/2014
 נכון ,זו פעולה פשוטה אולם אם יש מספר תוכניות והמשתמש
לא מיומן כהלכה בהפעלת המערכת ,פעולה זו יכולה לקחת זמן.
 oמהיום ,העסק הרבה יותר פשוט.
 לפני פעולת הקמת מועמד יש לקבוע במסגרת מסך תאריך החישוב את
תאריך החישוב ל.10/3/2014 -
 יש לבצע הקמת מועמד ,במסגרתה המערכת תייצר תיק פנסיוני עם
הפרשות עד  ,10/3/2014בדיוק כפי שנדרש.
 עתה יש לקבוע במסגרת מסך תאריך החישוב את תאריך החישוב ל-
 18/6/2014או לבחור בחלופה תאריך נוכחי לפי תאריך המחשב.


תיקון תקלה בהקשר של שימוש במסלולי פרישה כאשר יש ריבוי תוכניות.

לפני פירוט התקלה ,תזכורת למורכבות נושא חישוב הפרישה והיתרון בחישוב מרוכז תוך שימוש
בהגדרות מסלול פרישה מבוקש במסך הנחיות.
שוו בנפשכם פורש שברשותו  2תוכניות פנסיוניות שונות כמפורט להלן:
 פוליסת גמלא ב' משנות ה.80 -
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 פנסיה ותיקה בהסדר.
לשתי התוכניות מסלולי פרישה שונים (לדוגמא ,בפוליסת גמלא ב' מסלול פרישה של הבטחת 120
גמלאות שלא קיים בקרן הפנסיה).
בהתייעצות עם יועץ הפרישה ,מבקש הפורש מסלול פרישה כולל שארים כולל הבטחת 180
גמלאות.
מסלול זה לא קיים בשתי התוכניות.
מה עושים ?
במקרה כזה ,המערכת עוברת על כל תוכנית ותוכנית ומנסה לקבוע בה מסלול פרישה כולל שארים
כולל הבטחת  180גמלאות.
 אם המסלול קיים ,הוא נבחר ,על מקדם הקצבה שבו.
 אם לא קיים ,המערכת קובעת בתוכנית את מסלול הפרישה הקרוב ביותר מבחינה
רעיונית למסלול המבוקש .לדוגמא ,בקרן הפנסיה יש רק מסלול אחד שהוא כולל שארים
ללא הבטחה והוא זה שיעשה בו שימוש.
לפי קביעות אלה יבוצע החישוב.
להזכירך ,אין כל מניעה לקבוע פרטנית מסלול פרישה ספציפי בכל תוכנית ותוכנית.
אם מדובר בשתי תוכניות הפעילות הנדרשת פשוטה יחסית .אולם ,שוו בנפשכם פורש בעל תיק
פנסיוני המורכב מ 10-תוכניות .כאן כבר קיים קושי ממשי לביצוע.
בחירה בעבודה מרוכזת ,הופכת את פעילות המשתמש לפשוטה ביותר.
ועתה לתקלה שתוקנה  :במקרים מסוימים בחירת המסלול המרוכזת לא אפשרה בחירת מסלול
פרישה פרטני לכל תוכנית ותוכנית .כבקרה ,לכל מקור קצבה מופיע מסלול הפרישה במסכי סיכום
האירוע ובדוח ללקוח .לו קרתה לך ,היית רואה שנבחר בפועל מסלול שונה מכפי שהתבקש.
עדכון 17/6/2014 - 16
 תאריכי שיווק תוכניות עדיף וקלאסיות משתתפות ברווחים משנתונים .1991,1992
 oעד כה תאריך תחילת הביטוח בתוכניות אלה הוגבל ל.31/5/2000 -
 oתאריך זה שגוי והוא תוקן ל.31/5/2001 -
עדכון 15/6/2014 - 15




במסגרת נתוני התיק הקיים קיימת לשונית ובה ריכוז התיק הקיים.
 oהייתה תקלה והמערכת לא חישבה כהלכה לא את הצבירה הכוללת ולא את צבירת
פיצויים מעסיק אחרון.
 oהתקלה תוקנה.
 oשים לב ! מדובר במסך עזר אינפורמטיבי ולא נעשה שימוש כלשהו בנתונים המוצגים
במסך .הנתונים המשמשים לחישובים היו תקינים.
 oהתקלה תוקנה.
בעדכון הקודם ,נוסף טקסט עזר אשר אמור היה להיות מוצג באופן סלקטיבי לפי רמת הממשק.
הוא הוצג גם כשלא נדרשה הצגה והדבר תוקן.

עדכון 15/6/2014 - 14
 הקלה למשתמש במעבר מרמת ממשק אחת לשנייה.
 oבמערכת קיימות  9רמות ממשק המחולקות לשתי משפחות:
 5 רמות ממשק פשוט – הכרת המערכת  4 +רמות המופיעות בחלק הימני של
o

מסך הפתיחה.
 4 רמות ממשק מורכב–  4רמות המופיעות בחלק השמאלי של מסך הפתיחה.
מבנה הנתונים בתוך המשפחה זהה ויש שונות בכמות המידע לפי רמת הממשק בתוך
המשפחה .לדוגמא ,ברמת ממשק תכנון הוליסטי בסיסי יש שדות נוספים בהקשר של
נכסים פיננסיים ביחס לרמת ממשק מענק וקצבה .המערכת מאפשרת טעינה של רמות
שונות באותה משפחה תוך מתן התראות מתאימות .עד כה ,המערכת לא אפשרה טעינה
של מועמדים ממשפחה שונה מזו בה התוכנה מופעלת .לדוגמא ,המערכת נפתחה ברמת
ממשק תכנון הוליסטי בסיסי ונעשה ניסיון לטעון מועמד ברמת ממשק תכנון הוליסטי
רב מופעי.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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מהיום מתאפשרת טעינה גם ממשפחות שונות .להסבר לצורך בתוספת זו ,האפשרויות
הגלומות בה ושיטת העבודה ,נתאר בעיה לדוגמא.

 oבעיה  :עבדתי על מועמד ישראל ישראלי ברמת ממשק מענק וקצבה והיוון תוך
הזנת  5תוכניות פנסיוניות ו 5-מעסיקים בעבר .בשלב מסוים ,שמתי לב שבאחת
התקופות נעשה רצף קצבה .כידוע ,רמת מענק וקצבה והיוון איננה יורדת
לרזולוציה של רצפי קצבה .לחישוב מקרה מסוג זה ,יש להשתמש ברמת ממשק
תכנון פרישה מלא או רמת ממשק גבוהה ממנה.
 עד כה ,נדרשה הקמת מועמד מחודשת ברמת ממשק תכנון פרישה מלא
תוך הזנה מחדש של כל הנתונים .פעילות זו נמשכת למשתמש מיומן
כשעה.
 מהיום ,אין צורך לבצע הזנה מחודשת .יש לפעול כדלקמן:
 סגור את המערכת.
 פתח אותה ברמת ממשק תכנון פרישה מלא.
 טען את מועמד ישראל ישראלי.
 המערכת מאתרת שנעשה ניסיון טעינה של מועמד ממשפחה
שונה מזו האפשרית ושולחת הודעה מתאימה .בחר בחלופה
יצירת מועמד ברמת ממשק תכנון פרישה מלא.
 בביצוע החלופה המבוקשת ,המערכת ייצרה עתה את ישראל
ישראלי לפי רמת ממשק תכנון פרישה מלא על בסיס הנתונים
שהוזנו ברמת ממשק מענק וקצבה והכניסה אותך ישירות
למסך הקמת מועמד.
 במסך הקמת מועמד וודא שהנתונים המוזנים שם (כפי שהוזנו
במקור ברמת ממשק מענק וקצבה) מלאים ומתאימים לרמת
ממשק תכנון פרישה מלא.
 oלפי הדוגמא שניתנה ,ברור שיש להוסיף נתונים בהקשר
של רצף קצבה מאחד המעסיקים.
 לחץ על כפתור צור מועמד לפי נתונים במסך זה.
 הזן את הצבירות בתוכניות השונות ברזולוציה המתאימה לרמת
ממשק תכנון פרישה מלא.
 קיבלת את ישראל ישראלי מוכן לחישוב ברמת ממשק תכנון
פרישה מלא.


