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איש חכם אמר פעם "טוב מראה עיניים מאלף מלים" .במסמך הבא מפורטת רשימת הסרטונים המקצועיים בהם ניתן
לצפות דרך יוטיוב .אני משוכנע כי יחכימו את הצופה בהם.
במידה ולדעתך סרטון מקצועי בנושא נוסף עשוי לעניין את הקהל ,פנה אלי .אם יש צדק בדברייך ,אייצר אותו.
להלן הרשימה.
הדגמת תוכנות
# תכנון_פרישה_הוליסטי_ולייף_פלנינג_אוטומטי – סרטון חובה לכל מי שרק חושב על פרישה.
# הדגמת_תוכנת_מחולל_פרישה_חכם
# הדגמת_מחולל_חכם_לטופס_קיבוע__זכויות_161ד
קורס מתכנן פרישה יישומי
# מסלול_הכשרה_מלא_למתכנן_פרישה_יישומי
# קורס_מתכנן_פרישה_יישומי_תיאוריה
# קורס_מתכנן_פרישה_יישומי_פתרונות_תרגול
הדרכות שונות
# הדרכות_שונות_הפקת_טופס__161מורכב
# הדרכות_שונות_הפקת_סדרת_טפסי_מס_הכנסה
# הדרכות_שונות_פריסה
# הדרכות_שונות_היוון
 oהיוון לתקופה קצובה הלכה למעשה לפי העולם הישן ולפי העולם החדש.
 oהיוון כללי וקיבוע זכויות לפורשי כוחות הביטחון אשר ביצעו היוון פטור.
# הדרכות_שונות_רצף_קצבה
# הדרכות_שונות_אנונה_פיננסית
סרטונים שונים
# סרטונים_נוספים_נקודת_האיזון
# סרטונים_נוספים_פתרון_בעיית_לייף_פלנינג
# המערכת_הנדרשת_לבחירת_חליפת_ביטוח_פנסיוני
סרטונים אודות תפעול מסכי מחולל פרישה חכם
# סרטונים_נוספים_נקודת_האיזון
# סרטונים_נוספים_פתרון_בעיית_לייף_פלנינג
# המערכת_הנדרשת_לבחירת_חליפת_ביטוח_פנסיוני
תוכנה מקצועית אוטומטית כתחליף למקצוענות  -הדגמת יצירת סכום חד פעמי
# מפיצויים_במזומן_קפמ_והון
# oמזומן_בליווי_הסברים_מקצועיים_מעמיקים
# oמזומן_למשתמש_לא_מקצועי
# מפיצויים_בקצבה_במימוש_מיידי

כל הזכויות שמור ות לבני הפנר .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,לתרגם ,ולעשות שימוש כלשהו בתוכן מסמך זה בחלקו או במלואו למעט לקריאה למי שקיבל רשות לכך.

תכנון פרישה הוליסטי ולייף פלנינג אוטומטי במונחי נטו אחרי מס הלכה למעשה תוך שימוש בתוכנת נכסים הדור הבא
כתובת ביוטיוב
תוכן
תאריך
https://www.youtube.com/watch?v=h8sgiDsPvBw
מבוא
29/7/2019
https://www.youtube.com/watch?v=KIYuhdFBSCc
התכנון בפועל
29/7/2019

תוכנה מקצועית אוטומטית כתחליף למקצוענות  -הדגמת יצירת סכום חד פעמי
תוכן
תאריך

18/12/2020
21/12/2020
18/12/2020

הצגת אופן פעולת תוכנה מקצועית אוטומטית כתחליף למקצוענות
ביצירת סכום חד פעמי נטו מתשלום פיצויים מעסיק נוכחי שמקורו
במזומן ,קופה מרכזית ותוכניות הוניות.
בליווי הסברים מקצועיים מעמיקים.
ללא הסברים מעמיקים אלא באמצעות מערכת מקצועית
אוטומטית אשר נועדה למשתמשים לא מקצועיים.
הצגת אופן פעולת תוכנה מקצועית אוטומטית כתחליף למקצוענות
ביצירת סכום חד פעמי נטו שמקורו בצבירות פיצויים מעסיק נוכחי
בקצבה ובקופה לא משלמת לקצבה בדרך של מימוש מיידי במשיכה חד
פעמית.

