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לכבוד

מר מועמד צעיר
המועמד מספר 20

עיר הנישומים מיקוד 62000

להלן תקציר אירוע עזיבת עבודך במטרה לקבל סכום חד פעמי מירבי.
הנך מסיימ/ת עבודתך אצל מעסיק 1911 [תיק ניכויים מס' 1911] אשר החלה בתאריך 01/01/2001 והסתיימה בתאריך 

.27/01/2014

הערך הנוכחי הנקי הכולל של כל מקורותיך אשר ימומשו מהיום ועד תום תוחלת החיים שלך (צפוי להיות בשנת 2024) 
הוא בסך 5,046,704 ש'ח.

מעבר לסכומים לעיל, לא שוריינה רזרבה כלשהי.
במהלך החיים מהיום ואילך, ייצרכו כל הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים ולא צפוי סכום להורשה בתום תוחלת החיים.

להלן תזרים המזומנים הצפוי לך מהיום ואילךלהלן תזרים המזומנים הצפוי לך מהיום ואילךלהלן תזרים המזומנים הצפוי לך מהיום ואילךלהלן תזרים המזומנים הצפוי לך מהיום ואילך::::
סכום בפועל סכום למס חייב פטור מס מחושב מס לתשלום נטו

שנה סך הכל סך הכל סך הכל סך הכל סך הכל סך הכל סך הכל

2009 00 00 83,333 00 31,308 00 00

2010 00 00 83,333 00 33,140 00 00

2011 00 00 83,333 00 37,088 00 00

2012 00 00 83,333 00 40,000 00 00

2013 00 00 83,333 00 40,000 00 00

2014 5,421,856 5,430,745 881,185 3,446,969 215,986 613,210 4,808,647

2015 120,000 120,000 462,962 00 117,418 9,211 110,789

2016 120,000 120,000 457,372 5,590 115,518 8,037 111,963

2017 120,000 120,000 114,410 5,590 8,037 8,037 111,963

2018 120,000 120,000 114,410 5,590 8,037 8,037 111,963

2019 120,000 120,000 114,410 5,590 8,037 8,037 111,963

2020 120,000 120,000 111,361 8,639 7,397 7,397 112,603

2021 120,000 120,000 111,361 8,639 7,397 7,397 112,603

2022 120,000 120,000 111,361 8,639 7,397 7,397 112,603

2023 120,000 120,000 111,361 8,639 7,397 7,397 112,603

2024 10,000 10,000 9,280 720 00 00 10,000

מאחלים לך חיים טובים ואריכות ימים ונשמח לעמוד לרשותך למתן הבהרות נוספות ובמימוש ההמלצות .

בכבוד רב
בני הפנר, מנכ"ל

פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ

לוטה לוטה לוטה לוטה ::::
- תזרים מזומנים מבוקש ביחס לתזרים בפועל.

- טופס 161 להעברה לנציבות מס הכנסה.
- טופס 161א להעברה לנציבות מס הכנסה.
- טופס 116ג להעברה לנציבות מס הכנסה.

- מפרט לביצוע.

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ



להלן תזרים מזומנים מבוקש ביחס לתזרים בפועללהלן תזרים מזומנים מבוקש ביחס לתזרים בפועללהלן תזרים מזומנים מבוקש ביחס לתזרים בפועללהלן תזרים מזומנים מבוקש ביחס לתזרים בפועל::::
ערך נוכחי של יתרה כללית לשימוש 5,709,883 המותיר עודף בסך 5,167,725 מעל לדרישה הכוללת שהוגדרה

שנה תזרים מבוקש
למחיה

תזרים כולל 
נדרש

הכנסה נטו תשלומי 
ביטוח לאומי

תקבולי ביטוח
לאומי

יתרה כללית 
למחיה

עודף/חוסר 
בתזרים 
למחיה

עודף/חוסר 
בתזרים 
למחיה 
באחוזים

2014 60,000 60,000 4,808,647 00 00 4,808,647 4,748,647 7,914

2015 60,000 60,000 110,789 00 00 110,789 50,789 85

2016 60,000 60,000 111,963 00 00 111,963 51,963 87

2017 60,000 60,000 111,963 00 00 111,963 51,963 87

2018 60,000 60,000 111,963 00 00 111,963 51,963 87

2019 60,000 60,000 111,963 00 00 111,963 51,963 87

2020 60,000 60,000 112,603 00 00 112,603 52,603 88

2021 60,000 60,000 112,603 00 00 112,603 52,603 88

2022 60,000 60,000 112,603 00 00 112,603 52,603 88

2023 60,000 60,000 112,603 00 00 112,603 52,603 88

2024 5,000 5,000 10,000 00 00 10,000 5,000 100

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מעמוד 2 מתוך 38
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®µ
Æ≤