שינוי מיקום במסך של כפתור  – F8תקינות נתונים והגדרות.
 oפעולת בדיקת תקינות מבצעת בשלב הקמת מועמד סדרת פעילויות הנעשות
באופן חד פעמי לאחר שהוזנו כל הנתונים הידועים .הפעילות "עדינה" ויש לה
השלכות רבות .לכן ,בשלב הקמת מועמד יש להקפיד על לחיצה על כפתור זה רק
במועד המתאים .המיקום הפיזי של הכפתור במסך היה עד כה מתחת לתפריט
קובץ .במצב זה חוסר תשומת לב עם העכבר בפעולת קובץ  /שמירה היה יכול
להביא ללחיצה בשגגה על כפתור  – F8תקינות נתונים והגדרות.
 oעל מנת להימנע מכך ,מיקומו כפתור  – F8תקינות נתונים והגדרות הוזז שמאלה.



הוספת הערות הבהרה בגוף המסכים השונים.
 oבמסגרת הקמת המועמד תוך שימוש ברמות הממשק הפשוטות אין אפשרות
להזין נתונים אודות רצף קצבה ו/או רצף פיצויים .הסיבה לכך היא שברמות
ממשק אלה ,לא נעשה שימוש בנתונים מסוג זה.
 oבמסגרת מסך נתונים  /עבר  /היסטוריית מעסיקים יש אפשרות להזין נתונים
אלה כחלק מהתיעוד של היסטוריית המועמד .למרות הזנתם ,כאשר נעשה
שימוש ברמות הממשק הפשוטות לא נעשה שימוש בנתונים שהוזנו.
 oעל מנת למנוע בלבול נוספו הודעות מתאימות המוצגות ברמות הממשק
הרלוונטיות.

עדכון 12/6/2014 - 13
 שיפור משמעותי בדוח ללקוח.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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 oבעמוד הראשון נעשה שינוי משמעותי והוא הפך למעין "תקציר מנהלים" .בעמוד
זה  3חלקים :
 חלק ראשון ובו תקציר המקורות.
 חלק שני ובו הגדרת המטרה והדרישות כפי שהוגדרו על ידי המועמד.
 חלק שלישי ובו סיכום .בסיכום זה מתוארים הרזרבה שהוגדרה,
הירושה שהוגדרה ,השימושים המיוחדים להם שוריינו מקורות,
ההתחייבויות להן נדרש מענק כספי ,תזרים המזומנים המבוקש ולבסוף
הערך הנוכחי הנקי של מימוש המקורות ביחס לדרישות.
 oבמסגרת הנספחים ,נוספו  3עמודים חדשים:
 נתוני המקרה עמוד ראשון ובו  4חלקים:
 פרטים ראשיים.
 מצב משפחתי.
 היסטוריה תעסוקתית.
 סטאטוס תעסוקתי.
 נתוני המקרה עמוד שני ובו  3חלקים:
 קצבאות שנצברו בעבר המשולמות במועד החישוב.
 תיאור התיק הפנסיוני הקיים.
 תיאור מצבת הנכסים הפיננסיים הקיימים.
 נתוני המקרה עמוד שלישי ובו  5חלקים:
 תיאור תזרים מזומנים מבוקש.
 תיאור התחייבויות להן יש לתת מענה כספי.
 תיאור רזרבה לצרכים עתידיים.
 oתיאור הדרישה לרזרבה ופירוט המקורות מהן תיוצר.
 תיאור ירושה.
 oתיאור הדרישה לירושה ופירוט המקורות מהן תיוצר.
 תיאור שיוך מקורות ספציפיים לשימושים מיוחדים.
 oהמערכת מאפשרת שיוך מקורות ספציפיים לטובת
שימושים מיוחדים.
תוספת תקציר נתוני המקרה למסך סיכום אירוע
 oלסיכום האירוע נוספה לשונית חדשה ובה מרוכזים כל נתוני המקרה בחלוקה
לפי נושאים כפי שפורט לעיל בדוח ללקוח.
תוספת טבלה מרכזת לתיק הקיים.
 oבמסגרת נתונים /הווה /תיק קיים ,יש לשונית נפרדת לכל משפחת תוכניות
(ביטוח ,פנסיה קופות גמל).
 oבמצב הקיים ,לא ניתן היה לראות תמונה כוללת במבט אחד .לכן ,נוספה לשונית
ריכוז התיק הקיים ובה טבלה אינפורמטיבית המרכזת את כל התוכניות .לכל
תוכנית שורה ובה פרטי התוכניות וריכוז צבירות.
 oטבלה זו מופיעה גם במסגרת מסך התוצאות תחת לשונית נתוני עזר  /ריכוז
התיק הקיים.
תוספת טבלה מרכזת לנכסים הפיננסיים.
 oבמסגרת נתונים /הווה /נכסים פיננסיים ,יש לשונית נפרדת לכל משפחת נכסים
(פיקדונות ,תוכניות חיסכון ,נדל"ן ,ניירות ערך וירושות לקבל).
 oבמצב הקיים ,לא ניתן היה לראות תמונה כוללת במבט אחד .לכן ,נוספה לשונית
ריכוז נכסים פיננסיים ובה טבלה אינפורמטיבית המרכזת את כל הנכסים .לכל
נכס שורה ובה פרטי הנכס וריכוז שווי.
 oטבלה זו מופיעה גם במסגרת מסך התוצאות תחת לשונית נתוני עזר  /ריכוז
נכסים פיננסיים.
הוספת יכולת שימוש בתגמולים בקצבה שלא נמשכו.
 oמדובר רק ברמת הממשק המורכב.
 oעד כה ,כספי תגמולים בקצבה שלא נעשה בהם שימוש נותרו בתוכניות ללא כל
שיוך.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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 oמהיום ,כספים אלה משויכים באופן אוטומטי לרזרבה באופן הבא:
 כספים עד שנת  1997/2000מסוכמים במלואם לרזרבה.
 כספים משנת  1997/2000מסוכמים לרזרבה לאחר הפחתת .35%
 oבעתיד ,יפותח ככל הנראה מנגנון משוכלל המאפשר שימוש מגוון ביתרה זו
בדומה למנגנונים הקיימים במשיכת סכומים חד פעמיים אחרים כדוגמת
תגמולים הון ,קרן השתלמות וכדומה.
הוספת חלופת סוג מענק במסגרת מענקים פטורים שהתקבלו בעבר.
 oעד כה מענקים פטורים שהתקבלו בעבר היו משלושה סוגים  :מענק ראשי ,מענק
מאוחר ,מענק מחרטה מרצף קצבה.
 oמהיום ,סוג חדש  :מענק בגין תקופה מעל  32שנה.
 מענק זה לא יובא בחשבון במסגרת נוסחת הקיזוז לפי תיקון .190
הייתה בעיה בפונקציה עזרה /שליחת מועמד לבני הפנר.
 oכאשר קובץ המועמד היה מעל גדול מסוים ,הוא לא נשלח.
 oהבעיה טופלה.
הוספת הערות הבהרה בגוף המסכים השונים.
 oבמסגרת הקמת המועמד תוך שימוש ברמות הממשק הפשוטות אין אפשרות
להזין נתונים אודות רצף קצבה ו/או רצף פיצויים .הסיבה לכך היא שרמות
ממשק אלה ,לא נעשה שימוש בנתונים שהוזנו.
 oבמסגרת מסך נתונים  /עבר  /היסטוריית מעסיקים יש אפשרות להזין נתונים
אלה כחלק מהתיעוד של היסטוריית המועמד .למורת הזנתם ,כאשר נעשה
שימוש ברמות הממשק הפשוטות לא נעשה שימוש בנתונים שהוזנו .על מנת
למנוע בלבול נוספה הודעה מתאימה במסך המוצגת ברמות הממשק הרלוונטיות.