הדגמת תוכנת מחולל פרישה חכם של בני הפנר
תוכן
תאריך
הדגמת יכולות אוטומטיות מחולל פרישה חכם של בני הפנר -
3/3/2020
גרסה  – 15.0.0מחולל פרישה הוליסטי שעובד עבורך.
 31/12/2019הדרכה והיכרות לתוכנת מחולל פרישה חכם של בני הפנר –
כרטיס הכניסה שלך לתכנון פרישה .גרסה 14.0.0
הדגמת הפקת טופס  161ו161 -א תוך שימוש בתוכנת מחולל
1/8/2019
פרישה חכם של בני הפנר.
הדגמת תוכנת מחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד של בני הפנר
תוכן
תאריך
הדרכה והיכרות לתוכנת מחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 161ד
6/6/2019
של בני הפנר.
הדרכה כללית לטופס קיבוע זכויות 161ד
הדרכות שונות – הפקת טופס  161מורכב
תוכן
תאריך
הדגמת מקרה אמיתי שבו מופק טופס  161על כל סוגי קוד
3/8/2019
משלם וקוד תשלום האפשריים תוך שימוש בתוכנת מחולל
פרישה חכם של בני הפנר ותוכנת נכסים
הדרכות שונות – הפקת סדרת טפסי מס הכנסה
תוכן
תאריך
הדגמת  3מקרי עזיבת עבודה/פרישה ויציאה לגמלאות בהם
29/6/2020
מופקים לפי הצורך טופס 161 ,161א116 ,ג161 ,ג161 ,ד תוך
שימוש בתוכנת מחולל פרישה חכם של בני הפנר בגרסה .16.5.4

כתובת ביוטיוב

https://www.youtube.com/watch?v=Mo0nGHnHpn0
https://youtu.be/DkWrfOKuPOI
https://youtu.be/GJVqKlb-BXg

כתובת ביוטיוב
https://www.youtube.com/watch?v=LKEEgeVqNGA

https://www.youtube.com/watch?v=6gvsN9ep-yE
https://www.youtube.com/watch?v=tWBdupn5IgY

כתובת ביוטיוב
https://www.youtube.com/watch?v=SguYds47HWQ

https://www.youtube.com/watch?v=f2UiNPaJiWg

כתובת ביוטיוב
https://www.youtube.com/watch?v=FezweKObWLw

כתובת ביוטיוב
https://www.youtube.com/watch?v=-q9M9f4XKX8

מסלול הכשרה מלא להפיכה למתכנן פרישה יישומי באמצעות מחולל פרישה חכם גרסה 16
כתובת ביוטיוב
תוכן
תאריך
https://www.youtube.com/watch?v=KtHLzwiLC9A
מסלול ההכשרה והיכרות עם התוכנה בגרסה 16
30/4/2020

כל הזכויות שמור ות לבני הפנר .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,לתרגם ,ולעשות שימוש כלשהו בתוכן מסמך זה בחלקו או במלואו למעט לקריאה למי שקיבל רשות לכך.

קורס מתכנן פרישה יישומי באמצעות מחולל פרישה חכם גרסה  – 16חלק תיאורטי
תוכן
תאריך
https://www.youtube.com/watch?v=6gvsN9ep-yE
הרצאת מבוא על גרסה 14.0.0
25/4/2020
https://www.youtube.com/watch?v=sHXxKcyxRlQ
שיעור ראשון – מענקי פרישה ופריסה
25/4/2020
https://www.youtube.com/watch?v=5XQJ0Tal6vc
שיעור שני – ריבוי מענקים ורצפים
25/4/2020
https://www.youtube.com/watch?v=JkAenOS6El0
שיעור שלישי – מענקים וקצבאות
25/4/2020
https://www.youtube.com/watch?v=HBbHnPeN20k
שיעור רביעי –היוונים
25/4/2020
https://www.youtube.com/watch?v=sd92pQAf4PQ
שיעור חמישי – מימוש רצפים ותכנון הוליסטי
25/4/2020
https://www.youtube.com/watch?v=oLKWL8R_aDw
התרגיל
ופתרון
התיאורטי
לק
הח
של
שילוב
https://www.youtube.com/watch?v=2X1Ee62reiM
בחמישה חלקים
https://www.youtube.com/watch?v=eM7fIUmNu9w
כתובת ביוטיוב

https://www.youtube.com/watch?v=0GpU70XyVS4
https://www.youtube.com/watch?v=sd92pQAf4PQ

קורס מתכנן פרישה יישומי באמצעות מחולל פרישה חכם גרסה  – 16פתרונות מדריך לתרגילים
כתובת ביוטיוב
תוכן
תאריך
https://www.youtube.com/watch?v=eBgVGA6NBoo
מענק פרישה ופריסה – תרגיל 1
25/4/2020
https://www.youtube.com/watch?v=ROuHYNtKBPg
מענק פרישה ופריסה – תרגיל 2
25/4/2020
https://www.youtube.com/watch?v=bcFyqSAN0wo
ריבוי מענקים ורצפים – תרגיל 1
25/4/2020
https://www.youtube.com/watch?v=FCHZ3cEw29M
מענקים וקצבאות – תרגיל  – 1חלק ראשון
25/4/2020
https://www.youtube.com/watch?v=pyWl2aIEbQw
מענקים וקצבאות – תרגיל  – 1חלק שני
25/4/2020
https://www.youtube.com/watch?v=VBW6teFNCho
מענקים וקצבאות – תרגיל  – 2חלק ראשון
25/4/2020
https://www.youtube.com/watch?v=k_MPCti4CdQ
מענקים וקצבאות – תרגיל  – 2חלק שני
25/4/2020
https://www.youtube.com/watch?v=76N4L4etOlA
היוונים – תרגיל  – 1חלק ראשון
25/4/2020
https://www.youtube.com/watch?v=wwle9pCAkcw
היוונים – תרגיל  – 1חלק שני
25/4/2020
ראה קישור לסרטונים בחלק התיאורטי לעיל.
מימוש רצפים ותכנון הוליסטי
25/4/2020
הדרכות שונות  -פריסה
תוכן
תאריך
דוגמא לפריסה אחורה כולל פתיחת שומות תוך שימוש בתוכנת
19/9/2019
מחולל פרישה חכם של בני הפנר
פריסה הלכה למעשה תוך שימוש בתוכנת מחולל פרישה חכם
23/6/2019
של בני הפנר ותוכנת נכסים – חלק ( 1עקרונות הפריסה ,פריסה קדימה