∞∞
∑†

≠†
Ï†

ÔÎ
„Â

ÚÓ
©†
Ú„

ÈÓ
†˙

ÂÎ
¯Ú

Ó
Â†

ÔÂ
‚¯

‡
Ï†

‰
·È

Ë
Á
‰
†¨

¢Ú

‰„Â·Ú‰†˙ÙÂ˜˙†ÔÈ‚·†„·ÂÚÏ†Â¯·ˆ˘†®±∑©˙ÂÈÂÎÊØÌÈÓÂÎÒÂ†‰˘È¯Ù†ÔÈ‚·†ÌÈÓÂÏ˘˙†ËÂ¯ÈÙ†ÆÁ

®±∏©ÌÏ˘Ó‰†Ì˘„Â˜
®≤∞©ÌÏ˘Ó‰†‚ÂÒ

π
®±π©ÌÈÈÂÎÈ†˜È˙†¯ÙÒÓ„Â˜

®≤±©ÌÂÏ˘˙‰†‚ÂÒ

®≤≤©˙ÂÎÊ‰†‰¯·ˆ†Â‡†ÌÂÏ˘˙‰†ÌÏÂ˘†‰È‚·†‰ÙÂ˜˙‰

ÌÏÂ˘˘†ÌÂÎÒ‰
®≤≥©‰˘È¯Ù‰†ÌÂÈÏ†¯·ˆ˘†Â‡

®≤¥©ÌÂÏ˘˙‰†ÍÈ¯‡˙®≤µ©‰ÒÈÏÂÙØÔÂ·˘Á†¯ÙÒÓ®≤∂©˙ÙÒÂ†‰¯È·ˆ

‰ÏÁ˙‰†ÍÈ¯‡˙ÌÂÈÒ†ÍÈ¯‡˙

π

˙ÂÎÊ‰†‰¯·ˆ†Â‡†®≤≤©ÌÂÏ˘˙‰†ÌÏÂ˘†‰È‚·†‰ÙÂ˜˙‰

®≤¥©ÌÂÏ˘˙‰†ÍÈ¯‡˙®≤µ©‰ÒÈÏÂÙØÔÂ·˘Á†¯ÙÒÓ

‰ÏÁ˙‰†ÍÈ¯‡˙ÌÂÈÒ†ÍÈ¯‡˙

π

˙ÂÎÊ‰†‰¯·ˆ†Â‡†®≤≤©ÌÂÏ˘˙‰†ÌÏÂ˘†‰È‚·†‰ÙÂ˜˙‰

®≤¥©ÌÂÏ˘˙‰†ÍÈ¯‡˙®≤µ©‰ÒÈÏÂÙØÔÂ·˘Á†¯ÙÒÓ

‰ÏÁ˙‰†ÍÈ¯‡˙ÌÂÈÒ†ÍÈ¯‡˙

±

≤

≥

®±∏©ÌÏ˘Ó‰†Ì˘

®±∏©ÌÏ˘Ó‰†Ì˘

ÌÏÂ˘˘†ÌÂÎÒ‰
®≤≥©‰˘È¯Ù‰†ÌÂÈÏ†¯·ˆ˘†Â‡

ÌÏÂ˘˘†ÌÂÎÒ‰
®≤≥©‰˘È¯Ù‰†ÌÂÈÏ†¯·ˆ˘†Â‡

®±π©ÌÈÈÂÎÈ†˜È˙†¯ÙÒÓ

®±π©ÌÈÈÂÎÈ†˜È˙†¯ÙÒÓ

„Â˜
®≤∞©ÌÏ˘Ó‰†‚ÂÒ

„Â˜
®≤±©ÌÂÏ˘˙‰†‚ÂÒ

„Â˜
®≤∞©ÌÏ˘Ó‰†‚ÂÒ

„Â˜
®≤±©ÌÂÏ˘˙‰†‚ÂÒ

±∂±†††††≤†ÍÂ˙Ó†≤†Û„†††††††††††††††††††††††††††††††††††˙Â‰Ê†¯ÙÒÓ

®≤∂©˙ÙÒÂ†‰¯È·ˆ

®≤∂©˙ÙÒÂ†‰¯È·ˆ

ÔÈ¯ÂÚÈ˘Ï†˜ÚÓ†ÌÂÏ˘˙†ÆË

®≤∑©¯Â˜Ó·†ÒÓ†ÈÂÎÈÂ†·ÈÈÁ‰Ø¯ÂËÙ‰†˜ÚÓ‰†ÌÂÎÒ†·Â˘ÈÁ†Æ‡È

®≤∑©Ï‰Ó‰†È¢Ú†ÂÚ·˜˘†ÌÈ‡˙Ï†Ì‡˙‰·†˜¯†¯Â˜Ó·†ÈÂÎÈ‰†ÈÓÂÎÒ†˙‡†ÚÂ·˜ÏÂ†¯ÂËÙ‰†˜ÚÓ‰†ÌÂÎÒ†˙‡†ÂÓˆÚ·†·˘ÁÏ†È‡˘¯†„È·ÚÓ‰

„È·ÚÓ‰†˙¯‰ˆ‰†Æ·È

ÌÈÂÎÂ†ÌÈ‡ÏÓ†Ì‰† ¨ÂÈ˜ÏÁ†ÏÎ†ÏÚ† ¨‰Ê†ÒÙÂË·†È˙¯ÒÓ˘†ÌÈË¯Ù‰†ÏÎ†ÈÎ†˙‡Ê·†¯È‰ˆÓ†È‡
ÆÌÈÂÎ†ÌÈ‡˘†ÌÈË¯Ù†˙¯ÈÒÓ†Â‡†ÌÈË¯Ù†˙ËÓ˘‰†ÔÈ‚·†˜ÂÁ·†ÌÈÚÂ·˜‰†ÌÈ˘ÂÚ‰†ÈÏ†ÌÈÚÂ„È†ÈÎÂ

ÍÈ¯‡˙‡ÏÓ†Ì˘‰ÓÈ˙Á˙Ó˙ÂÁ „È˜Ù˙

∫˜˙Ú‰

††ÁÂÎ†‡·†❏†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‡ÏÓ†Ì˘˙·Â˙Î

ÌÈ¯È‡˘‰Ø„·ÂÚ‰†❏†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‡ÏÓ†Ì˘˙·Â˙Î

‰˘È¯Ù‰†¯Á‡Ï†Â‡†ÍÂÓÒ·†„È·ÚÓ‰†È¢Ú†„·ÂÚÏ†‰·ˆÈ˜†˙ÂÈÂÎÊ†˙˘ÈÎ¯†ÆÈ

†❏‰˘È¯Ù‰†¯Á‡Ï†Â‡†ÍÂÓÒ·†„·ÂÚÏ†‰·ˆÈ˜†˙ÂÈÂÎÊ†È„È†ÏÚ†Â˘Î¯ÈÈ†‡ÏÂ†Â˘Î¯†‡Ï

†❏ÍÈ¯‡˙·†¶††††††††††††††††††††Ï˘†ÍÒ†‰˘È¯ÙÏ†ÍÂÓÒ·†„·ÂÚÏ†‰·ˆÈ˜†˙ÂÈÂÎÊ†¯Â·Ú†ÌÏ˘‡ØÈ˙ÓÏÈ˘

†††‰ÙÂ˜Ï

†❏Ï˘†‰ÙÂ˜˙†Í˘ÓÏ†¶†††††††††††††††††††Ï˘††È˘„ÂÁ†ÌÂÏ˘˙†¨‰˘È¯Ù‰†¯Á‡Ï†¨„·ÂÚÏ†‰·ˆÈ˜†˙ÂÈÂÎÊ†¯Â·Ú†ÌÏ˘‡

††††‰ÙÂ˜Ï

ÌÂÏ˘˙‰†ÍÈ¯‡˙Á¢˘·†ÌÂÎÒ‰
‰˘˘„ÂÁÌÂÈ

ÌÂÏ˘˙‰†ÍÈ¯‡˙Á¢˘·†ÌÂÎÒ‰
‰˘˘„ÂÁÌÂÈ

ÌÂÏ˘˙‰†ÍÈ¯‡˙Á¢˘·†ÌÂÎÒ‰
‰˘˘„ÂÁÌÂÈ

ÒÓ·†·ÈÈÁ‰†˜ÚÓ‰†ÌÂÎÒ†Æ¥

®≥∞©‰„Â˜ÙÏ†®‡∑©π†ÛÈÚÒ†ÈÙ†ÏÚ†ÒÓÓ†¯ÂËÙ‰†˜ÚÓ‰†ÌÂÎÒ†Æ≥

®≤π©‰˘È¯Ù‰†˙Ú·†ÌÏÂ˘Ó‰†˜ÚÓ†Î¢‰Ò†Æ≤

®≤∏©¯ÂËÙÏ†˙Ú·Â˜‰†˙¯ÂÎ˘Ó‰†ÌÂÎÒ†Æ±

‰ÙÂ˜Ï†È˙Ú„Â‰†Æ∂

ÍÒ·†††††††††•†¯ÂÚÈ˘·†ÒÓ†˙ÂÎÏ†‰ÈÏÚ†ÈÎ†††

ÍÒ·†††††††††•††¯ÂÚÈ˘·†ÒÓ†È˙ÈÎÈ†ÒÓ·†·ÈÈÁ‰†˜ÚÓ‰†ÌÂÎÒÓ†Æµ

ÍÈ¯‡˙·†‰ÓÂ˘‰†„È˜ÙÏ†¯·ÚÂ‰˘†††

Æ∑˘˜È·†„·ÂÚ‰†ÈÎ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‰ÙÂ˜Ï†È˙Ú„Â‰

Ï˘†ÍÒ†®≥±©®‰·ˆÈ˜†Ûˆ¯©†„È˙Ú·†‰·ˆ˜†ÌÂÏ˘˙Ï†˜ÚÓ‰†ÈÙÒÎÓ†„ÚÈÈÏ

899

מעסיק 1911

1911127/01/2014

100,00027/01/2014-

קפ'מ דש

ביטוח הפניקס

930601555

930638713

150,000

8,888

3

4

20

20

27/01/2014

27/01/2014

01/01/2001

01/01/2001

01/01/2001

27/01/2014

27/01/2014

110000

-

-

✔

19,847

646,509

אפס

646,509

כמפורט בטופס 161א
19,160

27/01/2014

20

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ



מספר זהות _____________ 
סעיף ח -  161נספח לטופס 

 פירוט תשלומים בגין פרישה וסכומים/זכויות שנצברו לעובד בגין תקופת העבודה. ח

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותסוג התשלום קודקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

תאריך סיום  תאריך התחלה 

899

01/01/2001

01/01/2001

01/01/2001

01/01/2001

01/01/2001

01/01/2001

01/01/2001

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

20

20

20

20

20

20

20

6

6

6

6

6

4

6

930638713

930638713

930638713

930638713

930638713

930638713

930638713

-

-

-

-

-

-

-

115000

114000

113000

112000

111000

111000

110000

26,665

25,396

26,665

25,396

17,332

9,333

16,507

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

ביטוח הפניקס

ביטוח הפניקס

ביטוח הפניקס

ביטוח הפניקס

ביטוח הפניקס

ביטוח הפניקס

ביטוח הפניקס

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ



מספר זהות _____________ 
סעיף ח -  161נספח לטופס 

 פירוט תשלומים בגין פרישה וסכומים/זכויות שנצברו לעובד בגין תקופת העבודה. ח

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותסוג התשלום קודקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

תאריך סיום  תאריך התחלה 

899

01/01/2001

01/01/2001

01/01/2001

01/01/2001

01/01/2001

01/01/2001

01/01/2001

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

20

20

20

20

20

20

20

6

4

6

4

6

6

4

930035985

930035985

930000948

930000948

930638713

930638713

930638713

-

-

-

-

-

-

-

119000

119000

118000

118000

117000

116000

116000

16,507

8,888

26,665

26,665

26,665

17,332

9,333

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

ביטוח כלל

ביטוח כלל

ביטוח מגדל

ביטוח מגדל

ביטוח הפניקס

ביטוח הפניקס

ביטוח הפניקס

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ



מספר זהות _____________ 
סעיף ח -  161נספח לטופס 

 פירוט תשלומים בגין פרישה וסכומים/זכויות שנצברו לעובד בגין תקופת העבודה. ח

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותסוג התשלום קודקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