עדכון 27/5/2014 - 12
 במסגרת מסך הקמת מועמד  /הווה  /נכסים פנסיוניים  /פנסיה נוספה אפשרות להגדיר
בפרטי תוכנית פנסיה וותיקה בהסדר ותוכנית פנסיה וותיקה מאוזנת את מסלול
התוכנית ,אם מדובר ביסוד או במקיפה .בשלב זה של המערכת עדיין לא נעשים חישובים
למקרה פטירה ונכות והערך משמש לנושאים אלה:
 oפנסיה וותיקה בהסדר
 בהקמת תוכנית במסלול יסוד מבנה ההפרשות הוא  6 + 5.5ובמקיפה
 .5.5+6+6ערכים אלה כמובן ברי שינוי במסגרת הזנת מלוא הנתונים.
 oפנסיה וותיקה מאוזנת
 בתחזית עתידית ,שיעור ההוצאות ביסוד הוא  10%ובמקיפה .25%
 תיקון בנושא השלמת חוב וותק פיצויים.
 oבמסגרת מסך תשלום במזומן ,קיים מנגנון מגוון לקביעה וחישוב השלמת חוב
וותק פיצויים במזומן או מקופה מרכזית .הערך שחושב לא "הגיע" כהלכה למסך
פריסה .בנוסף ,הסכום המוגדל לא הופיע במסגרת מקורות לתשלום מס על
פיצויים חייבים.
 הבעיה תוקנה.
 במידה ועבדת על מקרה כזה ,יש לבדוק שנית את החישוב.
 תיקון בעיה הקשורה לגרפים.
 oאני לא מפרט אותה שכן לו נתקלת בה ,היית בוודאי מדווח עליה .התקלה
תוקנה.

עדכון  – 21/5/2014 - 11קפיצת מדרגה ביכולות המערכת – תחזית לפרישה עתידית



עלתה לאתר גרסה .2.0.0
על מה מדובר ?
 oאחת מפעילויות הייעוץ החשובות ביותר עוסקת במענה לשאלה האם המקורות
הצפויים לי בפרישה מספיקים לפי מטרותיי ודרישותיי.
 מהיום קיים מענה מלא ומוחלט .לדוגמא ,מועמד בן  57עם תיק ביטוח
פנסיוני כלשהו ,היסטוריה פנסיונית כלשהי ,מצבת נכסים פיננסיים
כלשהי מעוניין לבדוק את הצפוי לו בפרישה בעוד  10שנים.

נכסים – חוברת עדכונים ,כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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 oהשנייה עוסקת במענה להשלכות על הפרישה הסופית של פעילויות מהיום ועד
אליה ,כגון ,משיכת כספים ,בחירה ברצפים וכדומה.
 לפעילות זו ,הוכנה תשתית אשר תאפשר מענה בעתיד הלא רחוק.
מה עם ההסברים ?
 oבמדריך למשתמש של התוכנה ניתן למצוא הסברים מקיפים לנושא.
איך זה עובד ?
 oבכל פעם שנעשית בדיקת תקינות אשר עוברת בהצלחה ,נעשה חישוב אוטומטי
(כלומר ללא כל בקשה או התערבות מצד המשתמש) ובו:
 מבוצעת תחזית לתיק הקיים למועד הפרישה הסופית כולל כל הרבדים,
סוגי הרצפים וכדומה ,והכל לפי מאפייני כל תוכנית ותוכנית .סיפור לא
קל .תחזית זו מוצגת במסגרת נתונים  /עתיד  /נתונים לתחזית פרישה
עתידית  /תיק קיים עתידי.
 מבוצעת תחזית לתיק הנכסים הפיננסיים למועד הפרישה הסופית.
תחזית זו מוצגת במסגרת נתונים  /עתיד  /נתונים לתחזית פרישה
עתידית  /נכסים פיננסיים קיימים עתידיים.
 מיוצרת סדרת טבלאות נדרשות לחישוב פרישה "כאילו היום אבל
בעתיד" .טבלאות אלה מוצגות במסגרת נתונים  /עתיד  /נתונים
לתחזית פרישה עתידית  /הכנסות במסגרת שנת הפרישה העתידית
ובמסגרת נתונים  /עתיד  /נתונים לתחזית פרישה עתידית  /הכנסות
עבר במונחי הפרישה העתידית.
 oבמסך שבו מתחיל תהליך חישוב הפרישה ,מסך בחירת מעביד ,נוסף בורר תחזית
לפרישה עתידית .באמצעות בורר זה מגדירים את סוג חישוב הפרישה המבוקש.
לבורר מספר חלופות:
 חישוב עזיבת בסיסי.
 בחלופה זו מבוצעת עזיבת עבודה "רגילה" .כלומר ,חישוב
פרישה רגיל על בסיס הצבירות כיום.
 חישוב עזיבת לתאריך עתידי.
 בחלופה זו מבוצעת עזיבת עבודה "רגילה" ,אבל בעתיד .מתאים
לאדם שמגיע במהלך חייו לייעוץ ומבקש לבחון את הצפי בעת
שיצא לגמלאות בעתיד.
 חישוב עזיבת עבודה ברצף פיצויים ורצף קצבה ,המשך עבודה וחישוב
יציאה לגמלאות בתאריך עתידי.
 מדובר בחלופה בהכנה ועדיין לא פעילה .באמצעותה ניתן יהיה
לבחון כדאיות פעילויות שונות במסגרת פרישה .המערכת תדמה
את התהליך הבא:
 oבעזיבה נוכחית יבוצע רצף פיצויים ורצף קצבה.
 oממועד החישוב ועד לתאריך העתידי ,המועמד יועסק
אצל מעסיק חדש שם תבוצענה הפרשות לתיק הקיים.
 oבתאריך העתידי תבוצע עזיבת עבודה ממעסיק ויציאה
סופית לגמלאות.
 חישוב עזיבת עבודה כולל התחשבנות ורצף קצבה ,המשך עבודה
וחישוב יציאה לגמלאות בתאריך עתידי.
 מדובר בחלופה בהכנה ועדיין לא פעילה .באמצעותה ניתן יהיה
לבחון כדאיות פעילויות שונות במסגרת פרישה .המערכת תדמה
את התהליך הבא:
 oבעזיבה נוכחית תבוצע התחשבנות ויילקח מענק פטור.
 oממועד החישוב ועד לתאריך העתידי ,המועמד יועסק
אצל מעסיק חדש שם תבוצענה הפרשות לתיק הקיים.
 oבתאריך העתידי תבוצע עזיבת עבודה ממעסיק ויציאה
סופית לגמלאות.
 פעל בהתאם להגדרות של עתיד תעסוקתי.
 מדובר בחלופה בהכנה ועדיין לא פעילה .באמצעותה ניתן יהיה
לבחון כדאיות פעילויות שונות במסגרת פרישה .המערכת תדמה
את התהליך הבא:
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במסגרת הגדרות עתיד תעסוקתי (מסך שכבר מתפקד
במערכת) ,ניתן להגדיר מה צפויות להיות תקופות התעסוקה
בעתיד ,מה צפוי להיות השכר בכל אחת וכדומה.
על בסיס הגדרות אלה תשתנה הפרמיה העתידית בתוכניות
הפנסיוניות השונות.
בתאריך העתידי תבוצע עזיבת עבודה ממעסיק ויציאה סופית
לגמלאות.

 oהוספת הצגה גרפית של תוצאות.
 במסגרת מסך הנחיות לביצוע  /הגדרת תזרים מבוקש ,קיימת טבלת
ובה ניתן להזין בפירוט רב את ההוצאה החודשית הכוללת .לצידה נוסף
גרף מסוג עוגה המציג את הסכומים בטבלה.
 בהמשך מתוכננת הצגה גרפית של תוצאות חישוביות נוספות.
 oתוספת בנתוני תוכנית פנסיה וותיקה בהסדר ופנסיה וותיקה מאוזנת
 נוסף בורר המגדיר אם מדובר במסלול יסוד או מקיפה.
 בימים הקרובים תתווסף יכולת השליטה על מאפיין זה כבר
בשלב הקמת המועמד .בשלב זה ,התוכנית נוצרת כמקיפה
ובמסגרת פרטי התוכנית ניתן להשאירה כמקיפה או לשנותה
ליסוד.