כתובת ביוטיוב
https://www.youtube.com/watch?v=5bTS56B5xek

https://www.youtube.com/watch?v=Y-n3k4gnJNA

ואחורה ,פריסה אוטומטית)

14/7/2019

פריסה הלכה למעשה תוך שימוש בתוכנת מחולל פרישה חכם
של בני הפנר ותוכנת נכסים – חלק ( 2הכנת האפשרויות ,שילוב כיווני פריסה,

26/7/2019

פריסה הלכה למעשה תוך שימוש בתוכנת מחולל פרישה חכם
של בני הפנר ותוכנת נכסים – חלק  (3פטור ממס ,פריסת מענק מאוחר ,העתקת

https://www.youtube.com/watch?v=tvlGhsgtg24

29/8/2019

פריסה הלכה למעשה תוך שימוש בתוכנת מחולל פרישה חכם
של בני הפנר ותוכנת נכסים – חלק (4דגשים לפריסה אחורה)

https://www.youtube.com/watch?v=icx3ls1HkjE

https://www.youtube.com/watch?v=F1y3tXWnM4Y

פריסה של מענקים מעורבים)

הפריסה לשנה הבאה)

הדרכות שונות  -היוון
תאריך
היוון לתקופה קצובה הלכה למעשה לפי העולם הישן ולפי העולם
18/7/2019
החדש תוך שימוש בתוכנת מחולל פרישה של בני הפנר.
היוון כללי וקיבוע זכויות לפורשי כוחות הביטחון אשר ביצעו היוון
4/11/2020
תוכן

כתובת ביוטיוב
https://www.youtube.com/watch?v=MAl8QumX-Qw

https://www.youtube.com/watch?v=LXORQ3UlwiU

פטור בתוכנת מחולל פרישה חכם ובתוכנת מחולל קיבוע זכויות חכם
טופס 161ד חכם בגרסה .16.11

הדרכות שונות – רצף קצבה
תוכן
תאריך
רצף קצבה תוך שימוש בתוכנת מחולל פרישה של בני הפנר
13/5/2020
בגרסה  .16.2הטכניקה והמשמעויות.
הדרכות שונות – אנונה פיננסית
תאריך
יצירת אנונה פיננסית הלכה למעשה תוך הדגמה בתוכנת מחולל
27/7/2020
פרישה של בני הפנר בגרסה  16.7ובתוכנת נכסים.
תוכן

כתובת ביוטיוב
https://www.youtube.com/watch?v=upIYHBlPThU

כתובת ביוטיוב
https://www.youtube.com/watch?v=VuQMxmnXro4

כל הזכויות שמור ות לבני הפנר .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,לתרגם ,ולעשות שימוש כלשהו בתוכן מסמך זה בחלקו או במלואו למעט לקריאה למי שקיבל רשות לכך.

סרטונים נוספים
תוכן
תאריך
סרטון המדגים את נקודת האיזון תוך שימוש במחולל פרישה
29/4/2019
של בני הפנר.
נקודת האיזון היא נקודת הזמן שבה הערך הנוכחי הנקי תוך
הקצאת ההון הפטור לטובת פיצויים והיוונים זהה לערך הנוכחי
הנקי תוך הקצאת ההון הפטור לטובת קצבה מזכה.
פתרון בעיית לייף פלנינג למימוש מטרה ודרישות תוך מימוש
10/5/2019
מושכל של נכסים פנסיוניים ופיננסים באמצעות תוכנת נכסים
בגרסת מומחה.
המערכת הנדרשת בענף הביטוח הפנסיוני לבחירת חליפה
1/10/2020
פנסיונית .הצגת עקרונות מערכת אוטומטית לבחירת חליפה
פנסיונית באמצעות הדגמת תוכנה לבחירת מכונית.

כתובת ביוטיוב
https://youtu.be/lJuyd6dXM0Q

https://www.youtube.com/watch?v=3G3T-AlL7PU

https://www.youtube.com/watch?v=Yf-FL36bca0

כל הזכויות שמור ות לבני הפנר .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,לתרגם ,ולעשות שימוש כלשהו בתוכן מסמך זה בחלקו או במלואו למעט לקריאה למי שקיבל רשות לכך.