תאריך סיום  תאריך התחלה 

899

01/01/2001

01/01/2001

01/01/2001

01/01/2001

01/01/2001

01/01/2001

01/01/2001

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

20

20

20

20

20

20

20

4

5

5

6

6

6

4

939601555

935253344

930762018

939572392

935217323

930638713

930638713

-

-

-

-

-

-

-

310000

213000

212000

211000

210000

120000

120000

8,888

19,160

19,160

19,160

19,160

16,507

8,888

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

דש גמל

פנסיה וותיקה מאוזנת עתודות

פנסיה וותיקה בהסדר מבטחים

הפניקס פנסיה כללית

הפניקס פנסיה

ביטוח הפניקס

ביטוח הפניקס

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ



מספר זהות _____________ 
סעיף ח -  161נספח לטופס 

 פירוט תשלומים בגין פרישה וסכומים/זכויות שנצברו לעובד בגין תקופת העבודה. ח

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותסוג התשלום קודקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

תאריך סיום  תאריך התחלה 

899

01/01/2001

01/01/2001

01/01/2001

01/01/2001

01/01/2001

01/01/2001

01/01/2001

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

30

30

30

30

30

30

20

6

6

6

6

6

6

6

930000948

930638713

930638713

930638713

930638713

930638713

939601555

-

118000

117000

115000

114000

113000

112000

310000

150

352

251

251

251

251

16,507

01/02/2014

01/02/2014

01/02/2014

01/02/2014

01/02/2014

01/02/2014

27/01/2014

ביטוח מגדל

ביטוח הפניקס

ביטוח הפניקס

ביטוח הפניקס

ביטוח הפניקס

ביטוח הפניקס

דש גמל

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ



מספר זהות _____________ 
סעיף ח -  161נספח לטופס 

 פירוט תשלומים בגין פרישה וסכומים/זכויות שנצברו לעובד בגין תקופת העבודה. ח

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותסוג התשלום קודקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

 תאריך סיום תאריך התחלה

הסכום ששולם או שנצבר 
 ליום הפרישה

צבירה נוספתמספר חשבון/פוליסהתאריך התשלום

התקופה בגינה שולם התשלום או נצברה הזכותקוד סוג התשלוםקוד סוג המשלםמס' תיק הניכוייםשם המשלם

תאריך סיום  תאריך התחלה 

899

01/01/2001

01/01/2001

01/01/2001

01/01/2001

01/01/2001

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

30

30

30

30

30

6

5

5

6

6

930638713

935253344

930762018

939572392

935217323

מספר זמני - 1900

213000

212000

211000

210000

743

302

263

302

302

01/02/2014

01/02/2014

01/02/2014

01/02/2014

01/02/2014

ביטוח הפניקס

פנסיה וותיקה מאוזנת עתודות

פנסיה וותיקה בהסדר מבטחים

הפניקס פנסיה כללית

הפניקס פנסיה

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ



‰ÓÂ˘†„È˜Ù†„Â·ÎÏ
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®±µ©˙Â‡·ˆÈ˜†ÔÂÂÈ‰†Æ‚

∫ÔÏ‰Ï†Ë¯ÂÙÓÎ†˙Â‡·ˆÈ˜†¯·Ú·†È˙ÂÂÈ‰

®∂©ÌÏ˘Ó‰†Ì˘

®±∑©ÔÂÂÈ‰‰†¯ÂÚÈ˘¯ÂËÙ‰†ÔÂÂÈ‰‰†ÌÂÎÒ
‰Ë˜‰‰†ÌÂÎÒ

®≤∞©‰·ˆÈ˜‰†Ï˘†È˘„ÂÁ‰ ÏÏÂÎ‰†ÔÂÂÈ‰‰†ÌÂÎÒ

®∑©ÌÏ˘Ó‰†Ï˘†ÌÈÈÂÎÈ†˜È˙†¯ÙÒÓ®±∂©ÔÂÂÈ‰‰†ÍÈ¯‡˙

π

‰„Â·Ú‰Ó†‰˘È¯Ù‰†ÍÈ¯‡˙
‰·ˆÈ˜‰†˙ÓÏÂ˘Ó†‰Ï˘·

Ø††††††ØØ††††††Ø

®±∏©ÔÂÂÈ‰‰†˙ÙÂ˜˙

®∂©ÌÏ˘Ó‰†Ì˘

®±∑©ÔÂÂÈ‰‰†¯ÂÚÈ˘¯ÂËÙ‰†ÔÂÂÈ‰‰†ÌÂÎÒ
‰Ë˜‰‰†ÌÂÎÒ

®≤∞©‰·ˆÈ˜‰†Ï˘†È˘„ÂÁ‰ ÏÏÂÎ‰†ÔÂÂÈ‰‰†ÌÂÎÒ

®∑©ÌÏ˘Ó‰†Ï˘†ÌÈÈÂÎÈ†˜È˙†¯ÙÒÓ®±∂©ÔÂÂÈ‰‰†ÍÈ¯‡˙

π

‰„Â·Ú‰Ó†‰˘È¯Ù‰†ÍÈ¯‡˙
‰·ˆÈ˜‰†˙ÓÏÂ˘Ó†‰Ï˘·

Ø††††††ØØ††††††Ø

®≥©˙ÂÙÒÂ†˙Â„Â·Ú†Ï˘·†˙ÂÈÂÎÊÂ†ÌÈÓÂÏ˘˙†Æ·

Æ±❏¨ÌÈ˜ÚÓ†ÈÓÂÏ˘˙†‰¯Â·Ú†È˙Ï·È˜†‡Ï†ÌÏÂ‡†˙ÙÒÂ†‰„Â·Ú·†È˙„·Ú†Â‡†¨˙ÙÒÂ†‰„Â·Ú·†È˙„·Ú†‡Ï†¨„È·ÚÓ‰†Ïˆ‡†È˙„Â·Ú†˙ÙÂ˜˙·
Æ¯ÂÓ‡‰†‚ÂÒ‰Ó†ÌÈÓÂÏ˘˙Ï†˙ÂÈÂÎÊ†È˙¯·ˆ†‡ÏÂ†˙Â‡·ˆÈ˜†Â‡†ÌÈÏÂÓ‚˙