עדכון 14/5/2014 - 10
 המשך היערכות לייעוץ באמצע תקופת החיים .מדובר בהערכות לתכנון למועמד טרם
הגיעו לגיל פרישה ,לדוגמא ,מועמד בן .50
 oראשית ,לעניין התיק הקיים .יש סימולציה על תיק קיים לגיל פרישה עתידי
לכל סוגי תוכניות הביטוח ,הגמל והפנסיה .התיעוד הנלווה כבר מופיע במדריך
למשתמש ובספר התוכנה באתר.
 נוספה סדרת בוררים לתוכניות קלאסיות בעזרתה מגדירים במדויק את
סוג התוכנית ,סכום ביטוח ,סכום מסולק ,תקופת הביטוח וכדומה.
בשלב זה אין עדיין התייחסות מדויקת לתעריפים וטבלאות פדיון/סילוק
אבל יש התייחסות לנושאים רלוונטיים כולל בדיקות תקינות של כל
השדות שנוספו.
 כאמור ,במסגרת מסכי העתיד נוספו כל התוכניות בתיק הקיים כאשר
במרכיבי החיסכון מחושבים הסכומים הצפויים לפרישה.
 שים לב ! לא מדובר בחישוב סתמי קדימה של צבירות ופרמיות
חדשות אלא בחישוב מדוקדק תוך מתן תשומת לב רבה
לשיערוך הצבירות בכל תקופות ההפרשה והבחנה בין פיצויים
לתגמולים במצבים אלה:
 oכספי פיצויים כאשר בסיום התקופה נעשתה
התחשבנות.
 oכספי פיצויים ברצף קצבה.
 oכספי פיצויים ברצף פיצויים.
 oכספי פיצויים שמקורם בהפקדות חדשות.
 והכל תוך התחשבות במאפייני התוכנית בהקשר של השארת
ריבית הפיצויים בפיצויים או העתקתה לתגמולים ,חישוב
פיצויים למס ועוד.
 oשנית ,לעניין תיק הנכסים הפיננסיים.
 בשלב זה קיימת תשתית לנושא והערכים במסך זהים לאלה הקיים
בתיק הנכסים הפיננסיים כיום.
 בקרוב ,המסך יכיל את הערכים הצפויים למועד פרישה עתידי.
 oשאר המרכיבים.
 בימים הקרובים.
 תיקון תקלה בחישוב תקופת עבודה כאשר קיימות תקופות חל"ת.
 oהמערכת גמישה בנושא וניתן להזין תקופות חל"ת בשני אופנים:
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 תוך שימוש בשדות חל"ת.
 תוך שימוש בשדות להזנת תקופות משרה חלקית והזנת ערך  0בשיעור
המשרה.
 oהייתה תקלה בחישוב התקופה והיא תוקנה.
 oבמידה ועבדת על מקרה כזה ,יש לבדוק שנית את החישוב.
שיפור נוחיות בעבודה.
 oכאשר נבחר אירוע של פתיחת מועמד קיים ,לאחר ביצוע המסך הפעיל נותר
המסך שבו נבחר המועמד לפתיחה .למרות שהמועמד נטען ,למשתמש הייתה
תחושה ששום דבר לא קרה.
 oעתה ,לאחר טעינת מועמד ,המערכת פותחת בפניך את מסך פרטי המועמד.
שיפור בדיקת תקינות של מועד משיכת הקצבאות במסך קביעת מועד משיכת הקצבאות
תחת אירוע משיכת תגמולים וקצבה.
 oנוצרה בעיה כאשר לא שולמו קצבאות וגיל המועמד היה צעיר .ברירת המחדל
של התאריך אותו ייצרה המערכת בכניסה למסך הוא ה 1 -לחודש הבא .כאשר
המועמד בגיל שצעיר מגיל  ,60לא ניתן למשוך קצבאות ואז התעוררה הבעיה.
 oהבדיקה שונתה כך שהיא מבוצעת רק אם משולמות קצבאות.

עדכון 2/5/2014– 9
 תוספת מסך חדש  :גורמים רלוונטיים.
 oהשלמת נדבח נוסף לפלטפורמה המרכזית כולל מערכת  – CRMית.
 תוכנת נכסים אמורה להוות את הפלטפורמה המרכזית כולל מערכת
 – CRMית אשר תאפשר לך ללוות את המועמד לייעוץ ממועד כניסתו
למעגל העבודה ועד לתום תוחלת החיים .לשם כך היא מעמידה לך שורה
של אמצעים.
 נושא מרכזי אחד שתומך ביעוד זה היא מערכת אתראות עבור
המשתמש על בסיס המפרט לביצוע המתואר בהרחבה במדריך
למשתמש .בקצרה ,בסיום תהליך ייעוץ המערכת מייצרת מפרט
לביצוע ובו פעילויות לביצוע במיידי ופעולות לביצוע בעתיד.
לקראת כל מועד עתידי שבו נדרשת פעילות לביצוע ,המערכת
תאתר זאת באופן אוטומטי ותשלח הודעה מתאימה .פועל יוצא
מהודעה זו הוא פניה למועמד לביצוע וזימונו לצורך מימוש
הפעילות.
 נושא נוסף ,הוא קשר עם גורמים רלוונטיים של המועמד לייעוץ
כגון ,יועץ השקעות ,עורך דין ,רו"ח וכדומה .נבנה מסך מיוחד
ובו מקום להזין את פרטיהם של אותם גורמים .לרשימה זו
חשיבות רבה עבורך כגורם המרכז עבורו את כל הפעילות
הפיננסית והפנסיונית.
 תוספת מסך חדש  :תיק קיים עתידי.
 oהיערכות לייעוץ באמצע תקופת החיים.
 לתוכנת נכסים יכולות רבות בחישובי לייף פלנינג למועמד לייעוץ בגיל
פרישה .אין לה עדיין יכולות לתחזיות למועמד לייעוץ בגיל צעיר יותר.
לדוגמא ,אדם בן  40מעוניין לנתח את מידת היערכותו ממועד זה ועד
לתום תוחלת החיים .בעדכון זה ,מופיע המרכיב המרכזי ליכולת חשובה
זו .במסגרת נתונים  /עתיד נוסף מסך חדש בשם תיק קיים עתידי.
במסך תופיע תחזית המערכת לצבירות לגיל הפרישה על בסיס הצבירות
העדכניות והפרמיות הצפויות להיות ממועד זה ואילך.
 בשלב זה קיימת תשתית לנושא והערכים במסך זהים לאלה
הקיים בתיק הקיים כיום.
 בקרוב ,המסך יכיל את הערכים הצפויים למועד פרישה עתידי.
 תוספת מסך חדש  :התחייבויות ודרישות לתזרים.
 oבמסגרת מסך הנחיות קיימת לשונית הגדרת תזרים מבוקש ובו ניתן להזין את
דרישות המועמד לייעוץ לתזרים מזומנים עתידי .בתוכו קיימת לשונית ריכוז
דרישות תזרימיות (חד פעמיות ותקופתיות) ובה תיאור קצר של כל הדרישות
ופירוט סכומים נדרשים ברמה שנתית ממועד החישוב ועד לתום תוחלת החיים.
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 oבמסגרת מסך נתונים  /הווה  /התחייבויות קיימת לשונית ריכוז התחייבויות
(חד פעמיות ותקופתיות) ובה תיאור קצר של כל ההתחייבויות ופירוט סכומים
נדרשים ברמה שנתית ממועד החישוב ועד לתום תוחלת החיים.
 oבמסגרת מסך הנחיות נוספה לשונית חדשה התחייבויות ודרישות לתזרים ובה
תיאור קצר של כל הדרישות התזרימיות וההתחייבויות (חד פעמיות ותקופתיות)
ופירוט סכומים נדרשים ברמה שנתית ממועד החישוב ועד לתום תוחלת החיים.
בנוסף ,יופיע ערך נוכחי מקורב לכל הדרישות התזרימיות וההתחייבויות
במונחים של מועד החישוב.
 תזכורת  :מסך זה מופיע גם בסיום החישוב במסגרת תוצאות  /מידע
עזר  /מידע עזר אודות התחייבויות ודרישות.
אותרה בעיה בעת חישוב אוטומטי ליצירת מכסימום חד פעמי .אני לא מפרט אותה שכן
לו נתקלת בה ,היית בוודאי מדווח עליה .התקלה תוקנה.

עדכון 30/4/2014– 8
 אותרה תקלה בעת חישוב מקרה פרישה כולל בן/בת זוג .התקלה תוקנה.
עדכון 30/4/2014– 7
 הוספת יכולת בצע ורוץ ללא אתחול עד לדגל עצירה.
 oמדובר בשיפור דרמטי בנוחות העבודה במערכת בחיפוש פתרון אופטימלי.
 oמה הבעיה שהייתה קיימת עד כה ?
 נניח שמבוצע חישוב פרישה במסגרתו משולם מענק פיצויים במזומן
בסך  .₪ 100,000על בסיס נתון זה ושאר הנתונים במקרה מבוצע חישוב
מלא .להזכירך ,חישוב מלא מצריך התייחסות לבוררים ושדות שונים
בכעשרה מסכים שונים.
בסיום החישוב התברר שערכו של המענק במזומן הוא .₪ 120,000
בכוונה נרשם נתון שככל הנראה לא ישפיע על שום דבר .אבל ,טפסי 161
ו161 -א ו116 -ג יצאו שגויים.
לכן ,עלינו לבצע כדלקמן:
 לחזור חזרה לשדה שבו מוזן הסכום במזומן ולעדכן את הערך
ל.₪ 120,000 -
 להתחיל "להתגלגל" במסכים הבאים תוך כדי שאנחנו קובעים
בכל מסך את הקביעות שקבענו (מי זוכר .)....??....
 להגיע לסוף.
 oתהליך כזה ,אשר עושה שימוש בכפתור בצע ועבור למסך הבא כולל אתחול,
מעורר קשיים רבים ומכאן המענה הנדון.
 שים לב ! בכל מעבר ,כל קביעות המשתמש אשר נקבעו בפעם הקודמת
שבה היינו במסך התבטלו .במקומם נקבעו ערכי ברירת מחדל מהסוג
"אל תמשוך" ,אל תפרוס"" ,אל תבקש פטור" וכדומה.
 oלכן ,מה שהיינו רוצים זו יכולת לשנות את הערכים במסך נתון ללא שינוי
בקביעות שלנו בכל שאר המסכים בתהליך ממסך זה וקדימה .וזו בדיוק מהות
השיפור:
 בכל מסך במסגרת התהליך ,נוסף צ'ק בוקס (תא לסימון √) דגל עצירה.
ניתן לסמן אותו או לבטל סימון שלו.
 כאשר נצא ממסך קודם תוך לחיצה על כפתור בצע ורוץ ללא אתחול עד
לדגל עצירה
 אם דגל עצירה מסומן במסך אליו נכנסנו ,נעצור במסך.
 אם דגל עצירה לא מסומן במסך אליו נכנסנו ,נעדכן את
הנתונים בו ,נבצע את הפעילות המבוקשת בו כפי שנקבעה בפעם
האחרונה שהיינו בו ונמשיך למסך הבא.
 אם נתייחס לדוגמא לעיל ,התהליך יראה כך:
 בטל סימון דגל עצירה בכל המסכים בתהליך.
 חזור למסך תשלום במזומן ,הזן ₪ 120,000
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לחץ על כפתור בצע ורוץ ללא אתחול עד לדגל עצירה .פועל יוצא
הוא שהמערכת "רצה" בעצמה דרך כל המסכים תוך שהיא
מעדכנת ומשנה בעצמה את הנדרש לפי העניין ועוצרת במסך
תוצאות.

 oמומלץ בחום
 שים לב ! מדובר בתהליך אוטומטי וכמו בכל תהליך אוטומטי הוא איננו
מבטיח שבכל סט נתונים ושינויים ,המערכת תבצע את אשר אתה חושב
שהיא תבצע על בסיס נתונים חדשים וקביעות ישנות .ניתן לאמור שככל
שהשינוי מינורי יותר ,הפעולה שתבוצע תהיה תואמת יותר לציפיות
שלך .במקרים קיצוניים ,מערכת בדיקת התקינות תעצור את התהליך
ותציג הודעות שגיאה .לכן:
 השקע  5דקות מזמנך וקרא את התיעוד הכללי שיש במדריך
למשתמש בנושא זה בפרק כפתורי שליטה ובקרה במסכי
האירועים.
 מעבר לזה ,קיים תיעוד פרטני אודות המתרחש לכל מסך ומסך
בהקשר זה.
הרחבת הגדרת תשלום תקופתי בנושא תשלומים עתידיים ,התחייבויות ותזרים מבוקש.
 oעד כה ניתן היה להגדיר תשלום תקופתי אך ורק כתשלום חודשי .לכן ,כל
התשלומים והתחייבויות התקופתיות למיניהן נקראו "חודשיים" .מהיום השם
הוא "תקופתי" ונוסף בורר "תדירות" באמצעותו ניתן להגדיר תדירות תשלום
לפי חלופות אלה:
 חודשי.
 רבעוני.
 חציוני.
 שנתי.
 כל  18חודשים.
 אחת לשנתיים.
 אחת לשלש שנים.
 אחת לארבע שנים.
 אחת לחמש שנים.
הרחבת טיפול בהתחייבויות ותזרים מבוקש.
 oמאחר ומדובר במערכת "לייף פלנניג" נושא עמידה בהתחייבויות ומתן מענה
תזרימי להתחייבויות ולדרישות תזרימיות הוא נושא חשוב ומרכזי .ככזה נוספו
להגדרות של התחייבויות ותזרים מבוקש (חד פעמיים או תקופתיים) שני
בוררים:
 קבוצת תשלום .בשלב זה מדובר במידע אינפורמטיבי בלבד.
 עדיפות .בשלב זה מדובר במידע אינפורמטיבי בלבד .בעתיד ,עת יינתן
מענה אוטומטי בנושאים אלה ,במקרה של חוסר במקורות ,יינתן פתרון
חלקי על בסיס עדיפויות.
 oלמסכי התחייבויות נוסף מסך נוסף ובו ריכוז ההתחייבויות החד פעמיות
והתקופתיות והצגת הערכים השנתיים המבוקשים.
 oמסך מרכז נוסף גם בנושא תזרים מבוקש.
הגדרה מורכבת של הסכום החודשי הבסיסי למחיה במסגרת הגדרת תזרים מזומנים
מבוקש.
 oהסכום החודשי הבסיסי מגדיר את תזרים המזומנים החודשי למחיה שוטפת .עד
כה היה שדה יחיד ובו הוזן הערך המבוקש .מאחר ומדובר במערכת "לייף
פלנניג" נושא התכנון הפיננסי והגדרת הצרכים הוא נושא חשוב ומרכזי .לשם
כך ,הוגדר מנגנון נרחב המאפשר הזנת כל מרכיבי ההוצאה בחלוקה לפי
קטגוריות .הערך הסופי שבו יעשה שימוש הוא הערך הנמצא בשדה ערך
לשימוש .ניתן להזין בו ערכים בשתי צורות:
 האחת ,פשוט להזין בו ערך.
 השנייה ,הזנת ערכים בשדות השונים בלשוניות השונות לפי סוג
ההוצאה .בכל פעם שיוזן ערך בשדה כלשהו בלשונית כלשהי ,הסכום
הכולל באותה לשונית יתעדכן בהתאם .בנוסף ,הערך בשדה ערך מחושב
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אוטומטית מסכום מרכיבי הטבלאות יעודכן אף הוא .לאחר סיום הזנת
הערכים בטבלאות השונות ,יש ללחוץ על הקישור העתק והסכום אשר
חושב בשדה ערך מחושב אוטומטית מסכום מרכיבי הטבלאות מועתק
לתוך שדה ערך לשימוש.
תיקון בנושא תאריך ההגשה כפי שמופיע בטופס .161
 כאשר התבקשה פרישה בתאריך מאוחר מתאריך המחשב (תאריך קלנדרי) ,התעוררו
מספר בעיות בטופס  .161בוצע תיקון והתנהלות המערכת עתה היא כמפורט להלן.
 oתאריך ההגשה בפועל יהיה המאוחר מבין תאריך החישוב בפועל (תאריך
קלנדרי) לבין תאריך סיום העבודה כפי שהוזן .הדבר יבוא לידי ביטוי בכל
המקומות בהמשך העושים שימוש בתאריך זה ,כדוגמת מילוי שדה האם
העובד הגיע ל"גיל פרישה" לפי "חוק גיל פרישה" .דוגמאות לתאריך
חישוב  30/4/2014לגבר שנולד בתאריך :30/6/1947
 נקבע שסיום העבודה היה בתאריך .1/4/2014
 תאריך הגשה שיודפס .30/4/2014 :
 שדה האם העובד הגיע ל"גיל פרישה" לפי "חוק גיל
פרישה" לא יסומן.
 נקבע שסיום העבודה יהיה בתאריך .30/6/2014
 תאריך הגשה שיודפס .30/6/2014 :
 שדה האם העובד הגיע ל"גיל פרישה" לפי "חוק גיל
פרישה" כן יסומן.