Æß‚†˜ÏÁÏ†¯˘È†¯Â·Ú†±†˙ˆ·˘Ó·†√††˙ÓÈÒ†Ì‡

Æ≤∫ÔÏ‰Ï†Ë¯ÂÙÓÎ†˙ÂÈÂÎÊ‰Â†ÌÈÓÂÎÒ‰†È¯Â·Ú†Â¯·ˆ†Â‡†ÈÏ†ÌÈÓÏÂ˘Ó†¨ÈÏ†ÂÓÏÂ˘Â†˙ÙÒÂ†‰„Â·Ú·†È˙„·Ú†„È·ÚÓ‰†Ïˆ‡†È˙„Â·Ú†˙ÙÂ˜˙·†❏

Ø††††††Ø ππ
‚ÂÒ†„Â˜

®π©ÌÂÏ˘˙‰
‚ÂÒ†„Â˜

®∏©ÌÏ˘Ó‰
ÌÏÂ˘˘†ÌÂÎÒ
®±∞©¯·ˆ†Â‡

˜ÚÓ†ÌÂÎÒ
®±±©ÌÏÂ˘˘†¯ÂËÙ

ÌÏÂ˘†‰¯Â·Ú†‰„Â·Ú‰†˙ÙÂ˜˙
®±≥©˙ÂÎÊ‰†‰¯·ˆ†Â‡†ÌÂÎÒ‰

®±≤©ÌÂÏ˘˙‰†ÍÈ¯‡˙

≠†Ó„Ú

ÍÈ¯‡˙
®±¥©‰˘˜·‰†¯Â˘È‡

˙˘‚‰†ÍÈ¯‡˙
Ûˆ¯Ï†‰˘˜·‰

®±¥©‰· È̂̃ ØÌÈÈÂ̂ ÈÙ

±

Ø††††††Ø ππ

≠†Ó„Ú

≤

ÛÒÂ‰†„È·ÚÓ‰†Ì˘®¥©‰˘È¯Ù‰†ÍÈ¯‡˙®µ©‰Â¯Á‡†˙¯ÂÎ˘Ó®∂©ÌÏ˘Ó‰†Ì˘ ®≤©ÌÈÈÂÎÈ†˜È˙†¯ÙÒÓ®∑©ÌÏ˘Ó‰†Ï˘†ÌÈÈÂÎÈ†˜È˙†¯ÙÒÓ

‚ÂÒ†„Â˜
®π©ÌÂÏ˘˙‰

‚ÂÒ†„Â˜
®∏©ÌÏ˘Ó‰

ÌÏÂ˘˘†ÌÂÎÒ
®±∞©¯·ˆ†Â‡

˜ÚÓ†ÌÂÎÒ
®±±©ÌÏÂ˘˘†¯ÂËÙ

ÌÏÂ˘†‰¯Â·Ú†‰„Â·Ú‰†˙ÙÂ˜˙
®±≥©˙ÂÎÊ‰†‰¯·ˆ†Â‡†ÌÂÎÒ‰

®±≤©ÌÂÏ˘˙‰†ÍÈ¯‡˙
ÍÈ¯‡˙

®±¥©‰˘˜·‰†¯Â˘È‡

˙˘‚‰†ÍÈ¯‡˙
Ûˆ¯Ï†‰˘˜·‰

®±¥©‰· È̂̃ ØÌÈÈÂ̂ ÈÙ

ÛÒÂ‰†„È·ÚÓ‰†Ì˘®¥©‰˘È¯Ù‰†ÍÈ¯‡˙®µ©‰Â¯Á‡†˙¯ÂÎ˘Ó®∂©ÌÏ˘Ó‰†Ì˘ ®≤©ÌÈÈÂÎÈ†˜È˙†¯ÙÒÓ®∑©ÌÏ˘Ó‰†Ï˘†ÌÈÈÂÎÈ†˜È˙†¯ÙÒÓ

Ø††††††Ø

Ø††††††Ø

Ø††††ØØ††††††Ø

Ø††††††Ø

Ø††††Ø Ø††††Ø

Ø††††††Ø ππ

≠†Ó„Ú

‚ÂÒ†„Â˜
®π©ÌÂÏ˘˙‰

‚ÂÒ†„Â˜
®∏©ÌÏ˘Ó‰

ÌÏÂ˘˘†ÌÂÎÒ
®±∞©¯·ˆ†Â‡

˜ÚÓ†ÌÂÎÒ
®±±©ÌÏÂ˘˘†¯ÂËÙ

ÌÏÂ˘†‰¯Â·Ú†‰„Â·Ú‰†˙ÙÂ˜˙
®±≥©˙ÂÎÊ‰†‰¯·ˆ†Â‡†ÌÂÎÒ‰

®±≤©ÌÂÏ˘˙‰†ÍÈ¯‡˙
ÍÈ¯‡˙

®±¥©‰˘˜·‰†¯Â˘È‡

˙˘‚‰†ÍÈ¯‡˙
Ûˆ¯Ï†‰˘˜·‰

®±¥©‰· È̂̃ ØÌÈÈÂ̂ ÈÙ

ÛÒÂ‰†„È·ÚÓ‰†Ì˘®¥©‰˘È¯Ù‰†ÍÈ¯‡˙®µ©‰Â¯Á‡†˙¯ÂÎ˘Ó®∂©ÌÏ˘Ó‰†Ì˘ ®≤©ÌÈÈÂÎÈ†˜È˙†¯ÙÒÓ®∑©ÌÏ˘Ó‰†Ï˘†ÌÈÈÂÎÈ†˜È˙†¯ÙÒÓ

„·ÂÚ‰†ÈË¯Ù†Æ‡

‰‡ÏÓ†˙·Â˙Î ‰„ÈÏ†ÍÈ¯‡˙ ˙Â‰Ê†¯ÙÒÓÈË¯Ù†Ì˘‰ÁÙ˘Ó†Ì˘

Ø††††††Ø·ÂÁ¯‰¯È„Ø˙È·†ßÒÓ·Â˘ÈÈ„Â˜ÈÓ

Ø††††Ø Ø††††Ø Ø††††Ø

±

≤

®±∏©ÔÂÂÈ‰‰†˙ÙÂ˜˙

‡±∂±††††††≤†ÍÂ˙Ó†±†Û„

‰„Â·ÚÓ† ˘¯ÂÙ‰† „·ÂÚ† È¢Ú† ‡ÏÂÓÈ† ‰Ê† ÒÙÂË
®±©‰·ˆÈ˜Ï†Â‡ØÂ†ÌÈÏÂÓ‚˙Ï†Â‡ØÂ†˜ÚÓÏ†È‡ÎÊÂ
‰ÓÂ˘‰† „È˜ÙÏ† Â‡† „È·ÚÓÏ† ¯ÒÓÈÈ† ¯Â˜Ó‰

‰·˜Ï†Ì‚†ÒÁÈÈ˙Ó†≠†¯ÎÊ†ÔÂ˘Ï·†·Â˙Î†ÒÙÂË‰

Ø†††Ø†††††††††††‰˘‚‰†ÍÈ¯‡˙

 -

27/01/194762000 עיר  20

27/01/2014

המועמד

מעסיק 1911

1911

911

27/01/2014

911מעסיק 31/12/200310,000911מעסיק 911

120181,620181,62031/12/200301/01/1986

2911מקור קצבה כללי מספר 0

10.0001188150,000 -1,111

01/12/2010

✔

צעירמועמד899

31/12/2003

✔
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ÏÏÂÎ‰

¯ÂÚÈ˘
®≤∑©ÔÂÂÈ‰‰

‰·ˆÈ˜‰†ÌÂÎÒ
ÔÂÂÈ‰†ÈÙÏ†˘„Á‰

∫ÈÎ†ÈÏ†ÚÂ„È
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Æ‰„Â˜Ù‰†ÈÙ†ÏÚ†È·¯ÈÓ‰†¯ÂÚÈ˘·†¯Â˜Ó·†ÒÓ†ÂÓÓ†‰Î˙
Æ≤Æ‰¯˙È‰†ÔÈ‚·†ÌÈÈÂˆÈÙ†Ûˆ¯†˘˜·ÏÂ†ÒÓÓ†¯ÂËÙ·†ÌÈÈÂˆÈÙ‰Ó†˜ÏÁ†ÍÂ˘ÓÏ†Ô˙È†‡Ï
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✔
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✔
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27/01/2014

62000 עיר  20 27/01/1947 צעיר מועמד 899

✔

27/01/2014מעסיק 1911 01/01/2001 27/01/2014 100,000 01/01/2001

30

1911

27/01/2014

✔

המועמד

329,913

335,503

345,002

114,410

120,000

129,499

215,503

215,503

215,503

2016

2015

2014
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 מספר זהות _____________      

 ג111לטופס  נספח
 ב. פרטי ההכנסה

 סוג ההכנסה
 (3)הפרשי שכר  3 (1) מענק פרישה/מענק עקב מוות  1

    
 (4)פדיון חופשה דמי  4 (21היוון קצבה  2

    

 ניכוייםה' תיק מס שם המשלם
 של המשלם

תאריך תחילת 
 עבודה אצל המשלם

 התקופה עבורה שולמה ההכנסה תאריך התשלום סכום ההכנסה
 סיוםתאריך  תאריך התחלה

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 

✔

899

930638713
930638713
930000948
930638713
930638713
930638713
935217323
939601555
930638713
930035985
930638713
930638713
939601555
930638713
930035985
930000948
930638713
930638713
939572392
930601555

27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014

01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001

27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014

16,507
8,888

26,665
26,665
26,665
26,665
19,160
16,507
16,507
16,507
17,332
17,332
8,888
8,888
8,888

26,665
9,333
9,333

19,160
150,000

01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2001

ביטוח הפניקס
ביטוח הפניקס
ביטוח מגדל

ביטוח הפניקס
ביטוח הפניקס
ביטוח הפניקס
הפניקס פנסיה

דש גמל
ביטוח הפניקס

ביטוח כלל
ביטוח הפניקס
ביטוח הפניקס

דש גמל
ביטוח הפניקס

ביטוח כלל
ביטוח מגדל

ביטוח הפניקס
ביטוח הפניקס

הפניקס פנסיה כללית
קפ'מ דש
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Æ‰ÒÈ¯Ù‰†˙Â˘Ó†˙Á‡†ÏÎÏ†¨‰„Â˜ÙÏ†±≥±†ÛÈÚÒ†ÈÙ≠ÏÚ†È˙˘†Á¢Â„†˙˘‚‰·†·ÈÈÂÁ‡†¢‰ÓÈ„˜¢†‰ÒÈ¯Ù†ÔÈ‚·†ÈÎ†ÈÏ†ÚÂ„È†ÔÎ†ÂÓÎ