עדכון 15/4/2014– 6
 פריסה קדימה ואחורה.
 oהאם יש משמעות לפריסה של שנה אחת ?
 oתשובות במדריך למשתמש.
 oעד כה ,ניתנה אפשרות לפריסה של שנה אחת ללא תנאי .במטרה להקל על
המשתמש ,המערכת בודקת אם יש או אין משמעות לפי סוג המענק הנפרס ,כיוון
הפריסה ותנאים נוספים .כאשר אין משמעות לא תתאפשר פריסה ותוצג הודעה
מתאימה.
 פריסה אחורה.
 oאחת החלופות לפריסה אחורה היא "כל סכום שניתן לפריסה אחורה בלבד".
לדוגמא ,אם יש מענק פיצויים חייב (בר פריסה קדימה ו/או אחורה) בסך
 ,₪ 300,000פדיון חופשה (בר פריסה אחורה) בסך  180,000ש"ח והפרשי שכר (בר
פריסה אחורה) בסך  250,000ש"ח התשובה צריכה להיות פריסת  ₪ 430,000לפי
 180,000ש"ח פדיון חופשה ו ₪ 250,000 -הפרשי שכר.
 oבפועל מה שהיה קורה הוא פריסת  ₪ 430,000אבל לפי  300,000ש"ח מענק
פיצויים ו ₪ 130,000 -הפרשי שכר או פדיון חופשה.
 oהבעיה תוקנה.
 oבמידה ועבדת על מקרה כזה ,יש לבדוק שנית את החישוב.
 פריסת היוון חייב.
 oנוספה יכולת לטפל כהלכה בפריסת היוונים קדימה ללא מגבלת תקופת ההיוון.
עד כה פריסה של מספר היוונים בתאריך אחד בוצעה באופן אחיד לכולם .מהיום
תקופת הפריסה נקבעת על בסיס כל היוון והיוון.
 oמומלץ להתחיל לשלוט בנושא ההיוון .זה יהיה המקור היחידי לקבלת

סכומים חד פעמיים ולאחר תיקון  190רמת הסיבוכיות בו עלתה מדרגה.
חשוב להדגיש שמדובר רק על היוון כדין חייב ורק של קצבה מזכה .היוון
כדין חייב של קצבה מוכרת (המחושבת באופן אוטומטי על ידי המערכת)
איננו בר פריסה.
 ראה הסבר נרחב במדריך למשתמש.

 oבהזדמנות זו הסבר קצר על תכונה יפה ושימושית במערכת.
 לפריסה אחורה רלוונטית תקופת הצבירה ואילו לפריסה קדימה
רלוונטית תקופת ההיוון .כאשר מדובר בהיוון ,סביר שיבוצע על מספר
קצבאות .שנית ,לאור יכולת פריסה כמעט בלתי מוגבלת ,סיבר שיבוצעו
היוונים במספר מועדים בעתיד על בסיס מיצוי יכולת הפריסה בכל היוון
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והיוון .במטרה להקל על המשתמש ,המערכת יודעת לאחד באופן
אוטומטי היוונים ממקורות שונים על בסיס תקופות הפריסה האפשריות
במנותק מתקופת הצבירה ו/או תקוות ההיוון .למה זה חשוב ? לתוכניות
שונות יכולות היוון שונות .לדוגמא .לדוגמא ,אדם בן  75היוון לצמיתות
בתוכנית אחת ולתקופה של  20שנה בתוכנית שניה .מאחר ובשתיהן
תקופת הפריסה האפשרית קדימה היא רק  5שנים ,במסכי הפריסה
יראה מקור היוון אחד בלבד.
 ומה לגבי הדפסת בקשת הפריסה בטופס 116ג ?
 oאל דאגה ,מאחר ושם נדרשת הפרדה ותיאור פריסה
מכל מקור ומקור ,המערכת יודעת לבצע את ההפרדות
הנדרשות באופן אוטומטי ולהציג את המקורות
שאוחדו.
הדפסת טופס 116ג.
 oהייתה תקלה בהצגת הסכום הנפרס מכל מקור חייב שנפרס כאשר הסכום
שהתבקש לפריסה היה נמוך מהמכסימום.
 שים לב ! הפריסה חושבה נכון וגם סכום המקדמה לתשלום חושבה
נכון .כמו כן ,גם הסכומים הנפרסים בכל שנה מולאו בטופס כהלכה.
הבעיה הייתה רק בהצגת הסכום הנפרס מכל מקור ,כפי שמופיע טופס
בשדה שכותרתו סכום ההכנסה.
 oבמידה ועבדת על מקרה כזה ,יש לבדוק שנית את החישוב.

עדכון 30/3/2014 – 5
 פתיחת המועמד האחרון שנשמר.
 oיש סבירות רבה שעם פתיחת המערכת ,מעוניינים להמשיך לעבוד על המועמד
האחרון שעבדנו עליו .לכן ,כאשר המערכת נפתחת ,היא מציגה בתחתית מסך
הפתיחה את פרטי המועמד האחרון שעבדנו עליו ומאפשרת טעינה ישירה שלו.
 oשים לב ! ייתכנו מצבי "קצה" בהם השורה הנדונה (בדוגמא להלן  :פתיחת
המועמד האחרון ישראל ישראלי ת.ז )123455 .לא תוצג .לדוגמא ,כל עוד לא
נשמר מועמד או עברנו סדרת פעילויות במסכים השונים .במידה וקורה חד
פעמית ,אין מה להתרגש .במידה וחוזר ,ככל הנראה מדובר בבעיה ואבקש לפנות
אלי.