®±©˙ÂÓÈÈ˙ÒÓ‰†ÒÓ†˙Â˘†∂†≠†Ó†¯˙ÂÈÏ†‡Ï†ÌÏÂ‡†ÒÁÈÈ˙Ó†‡Â‰†Ô‰ÈÏ‡†‰„Â·Ú‰†˙Â˘Ï†˙È¯ÂÁ‡†ÒÂ¯ÙÏ†Ô˙È†®‰ÏÁÓ†ÈÓÈ†ÔÈ‚·†ÈÂˆÈÙ†ÏÏÂÎ©†‰˘È¯Ù†˜ÚÓ
ÌÈÂÂ˘†ÌÈ˜ÏÁ·†‡‰˙†‰ÒÈ¯Ù‰†ÆÂ„È≠ÏÚ†ÍÓÒÂ‰˘†ÈÓ†Â‡†ÌÈÒÓ‰†˙Â˘¯†Ï‰Ó†¯Â˘È‡†ÈÙ≠ÏÚ†˜¯†˙¯˙ÂÓ†‰ÓÈ„˜†‰ÒÈ¯Ù†Æ˜ÚÓ‰†Ï·˜˙†‰·†‰˘·

ÆÒÓ‰†˙Â˘Ï
®≤©‰·ˆÈ˜Â†ÌÈ¯È‡˘†˙·ˆÈ˜†¨‰„Â·Ú†¯˘ÂÎ†Ô„·Â‡†˙·ˆÈ˜†Ì‚†˙ÏÏÂÎ†¢‰·ˆÈ˜¢†Æ˜ÚÓ†˙ÒÈ¯Ù†Ï˘†ÂÏ‡Ï†ÌÈ‰Ê†˙ÂÂ‰Ó†‰·ˆÈ˜†Ï˘†‰ÒÈ¯ÙÏ†ÌÈÏÏÎ‰

ÆÈÓÂ‡Ï†ÁÂËÈ·Ï†„ÒÂÓ‰Ó†ÒÓ†˙·Á
®≥©ÆÂÏ·˜˙‰†‰·†‰˘·†˙ÂÓÈÈ˙ÒÓ‰†ÒÓ†˙Â˘†˘˘Ó†¯˙ÂÈÏ†‡Ï†ÌÏÂ‡†¨ÌÈÒÁÈÈ˙Ó†Ì‰†Ô‰ÈÏ‡†ÒÓ‰†˙Â˘Ï†¨˙È¯ÂÁ‡†¯Î˘†È˘¯Ù‰†ÒÂ¯ÙÏ†Ô˙È
®¥©Æ¯Î˘†È˘¯Ù‰†Ï˘†ÂÏ‡Ï†ÌÈ‰Ê†‰˘ÙÂÁ†ÔÂÈ„Ù†ÈÓ„†˙ÒÈ¯ÙÏ†ÌÈÏÏÎ‰
®µ©ÆÏÈÚÏ†ÂÈÈÂˆ˘†ÌÈÏÏÎÏ†Ì‡˙‰·†¨‰ÒÎ‰‰†˙‡†ÒÂ¯ÙÏ†ÌÈ˘˜·Ó†Ô‰ÈÏ‡†ÒÓ‰†˙Â˘†˙‡†ÌÂ˘¯Ï†˘È†‰Ê†¯ÂË·
®∂©Æ±∞∂†ÈÒÙÂË†ÔÂ‚Î†ÌÈ˙Ó‡Ó†ÌÈÎÓÒÓ†Û¯ˆÏÂ†Æ‰ÒÈ¯Ù†˙˘†ÏÎ·†ÍÏ†‰˙È‰˘†˙˜ÈÈÂ„Ó‰†‰ÒÎ‰‰†˙‡†ÌÂ˘¯Ï†˘È†˙È¯ÂÁ‡†‰ÒÈ¯Ù·

Æ‰ÈÈÂÙˆ†‰ÒÎ‰†ÌÂ˘¯Ï†˘È†‰ÓÈ„˜†‰ÒÈ¯Ù·

ÒÙÂË‰†ÈÂÏÈÓÏ†¯·Ò‰†È¯·„

˜ÚÓÓ†‰ÒÎ‰†ÒÂ¯ÙÏ†ÌÈ˘˜·Ó‰†ÂÈ¯È‡˘†Â‡†„·ÂÚ†È¢Ú†‡ÏÂÓÈ†‰Ê†ÒÙÂË
Â‡†¯Î˘†È˘¯Ù‰Ó†¨‰·ˆÈ˜†ÔÂÂÈ‰Ó†¨®‰ÏÁÓ†ÈÓÈ†ÔÈ‚·†ÈÂˆÈÙ†ÏÏÂÎ©†‰˘È¯Ù

Æ‰ÒÎ‰†‚ÂÒ†ÏÎÏ†„¯Ù†ÒÙÂË†‡ÏÓÏ†˘È†Æ‰˘ÙÂÁ†ÔÂÈ„ÈÙÓ
„ÁÈ·†Â‡†®¯Â˜Ó·†ÒÓ†ÈÂÎÈÓ†¯ÂËÙ©†ÒÓ†ÌÂ‡È˙†Í¯ÂˆÏ†‰˘˜·‰†˘È‚‰Ï†Ô˙È

Æ‰ÒÎ‰‰†‰Ï·˜˙†‰·†ÒÓ‰†˙˘Ï†È˙˘‰†Á¢Â„‰†ÌÚ

∫‰ÒÎ‰‰†‚ÂÒ

‰ÒÎ‰‰†‰ÓÏÂ˘†‰¯Â·Ú†‰ÙÂ˜˙‰
ÌÏ˘Ó‰†Ì˘ÌÈÈÂÎÈ†˜È˙†¯ÙÒÓ

ÌÏ˘Ó‰†Ï˘

ÍÈ¯‡˙
‰„Â·Ú‰†˙ÏÁ˙‰

ÌÏ˘Ó‰†Ïˆ‡

‰ÒÎ‰‰†ÌÂÎÒ

π

ÌÂÏ˘˙‰†ÍÈ¯‡˙

‰ÏÁ˙‰†ÍÈ¯‡˙ÌÂÈÒ†ÍÈ¯‡˙

‰ÒÎ‰‰†˙˜ÂÏÁÂ†‰ÒÈ¯Ù‰†˙ÙÂ˜˙†Æ‚

®µ©‰ÒÈ¯Ù†˙˘‰ÒÎ‰†Î¢‰Ò
‰˘†‰˙Â‡Ï

‰ÒÈ¯Ù†ÌÂÎÒ
‰˘Ï

®∂©˙ÙÒÂ†‰ÒÎ‰
‰˘†‰˙Â‡·

‰ÈÈÂÙˆØ˙È‡„Â

‰¯‰ˆ‰†Æ„

ÌÈ˜ÈÈÂ„ÓÂ†ÌÈÂÎ†ÌÈ‡ÏÓ†Ì‰†Â·†È˙¯ÒÓ˘†ÌÈË¯Ù‰†ÏÎ†ÈÎÂ†ÒÙÂË·†¯ÂÓ‡‰†ÏÎ†˙‡†È˙ÂÈ·‰†ÈÎ†˙‡Ê·†‰Ø¯È‰ˆÓ†È‡
ÆÌÈÂÎ†ÌÈ‡˘†ÌÈË¯Ù†˙¯ÈÒÓ†Â‡†ÌÈË¯Ù†˙ËÓ˘‰†ÔÈ‚·†˜ÂÁ·†ÌÈÚÂ·˜‰†ÌÈ˘ÂÚ‰†ÈÏ†ÌÈÚÂ„È†ÈÎÂ

ÍÈ¯‡˙‡ÏÓ†Ì˘‰ÓÈ˙Á

®≤©‰·ˆÈ˜†ÔÂÂÈ‰ ≤

®±©˙ÂÂÓ†·˜Ú†˜ÚÓØ‰˘È¯Ù†˜ÚÓ ±

®¥©‰˘ÙÂÁ†ÔÂÈ„ÈÙ†ÈÓ„ ¥

®≥©¯Î˘†È˘¯Ù‰ ≥

≤ ±ÒÓ†˙Â˘†††††††††††††††≠†Ï†‰¯ÂÁ‡ ÒÓ†˙Â˘†††††††††††††††≠†Ï†‰ÓÈ„˜

 -

27/01/2014

62000 עיר  20 27/01/1947 צעיר מועמד 899

✔

27/01/2014מעסיק 1911 01/01/2001 27/01/2014 300,000.00 01/01/2001

06

1911

27/01/2014

✔

המועמד

179,499

629,982

577,256

529,324

485,749

446,135

129,499

579,982

527,256

479,324

435,749

396,135

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

2014

2013

2012

2011

2010

2009

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ



Ø†††Ø†††††††††††‰˘‚‰†ÍÈ¯‡˙

‚±±∂

®±≤Æ≤∞∞µ©†¢Ú

‰ÓÂ˘†„È˜Ù†„Â·ÎÏ

‰ÒÎ‰†ÒÓ†˙„Â˜ÙÏ†®‚©∏†ÛÈÚÒ†ÈÙ≠ÏÚ†‰ÒÈ¯ÙÏ†‰˘˜·
ÌÈ‡˙Ó‰†ÚÂ·È¯·†√††ÈØÔÓÒ

‰·˜Ï†Ì‚†ÒÁÈÈ˙Ó†≠†¯ÎÊ†ÔÂ˘Ï·†·Â˙Î†ÒÙÂË‰

˘˜·Ó‰†ÈË¯Ù†Æ‡
‰‡ÏÓ†˙·Â˙Î ‰„ÈÏ†ÍÈ¯‡˙

Ø††††††Ø
˙Â‰Ê†¯ÙÒÓÈË¯Ù†Ì˘‰ÁÙ˘Ó†Ì˘

·ÂÁ¯‰¯È„Ø˙È·†ßÒÓ·Â˘ÈÈ„Â˜ÈÓ

‰ÒÎ‰‰†ÈË¯Ù†Æ·

∫‰ÈÏÚ†ÏÁ‰†ÒÓ‰†ÌÂÎÒ†·Â˘ÈÁ†ÔÈÈÚÏ†¨ÔÏ‰Ï˘†‰ÒÎ‰‰†˙‡†ÒÂ¯ÙÏ†˘˜·‡†‰ÒÎ‰†ÒÓ†˙„Â˜ÙÏ†®‚©∏†ÛÈÚÒÏ†Ì‡˙‰·

ÌÈ¯ÂËÙ†Â‡ØÂ†ÌÈÈÂÎÈ†¨Ò¯Ù˘†‰ÒÎ‰‰†ÌÂÎÒ†„‚Î†ÊÊ˜Ï†È‡˘¯†‰È‰‡†‡Ï†ÈÎÂ†„·Ï·†ÒÓ‰†·Â˘ÈÁ†ÈÎ¯ˆÏ†‡È‰†‰ÒÎ‰‰†˙ÒÈ¯Ù†ÈÎ†ÈÏ†ÚÂ„È
ÆÒÂ¯ÙÏ†˘˜·Ó†È‡†‰˙Â‡†‰ÒÎ‰‰†‰Ï·˜˙†‰·†ÒÓ‰†˙˘·†˜ÂÁÎ†ÌÈÚÈ‚Ó‰†¯ÂËÙ†Â‡†ÈÂÎÈ†ËÚÓÏ†Ì‰˘ÏÎ

Æ‰ÒÈ¯Ù‰†˙Â˘Ó†˙Á‡†ÏÎÏ†¨‰„Â˜ÙÏ†±≥±†ÛÈÚÒ†ÈÙ≠ÏÚ†È˙˘†Á¢Â„†˙˘‚‰·†·ÈÈÂÁ‡†¢‰ÓÈ„˜¢†‰ÒÈ¯Ù†ÔÈ‚·†ÈÎ†ÈÏ†ÚÂ„È†ÔÎ†ÂÓÎ

®±©˙ÂÓÈÈ˙ÒÓ‰†ÒÓ†˙Â˘†∂†≠†Ó†¯˙ÂÈÏ†‡Ï†ÌÏÂ‡†ÒÁÈÈ˙Ó†‡Â‰†Ô‰ÈÏ‡†‰„Â·Ú‰†˙Â˘Ï†˙È¯ÂÁ‡†ÒÂ¯ÙÏ†Ô˙È†®‰ÏÁÓ†ÈÓÈ†ÔÈ‚·†ÈÂˆÈÙ†ÏÏÂÎ©†‰˘È¯Ù†˜ÚÓ
ÌÈÂÂ˘†ÌÈ˜ÏÁ·†‡‰˙†‰ÒÈ¯Ù‰†ÆÂ„È≠ÏÚ†ÍÓÒÂ‰˘†ÈÓ†Â‡†ÌÈÒÓ‰†˙Â˘¯†Ï‰Ó†¯Â˘È‡†ÈÙ≠ÏÚ†˜¯†˙¯˙ÂÓ†‰ÓÈ„˜†‰ÒÈ¯Ù†Æ˜ÚÓ‰†Ï·˜˙†‰·†‰˘·

ÆÒÓ‰†˙Â˘Ï
®≤©‰·ˆÈ˜Â†ÌÈ¯È‡˘†˙·ˆÈ˜†¨‰„Â·Ú†¯˘ÂÎ†Ô„·Â‡†˙·ˆÈ˜†Ì‚†˙ÏÏÂÎ†¢‰·ˆÈ˜¢†Æ˜ÚÓ†˙ÒÈ¯Ù†Ï˘†ÂÏ‡Ï†ÌÈ‰Ê†˙ÂÂ‰Ó†‰·ˆÈ˜†Ï˘†‰ÒÈ¯ÙÏ†ÌÈÏÏÎ‰

ÆÈÓÂ‡Ï†ÁÂËÈ·Ï†„ÒÂÓ‰Ó†ÒÓ†˙·Á
®≥©ÆÂÏ·˜˙‰†‰·†‰˘·†˙ÂÓÈÈ˙ÒÓ‰†ÒÓ†˙Â˘†˘˘Ó†¯˙ÂÈÏ†‡Ï†ÌÏÂ‡†¨ÌÈÒÁÈÈ˙Ó†Ì‰†Ô‰ÈÏ‡†ÒÓ‰†˙Â˘Ï†¨˙È¯ÂÁ‡†¯Î˘†È˘¯Ù‰†ÒÂ¯ÙÏ†Ô˙È
®¥©Æ¯Î˘†È˘¯Ù‰†Ï˘†ÂÏ‡Ï†ÌÈ‰Ê†‰˘ÙÂÁ†ÔÂÈ„Ù†ÈÓ„†˙ÒÈ¯ÙÏ†ÌÈÏÏÎ‰
®µ©ÆÏÈÚÏ†ÂÈÈÂˆ˘†ÌÈÏÏÎÏ†Ì‡˙‰·†¨‰ÒÎ‰‰†˙‡†ÒÂ¯ÙÏ†ÌÈ˘˜·Ó†Ô‰ÈÏ‡†ÒÓ‰†˙Â˘†˙‡†ÌÂ˘¯Ï†˘È†‰Ê†¯ÂË·
®∂©Æ±∞∂†ÈÒÙÂË†ÔÂ‚Î†ÌÈ˙Ó‡Ó†ÌÈÎÓÒÓ†Û¯ˆÏÂ†Æ‰ÒÈ¯Ù†˙˘†ÏÎ·†ÍÏ†‰˙È‰˘†˙˜ÈÈÂ„Ó‰†‰ÒÎ‰‰†˙‡†ÌÂ˘¯Ï†˘È†˙È¯ÂÁ‡†‰ÒÈ¯Ù·