 oבמידה ולא רוצים לעבוד עליו ,יש לבחור אפשרות כניסה לפי השאר .במקרה
כזה ,המערכת תיפתח לפי רמת הממשק שהתבקשה ותייצר עבורה את מועמד
ברירת המחדל שמספר ת.ז .שלו הוא .899
תוקנה בעיית מיקום ספר התוכנה באתר.
תוקנה בעיה בחישוב יתרת פיצויים לאחר רצף קצבה.
 oהבעיה התרחשה רק בצירוף נסיבות מאד ספציפי ,בהתקיים תנאים אלה
במצטבר:
 בתוכניות מסוג פנסיה וותיקה.
 התבקש רצף קצבה באופן מרוכז.
 חלופת רצף הקצבה הייתה אחרת מאשר מכסימום אפשרי בכל
התוכניות.
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 התבקש שאם יש תוכנית או תוכניות פנסיה וותיקה ,אזי בתוכניות אלה
יבוצע רצף קצבה על סכום מכסימלי.
 oבמידה ועבדת על מקרה כזה ,יש לבדוק שנית את החישוב.
הייתה בעיה בשמירת מועמדים" .על הדרך" גם שופר מנגנון שמירת המועמדים
במיקומים שונים מאשר מיקום ברירת המחדל.
 oלהזכירך ,באפשרותך לשמור מועמדים בכל מקום .לפרטים ,ראה במדריך
למשתמש של התוכנה.
נוסף שדה לקליטת מענק שנים עודפות בפנסיה תקציבית.
הייתה בעיה בחישוב המענק הפטור שיובא בחשבון בנוסחת הקיזוז בגין מענקים פטורים
אשר התקבלו בעבר .הבעיה תוקנה.
 oבמידה ועבדת על מקרה כזה ,יש לבדוק שנית את החישוב.
הייתה בעיה בחישוב המענק הפטור שיובא בחשבון בנוסחת הקיזוז בגין מענק פטור אשר
התקבל בגין פרישת עבר ובגין פרישה נוכחית (עם  /ללא שרשרת רצף פיצויים המסתיימת
בפרישה נוכחית) כאשר תקופת העבודה הייתה מעבר לטווח של  32שנה מצד אחד ו/או
תאריך הגעה לגיל הזכאות מצד שני .הבעיה תוקנה.
 oבהקשר זה נעשה תיקון נוסף .המענק הפטור בגין פרישה נוכחית אשר יגרע הון
פטור צריך להיות ממודד ל 1/1 -של שנת ההגעה לגיל הזכאות .הנושא טופל.
 oבמידה ועבדת על מקרה כזה ,יש לבדוק שנית את החישוב.
במסגרת תיקון הבעיה הקודמת ,נוספו  3שדות להבהרת הנתונים בטבלאות השונות
במסך פטור מבוקש:
 oמענק פיצויים פטור מעבר לטווח  32שנה/גיל הזכאות .בשדה זה מוצג חלק
המענק הפטור אשר לא יובא בחשבון שמקורו בתקופת עבודה מעבר לטווח
הנדון.
 oמענק פיצויים פטור כוחות הביטחון .בשדה זה מוצג חלק המענק הפטור אשר
לא יובא בחשבון בגין היותו מענק כוחות הביטחון.
 oמענק פיצויים פטור בגין נכות יציבה .בשדה זה מוצג חלק המענק הפטור אשר
לא יובא בחשבון עקב פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה.
 oרק לידיעה ,הנושא הזה הרבה יותר מורכב מכפי שנראה על פני השטח !
 oדוגמא  :מועמד קיבל מענק מזומן בסך  ₪ 200,000בגין  40שנות עבודה ושכר
אחרון  10,000ש"ח .המענק הפטור האפשרי לפי סעיף 7(9א)(א) הוא .₪ 200,000
חלק המענק בסך  ₪ 40,000פטור ללא תנאי ולא יובא בחשבון בנוסחת הקיזוז.
כלומר ,הוא לא יצרוך סכומים מיתרת ההון הפטורה .יתרת הסכום הפטור
האפשרי בסך  ₪ 160,000יהיה פטור/חייב בהתאם לבקשת הפטור של המועמד.
נניח שביקש לנצל מתוך יתרת ההון הפטורה סכום בסך  ₪ 135,000והביא בכל
למענק פטור בסך  .₪ 100,000סיכומו של דבר הוא מענק פטור כולל בסך
 ₪ 140,000ומענק חייב בסך .₪ 60,000
אפשרות שליטה על הצגת לשוניות .במסגרת התיק הקיים המערכת מאפשרת הצגה
וטיפול בכ 20 -סוגי תוכניות ממשפחות גמל ,פנסיה וביטוח .מעל לשוניות התוכניות נוספו
שני לינק-ים המאפשרים הצגה מלאה או סלקטיבית של הלשוניות:
 oהצג את כל התוכניות .לחיצה עליו תביא להצגת לשוניות כל התוכניות בין אם יש
בהן תוכניות פעילות ,אם לאו.
 oהצג רק תוכניות עם נתונים .לחיצה עליו תביא להצגת לשוניות של תוכניות בהן
יש נתונים.
 oשים לב ! הלחיצה האחרונה נשמרת והצגת הלשוניות מכאן ואילך תהיה לפיה,
כל עוד לא שונתה.
הייתה בעיה בהצגת שם הגורם המוסדי בתוכניות במהלך האירועים השונים .הבעיה
טופלה.
רצף קצבה בעזיבות עבודה קודמות.
 oבמסגרת היסטוריית מעסיקים מזינים את ההיסטוריה במדויק ככל האפשר כפי
שהייתה בלי להפעיל שיקול דעת .במידה ונעשה רצף קצבה בתוכניות שונות,
מזינים במקום המתאים (עבר/היסטוריית מעבידים/לשונית המעביד
הנדון/פרטים לסיום תקופת העבודה/רצף קצבה/פרטים לתחילת הרצף) את
הסכומים ברצף קצבה בכל תוכנית ותוכנית.
 oבמסגרת התיק הקיים:
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אם מדובר בממשק מורכב (לדוגמא ,גרסת תכנון פרישה רב מופעי) ,יש
מקום להזין את הצבירות העדכניות ברצף קצבה בכל תוכנית ותכנית
בתיק הפנסיוני הקיים מכל מעסיק ומעסיק .הנושא נבדק בקפידה
במסגרת בדיקות התקינות.
אם מדובר בממשק פשוט (לדוגמא ,גרסת מענק וקצבה) ,אין מקום
להזין את הצבירות העדכניות ברצף קצבה בכל תוכנית ותכנית .עקב
תקלה ,במסגרת בדיקות התקינות המערכת "חיפשה" את הסכומים
הללו ויצרה הודעת שגיאה מיותר .הדבר תוקן.

עדכון 17/3/2014 – 4
 ראשית ,בעיה קטנה.
 oספר התוכנה הנפתח דרך תפריט עזרה ,עדכני.
 oספר התוכנה הנפתח דרך מקשי  ,F1הוא הגרסה הקודמת .יתוקן בהקדם.
 יש סבירות רבה שכאשר המערכת נפתחת ,ממשיכים לעבוד על המועמד האחרון שנשמר.
עד כה ,נדרשה טעינה שלו .מהיום ,כאשר המערכת נפתחת ,המועמד האחרון שנשמר נטען
באופן אוטומטי .במידה ולא רוצים לעבוד עליו ,אלא על מועמד אחר ,יש לטעון את
המועמד הרצוי.
 oשים לב ! במידה וגרסת הממשק בה נפתחה המערכת שונה מגרסת התוכנה בה
נשמר המועמד האחרון ,מתבצע התהליך הבא:
 תישלח הודעה מתאימה.
 עם סגירת חלון ההודעה ,נפתח בפניך חלון חדש ובו אתה נשאר האם
לסגור את המערכת ? בפניך אחת משתי אפשרויות:
 כפתור "אישור".
 oלחיצה על כפתור זה תביא לסגירת המערכת.
 oיש לבחור בחלופה זו במידה ואתה רוצה לעבוד שוב על
המועמד האחרון שעבדת עליו קודם לסגירת המערכת.
 oהמערכת תיסגר ואז יש לפתוח אותה שנית והפעם
בגרסת הממשק המתאימה.
 כפתור "ביטול"
 oלחיצה עליו תשאיר את המערכת פתוחה.
 oהמועמד האחרון לא נטען.
 oהמועמד הפעיל הוא מועמד ברירת המחדל.
 oיש להמשיך לעבוד "חופשי".
 עד כה ,כותרות לשוניות התוכניות היו מספרים רצים .מעדכון זה ,כותרת הלשונית תהיה
מספר הפוליסה/עמית.
 נוסף "מחשבון נוסחת שילוב ."2011
 oראשית ,לא מדובר בטעות .מדובר במחשבון נוסחת השילוב טרם תיקון .190
 oבשורת התפריטים נוספה כניסה חדשה "מחשבונים" וממנה מפעילים את
המחשבון.
 oתיעוד מפורט מופיע בספר התוכנה תחת פרק ראשי חדש בשם מחשבונים.
 שינוי בהגדרת תקופת היוון לצמיתות .כאשר מבוצע היוון בהכרח מוגדרת תקופת היוון.
המערכת מאפשרת  2חלופות:
 oהיוון לצמיתות (לתוחלת חיים).
 oהיוון לתקופה מוגבלת.
 במקרה זה ,יש להזין את התקופה .המערכת מאפשרת הזנת ערך מרבי
של  35שנה (עד כה היה  25שנה) .במידה ומבוקש היוון לתקופה שמעבר
ל 35 -שנה ,היא מחייבת לעשות שימוש בחלופה של היוון לצמיתות.
 טיפול בנושא בדיקת הכנסות.
 oהמערכת בודקת קיומן של הכנסות עבר והווה לפי סטאטוס המועמד בכל נקודת
זמן (שכיר/עצמאי/לא עובד) .היא לא בדקה את נושא קצבאות משולמות טרם
מועד החישוב (לדוגמא ,פורש צהל) .עתה ,כאשר היא בודקת קיומן של הכנסות
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היא לוקחת בחשבון גם הכנסות חייבות שמקורן בקצבה מזכה משולמת טרם
מועד החישוב.
 oיש לשים לב שהכנסה שאיננה פטורה ומקורה בקצבאות היא הכנסה מיגיעה
אישית לכל דבר ועניין ויש להזין אותה במסגרת כלל ההכנסות החייבות .מאחר
ואיננה הכנסת עבודה לפי  ,)2(2אני מכליל אותה תחת הכנסה לפי סעיף .)1(2
מעבר נוח בין שדות .שיפור מעבר באמצעות  TABגם בשדות בוררים.