Æ‰ÈÈÂÙˆ†‰ÒÎ‰†ÌÂ˘¯Ï†˘È†‰ÓÈ„˜†‰ÒÈ¯Ù·

ÒÙÂË‰†ÈÂÏÈÓÏ†¯·Ò‰†È¯·„

˜ÚÓÓ†‰ÒÎ‰†ÒÂ¯ÙÏ†ÌÈ˘˜·Ó‰†ÂÈ¯È‡˘†Â‡†„·ÂÚ†È¢Ú†‡ÏÂÓÈ†‰Ê†ÒÙÂË
Â‡†¯Î˘†È˘¯Ù‰Ó†¨‰·ˆÈ˜†ÔÂÂÈ‰Ó†¨®‰ÏÁÓ†ÈÓÈ†ÔÈ‚·†ÈÂˆÈÙ†ÏÏÂÎ©†‰˘È¯Ù

Æ‰ÒÎ‰†‚ÂÒ†ÏÎÏ†„¯Ù†ÒÙÂË†‡ÏÓÏ†˘È†Æ‰˘ÙÂÁ†ÔÂÈ„ÈÙÓ
„ÁÈ·†Â‡†®¯Â˜Ó·†ÒÓ†ÈÂÎÈÓ†¯ÂËÙ©†ÒÓ†ÌÂ‡È˙†Í¯ÂˆÏ†‰˘˜·‰†˘È‚‰Ï†Ô˙È

Æ‰ÒÎ‰‰†‰Ï·˜˙†‰·†ÒÓ‰†˙˘Ï†È˙˘‰†Á¢Â„‰†ÌÚ

∫‰ÒÎ‰‰†‚ÂÒ

‰ÒÎ‰‰†‰ÓÏÂ˘†‰¯Â·Ú†‰ÙÂ˜˙‰
ÌÏ˘Ó‰†Ì˘ÌÈÈÂÎÈ†˜È˙†¯ÙÒÓ

ÌÏ˘Ó‰†Ï˘

ÍÈ¯‡˙
‰„Â·Ú‰†˙ÏÁ˙‰

ÌÏ˘Ó‰†Ïˆ‡

‰ÒÎ‰‰†ÌÂÎÒ

π

ÌÂÏ˘˙‰†ÍÈ¯‡˙

‰ÏÁ˙‰†ÍÈ¯‡˙ÌÂÈÒ†ÍÈ¯‡˙

‰ÒÎ‰‰†˙˜ÂÏÁÂ†‰ÒÈ¯Ù‰†˙ÙÂ˜˙†Æ‚

®µ©‰ÒÈ¯Ù†˙˘‰ÒÎ‰†Î¢‰Ò
‰˘†‰˙Â‡Ï

‰ÒÈ¯Ù†ÌÂÎÒ
‰˘Ï

®∂©˙ÙÒÂ†‰ÒÎ‰
‰˘†‰˙Â‡·

‰ÈÈÂÙˆØ˙È‡„Â

‰¯‰ˆ‰†Æ„

ÌÈ˜ÈÈÂ„ÓÂ†ÌÈÂÎ†ÌÈ‡ÏÓ†Ì‰†Â·†È˙¯ÒÓ˘†ÌÈË¯Ù‰†ÏÎ†ÈÎÂ†ÒÙÂË·†¯ÂÓ‡‰†ÏÎ†˙‡†È˙ÂÈ·‰†ÈÎ†˙‡Ê·†‰Ø¯È‰ˆÓ†È‡
ÆÌÈÂÎ†ÌÈ‡˘†ÌÈË¯Ù†˙¯ÈÒÓ†Â‡†ÌÈË¯Ù†˙ËÓ˘‰†ÔÈ‚·†˜ÂÁ·†ÌÈÚÂ·˜‰†ÌÈ˘ÂÚ‰†ÈÏ†ÌÈÚÂ„È†ÈÎÂ

ÍÈ¯‡˙‡ÏÓ†Ì˘‰ÓÈ˙Á

®≤©‰·ˆÈ˜†ÔÂÂÈ‰ ≤

®±©˙ÂÂÓ†·˜Ú†˜ÚÓØ‰˘È¯Ù†˜ÚÓ ±

®¥©‰˘ÙÂÁ†ÔÂÈ„ÈÙ†ÈÓ„ ¥

®≥©¯Î˘†È˘¯Ù‰ ≥

≤ ±ÒÓ†˙Â˘†††††††††††††††≠†Ï†‰¯ÂÁ‡ ÒÓ†˙Â˘†††††††††††††††≠†Ï†‰ÓÈ„˜

 -

27/01/2014

62000 עיר  20 27/01/1947 צעיר מועמד 899

✔

27/01/2014מעסיק 1911 01/01/2001 27/01/2014 200,000.00 01/01/2001

06

1911

27/01/2014

✔

המועמד

162,832

613,315

560,589

512,657

469,082

429,469

129,499

579,982

527,256

479,324

435,749

396,135

33,333

33,333

33,333

33,333

33,333

33,333

2014

2013

2012

2011

2010

2009

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ



Ø†††Ø†††††††††††‰˘‚‰†ÍÈ¯‡˙

‚±±∂

®±≤Æ≤∞∞µ©†¢Ú

‰ÓÂ˘†„È˜Ù†„Â·ÎÏ

‰ÒÎ‰†ÒÓ†˙„Â˜ÙÏ†®‚©∏†ÛÈÚÒ†ÈÙ≠ÏÚ†‰ÒÈ¯ÙÏ†‰˘˜·
ÌÈ‡˙Ó‰†ÚÂ·È¯·†√††ÈØÔÓÒ

‰·˜Ï†Ì‚†ÒÁÈÈ˙Ó†≠†¯ÎÊ†ÔÂ˘Ï·†·Â˙Î†ÒÙÂË‰

˘˜·Ó‰†ÈË¯Ù†Æ‡
‰‡ÏÓ†˙·Â˙Î ‰„ÈÏ†ÍÈ¯‡˙

Ø††††††Ø
˙Â‰Ê†¯ÙÒÓÈË¯Ù†Ì˘‰ÁÙ˘Ó†Ì˘

·ÂÁ¯‰¯È„Ø˙È·†ßÒÓ·Â˘ÈÈ„Â˜ÈÓ

‰ÒÎ‰‰†ÈË¯Ù†Æ·

∫‰ÈÏÚ†ÏÁ‰†ÒÓ‰†ÌÂÎÒ†·Â˘ÈÁ†ÔÈÈÚÏ†¨ÔÏ‰Ï˘†‰ÒÎ‰‰†˙‡†ÒÂ¯ÙÏ†˘˜·‡†‰ÒÎ‰†ÒÓ†˙„Â˜ÙÏ†®‚©∏†ÛÈÚÒÏ†Ì‡˙‰·

ÌÈ¯ÂËÙ†Â‡ØÂ†ÌÈÈÂÎÈ†¨Ò¯Ù˘†‰ÒÎ‰‰†ÌÂÎÒ†„‚Î†ÊÊ˜Ï†È‡˘¯†‰È‰‡†‡Ï†ÈÎÂ†„·Ï·†ÒÓ‰†·Â˘ÈÁ†ÈÎ¯ˆÏ†‡È‰†‰ÒÎ‰‰†˙ÒÈ¯Ù†ÈÎ†ÈÏ†ÚÂ„È
ÆÒÂ¯ÙÏ†˘˜·Ó†È‡†‰˙Â‡†‰ÒÎ‰‰†‰Ï·˜˙†‰·†ÒÓ‰†˙˘·†˜ÂÁÎ†ÌÈÚÈ‚Ó‰†¯ÂËÙ†Â‡†ÈÂÎÈ†ËÚÓÏ†Ì‰˘ÏÎ

Æ‰ÒÈ¯Ù‰†˙Â˘Ó†˙Á‡†ÏÎÏ†¨‰„Â˜ÙÏ†±≥±†ÛÈÚÒ†ÈÙ≠ÏÚ†È˙˘†Á¢Â„†˙˘‚‰·†·ÈÈÂÁ‡†¢‰ÓÈ„˜¢†‰ÒÈ¯Ù†ÔÈ‚·†ÈÎ†ÈÏ†ÚÂ„È†ÔÎ†ÂÓÎ

®±©˙ÂÓÈÈ˙ÒÓ‰†ÒÓ†˙Â˘†∂†≠†Ó†¯˙ÂÈÏ†‡Ï†ÌÏÂ‡†ÒÁÈÈ˙Ó†‡Â‰†Ô‰ÈÏ‡†‰„Â·Ú‰†˙Â˘Ï†˙È¯ÂÁ‡†ÒÂ¯ÙÏ†Ô˙È†®‰ÏÁÓ†ÈÓÈ†ÔÈ‚·†ÈÂˆÈÙ†ÏÏÂÎ©†‰˘È¯Ù†˜ÚÓ
ÌÈÂÂ˘†ÌÈ˜ÏÁ·†‡‰˙†‰ÒÈ¯Ù‰†ÆÂ„È≠ÏÚ†ÍÓÒÂ‰˘†ÈÓ†Â‡†ÌÈÒÓ‰†˙Â˘¯†Ï‰Ó†¯Â˘È‡†ÈÙ≠ÏÚ†˜¯†˙¯˙ÂÓ†‰ÓÈ„˜†‰ÒÈ¯Ù†Æ˜ÚÓ‰†Ï·˜˙†‰·†‰˘·

ÆÒÓ‰†˙Â˘Ï
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מפרט לביצועמפרט לביצועמפרט לביצועמפרט לביצוע

בעמודים הבאים יופיע המפרט לביצוע, בחלוקה לפי נושאים.
למפרט זה חשיבות רבה שכן ביצוע מדוייק של הפעילויות המפורטות בו, הוא זה אשר יבטיח מימוש מטרותיו ודרישותיו 

של המועמד.

המפרט מתואר במספר פרקים כמפורט להלן :

פירוט לפי הנחיות לתוצרים ותוצריםפירוט לפי הנחיות לתוצרים ותוצריםפירוט לפי הנחיות לתוצרים ותוצריםפירוט לפי הנחיות לתוצרים ותוצרים
בפרק זה מתוארים כל סוגי התוצרים למיניהם כגון פיצויים, קצבאות, היוונים וכדומה.
לכל תוצר נלווה הערך שלו, המקור שלו, סוג הכספים ממנו הוא נובע ותאריך קבלתו.

פירוט לפי תאריכיםפירוט לפי תאריכיםפירוט לפי תאריכיםפירוט לפי תאריכים
בפרק זה מתוארים האלמנטים השונים במפרט בחלוקה לפי תאריכים.