עדכון 5/3/2014 – 3
 בראש מסך התוכנה ,ניתן לראות את שם התוכנה ואת פרטי המועמד הפעיל ,תעודת זהות
ושם .פרטי המועמד הפעיל מתעדכנים כדלקמן:
 oעם הפעלת התוכנה נראה את פרטי המועמד האחרון שנשמר .במקרה של הפעלה
ראשונה ,נראה את פרטי ברירת המחדל.
 oעם ביצוע פעולת שחזר הגדרות יצרן למועמד  ,F10נראה את ערכי ברירת המחדל.
 oלאחר הקמת מועמד (לאחר לחיצה על כפתור צור מועמד ..וחזרה למסך הראשי)
נראה את פרטי המועמד שהוזנו.
 oלאחר טעינת מועמד קיים נראה את פרטיו.
 oכל שינוי של תעודת זהות ו/או שם לא יבוא לידי ביטוי בכותרת אלא לאחר
שנשמר (יש עם זה בעיה כיום אשר תתוקן בגרסה הבאה .העדפתי לשחרר גרסה
עם הבעיה).
 תוקנו שגיאות כתיב/כתב בדוחות.
 נוספו קיצורים:
 oלפתיחת מועמד .Ctrl+O
 oלשמירת מועמד .Ctrl+S
 טיפול בצבעים בטבלאות.
 oחלק מהצבעים בהם נעשה שימוש היו כהים מידי ,דבר שהביא לבעיית נראות
כותרות במסך ובהדפסה .נבחרו צבעים בהירים וכתוצאה מזה ,הכותרות נראות
בבירור במסך ובהדפסה.
 תוקנה בעיית היפר קישור בספר העזרה המקומי.
 תוספות בתפריט עזרה
 oנוספה כניסה אודות נכסים .ניתן לראות שם פרטים אודות גרסת המערכת בה
נעשה שימוש.
 oנוספה כניסה שלח מועמד לבני הפנר.
 במקרה של מועמד המביא לתקלה (באג תוכנה) או שנדרש סיוע של בני
הפנר ,לחיצה כניסה זו תביא לפעילויות אלה (ללא כל השפעה על
הפעילות במערכת):
 המועמד יכווץ.
 יוצפן בהצפנה בסיסית.
 יישלח לאתר נכסים שם ייבחן על ידי.
 מומלץ למלא פרטים נלווים במסך הערות (הכניסה התחתונה ביותר בעץ
הניווט) ובו פירוט הבעיה ונלווים אשר יסייעו לי לטפל בה ביעילות.
 נוספו אתראות לפעילויות :
 oשחזר הגדרות יצרן למועמד  .F10מאחר וביצוע פעילות זו מוחק את כל נתוני
המועמד הפעיל ,לפני ביצוע בפועל תישלח הערה מתאימה למסך ורק לאחר
אישור המשתמש ,הפעולה תבוצע.
 oבקשת יציאה מהמערכת .לפני היציאה בפועל ,תישלח התראה מתאימה .במידה
והמועמד הפעיל לא נשמר ,זה הזמן לשמור אותו.
 תוספת קביעת תאריך משיכת קצבה באופן מרוכז לכלל הקצבאות.
 oכאשר מבצעים חישוב בגרסאות הממשק הפשוטות ,במסגרת מסך מימוש
תגמולים וקצבה  /משיכת קצבה ,מגדירים משיכת קצבאות .עד כה ,לכל קצבה
היה נדרש להזין את תאריך משיכתה.
 oנוספה לשונית חדשה בשם קביעת מועד משיכת הקצבאות .בלשונית זו בורר
אפשרות ושדה תאריך מבוקש .להלן החלופות:
 כל המקורות בתאריך אחד כמפורט להלן.
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 בחירה בחלופה זו מחייבת הזנת ערך בשדה תאריך מבוקש.
מועד משיכת הקצבאות בלשוניות קצבאות נוספות ו -קצבה
שמקורה ברצף קצבה יהיה לפי הערך שיוזן בשדה זה.
 כל מקור בתאריך משלו.
 בחירה בחלופה זו תביא לכך שמועד משיכת כל קצבה וקצבה
יקבע באופן פרטני במסגרת שאר הנתונים אשר יוזנו אודותיה.
שיפור משמעותי במפרט לביצוע .מספור השורות בתוך כל פסקה.
תיקון בעיה בתאריך המודפס ל .161 -כאשר סיום העבודה היה תוך כדי חל"ת היה
מודפס תאריך שגוי.

עדכון 25/2/2014 – 2
 ספרת ביקורת של תעודת זהות.
 oהמערכת לא זיהתה כהלכה תעודת זהות שספרת הביקורת שבה היא  .0הבעיה
תוקנה.
 טופס 161א.
 oבקשת רצף קצבה לא הודפסה כהלכה כאשר רמת הממשק הייתה פשוטה.
הבעיה תוקנה.
עדכון 25/2/2014 – 1
 ספר התוכנה.
 oמאמץ רב הושקע בספר התוכנה .ניתן להיכנס אליו בשני אופנים.
 עזרה ,דרך שורת התפריטים.
 לחיצה על  ,F1בכל מצב .לחיצה עליו ,תפתח באופן אוטומטי את ספר
התוכנה הנמצא באתר במקום הקרוב ביותר האפשרי להסבר אודות
השדה הפעיל בעת לחיצה על .F1
 oמנגנון יצירת הספר במתכונת זו מורכב וכמות השדות "המוקפצים" רבה מאד.
שני אלה הביאו לכך שהספר לעתים לא נבנה בסדר שבו היה אומר להיבנות.
בימים האחרונים ,הייתה קפיצת מדרגה בנושא והיא חלק מהעדכון.
 נכסים פיננסיים.
 oבמסך נכסים פיננסיים לא הוצגו כלל תוצרי השימוש בנכסים .התוצרים הופיעו
ונלקחו בחשבון בתזרים המזומנים ובמסכי התוצאות ,אך במסכי הנכסים עצמם,
היכן שמגדירים את השימוש ורואים את התוצרים ,אלה לא הוצגו.
 פתרון בעיית פיצויים למס.
 oנוספה יכולת טיפול במקרה משונה ,אך אפשרי שבו מעורבת פוליסת ביטוח
קצבתית משתתפת ברווחים .מדובר במצב שבו סכום הפיצויים נמוך מסכום
הפיצויים למס ונעשה רצף קצבה על מלוא הסכום ולא נותרה יתרת הון פטורה
לטובת מענק פטור .לדוגמא ,פדיון הפיצויים בפוליסה  ,₪ 100,000למס 110,000
 ₪ומבוצע רצף קצבה על סכום  .₪ 100,000התוצאה היא פיצויים חייבים בסך
 ₪ 10,000ללא פיצויים .המערכת "לא ידעה לעכל את זה" כהלכה .הדבר תוקן.
 פתרון בעיה בהתקנה.
 oבמסגרת התקנה ,תהליך הזנת קוד רישיון המשתמש היה מביא להודעת שגיאה
מיותרת .הבעיה תוקנה.