בכל תאריך יופיעו האלמנטים השונים באותו תאריך.

פירוט לפי פעילויותפירוט לפי פעילויותפירוט לפי פעילויותפירוט לפי פעילויות
בפרק זה מתוארות הפעילויות השונות בחלוקה לפי נושאים כגון בקשות לפטור, פריסות וכדומה.

בכל נושא יופיעו הפעילויות השונות מאותו סוג ללא קשר למועד שבו מתרחשות.
יש לציין שבכל הקשור לפעילויות של תשלום מס, מופיע רק תיאור של התשלומים החד פעמיים בסמוך למועד החישוב.

פירט לפי מקורותפירט לפי מקורותפירט לפי מקורותפירט לפי מקורות
בפרק זה מתואר כל מה שקורה בכל מקור ומקור, והכוונה למקורות כספיים על סוגיהם השונים.

לכל מקור יתוארו כל התוצרים ותופענה כל הפעילויות ללא קשר למועדים.

פירוט לפי התראותפירוט לפי התראותפירוט לפי התראותפירוט לפי התראות
בפרק זה מופיעות אתראות שונות כגון סיום היוונים, הגדלת סכומים פטורים וכדומה.

פועל יוצא מהתראה יכול שיהיה פעילות נלווית או הודעה לידיעה בלבד.
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פירוט לפי הנחיות לתוצרים ותוצריםפירוט לפי הנחיות לתוצרים ותוצריםפירוט לפי הנחיות לתוצרים ותוצריםפירוט לפי הנחיות לתוצרים ותוצרים

פיצויים פיצויים פיצויים פיצויים ((((18181818 מקורות מקורות מקורות מקורות))))
מענק פיצויים במזומן - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מענק בסך 100,000 ש'ח. •

מענק פיצויים מקופה מרכזית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מקופה [קפ'מ דש עם מספר תיק ניכויים  •
930601555] מענק בסך 150,000 ש'ח.

מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/ •
חיסכון טרום 1991 שמספרה 110000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 16,507 ש'ח בקלמ'ק

או בקצבה ) וסכום למס בסך 25,396 ש'ח.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/ •

חיסכון 1991,1992 שמספרה 111000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 16,507 ש'ח 
בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום למס בסך 26,665 ש'ח.

מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא טרום  •
1991 שמספרה 112000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 25,396 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) 

וסכום למס בסך 25,396 ש'ח.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא  •

1991,1992 שמספרה 113000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 25,396 ש'ח בקלמ'ק או 
בקצבה ) וסכום למס בסך 26,665 ש'ח.

מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף טרום 1991  •
שמספרה 114000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 25,396 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום 

למס בסך 25,396 ש'ח.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף 1991,1992  •
שמספרה 115000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 25,396 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום 

למס בסך 26,665 ש'ח.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף הון שמספרה  •
116000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 16,507 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום למס בסך 

26,665 ש'ח.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף קצבה 2001  •
שמספרה 117000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 25,396 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום 

למס בסך 26,665 ש'ח.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף מגדל השקעות •

שמספרה 118000 בחברת ביטוח מגדל] מענק בסך 50,791 ש'ח ( מתוכו 25,396 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום 
למס בסך 53,331 ש'ח.

מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח כלל פרופיל  •
שמספרה 119000 בחברת ביטוח כלל] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 16,507 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום 

למס בסך 25,396 ש'ח.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח יוניט לינקד  •

שמספרה 120000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 16,507 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום 
למס בסך 25,396 ש'ח.

•מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה מסובסדת מ- 
1995 שמספרה 210000 בחברת הפניקס פנסיה] מענק בסך 19,160 ש'ח ( מתוכו 19,160 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) 

וסכום למס בסך 19,160 ש'ח.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה כללית מ-  •
1995 שמספרה 211000 בחברת הפניקס פנסיה כללית] מענק בסך 19,160 ש'ח ( מתוכו 19,160 ש'ח בקלמ'ק או 

בקצבה ) וסכום למס בסך 19,160 ש'ח.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה וותיקה בהסדר  •

שמספרה 212000 בחברת פנסיה וותיקה בהסדר מבטחים] מענק בסך 19,160 ש'ח ( מתוכו 19,160 ש'ח בקלמ'ק או 
בקצבה ) וסכום למס בסך 19,160 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 19,160 ש'ח סכום הפיצויים וסכום הפיצויים למס 

נותר 0.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה וותיקה מאוזנת  •

שמספרה 213000 בחברת פנסיה וותיקה מאוזנת עתודות] מענק בסך 19,160 ש'ח ( מתוכו 19,160 ש'ח בקלמ'ק או 
בקצבה ) וסכום למס בסך 19,160 ש'ח.

מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [קופת גמל לפיצוייםו/או  •
תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש גמל] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 16,507 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) 

וסכום למס בסך 25,396 ש'ח.

תגמולים כדין תגמולים כדין תגמולים כדין תגמולים כדין ((((15151515 מקורות מקורות מקורות מקורות))))
משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/חיסכון טרום 1991  •

שמספרה 110000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 51,933 ש'ח.
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משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/חיסכון 1991,1992  •
שמספרה 111000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 51,933 ש'ח.

•משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף הון שמספרה 116000 בחברת 
ביטוח הפניקס] מענק בסך 51,933 ש'ח.

משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף מגדל השקעות שמספרה  •
118000 בחברת ביטוח מגדל] מענק בסך 71,749 ש'ח.

משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח כלל פרופיל שמספרה 119000  •
בחברת ביטוח כלל] מענק בסך 51,933 ש'ח.

משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח יוניט לינקד שמספרה 120000  •
בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 10,670 ש'ח.

משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [קופת גמל לפיצוייםו/או תגמולים שמספרה  •
310000 בחברת דש גמל] מענק בסך 51,933 ש'ח.

משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [קופת גמל מבטיחת תשואה לעמיתים  •
עצמאיים שמספרה 311000 בחברת אמיר א] מענק בסך 17,500 ש'ח.

משיכת תגמולים כדין - בתאריך 01/02/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא טרום 1991 שמספרה  •
112000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 20,631 ש'ח.

משיכת תגמולים כדין - בתאריך 01/02/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא 1991,1992 שמספרה  •
113000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 20,631 ש'ח.

משיכת תגמולים כדין - בתאריך 01/02/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף טרום 1991 שמספרה 114000 •
בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 20,631 ש'ח.

משיכת תגמולים כדין - בתאריך 01/02/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף 1991,1992 שמספרה  •
115000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 20,631 ש'ח.

משיכת תגמולים כדין - בתאריך 01/02/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה מסובסדת מ- 1995 שמספרה •
210000 בחברת הפניקס פנסיה] מענק בסך 24,851 ש'ח.

משיכת תגמולים כדין - בתאריך 01/02/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה כללית מ- 1995 שמספרה  •
211000 בחברת הפניקס פנסיה כללית] מענק בסך 24,851 ש'ח.

משיכת תגמולים כדין - בתאריך 01/02/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [פנסיה וותיקה מאוזנת שמספרה 213000  •
בחברת פנסיה וותיקה מאוזנת עתודות] מענק בסך 24,851 ש'ח.

קצבאות קצבאות קצבאות קצבאות ((((12121212 מקורות מקורות מקורות מקורות))))
קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/12/2010 החלה להשתלם ממקור [מקור קצבה כללי מספר 0 תיק ניכויים 2911] קצבה  •

מזכה במסלול קצבה [ללא הבטחה כולל שארים בן זוג]. סכום הקצבה נכון למועד החישוב הוא 10,000 ש'ח. 
•קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא טרום 1991 שמספרה 

112000 בחברת ביטוח הפניקס]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 51,145 ש'ח מומר לקצבה מזכה מגולמת בסך 251 
ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מזכה 

מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 49,891 ש'ח. לאחר
ההיוון, ערך קצבה מזכה שוטפת הוא אפס ש'ח. 

•קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא 1991,1992 שמספרה
113000 בחברת ביטוח הפניקס]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 51,139 ש'ח מומר לקצבה מזכה מגולמת בסך 251 

ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מזכה 
מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 49,885 ש'ח. לאחר

ההיוון, ערך קצבה מזכה שוטפת הוא אפס ש'ח. 
קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף טרום 1991 שמספרה  •

114000 בחברת ביטוח הפניקס]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 51,147 ש'ח מומר לקצבה מזכה מגולמת בסך 251 
ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מזכה 

מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 49,893 ש'ח. לאחר
ההיוון, ערך קצבה מזכה שוטפת הוא אפס ש'ח. 

קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף 1991,1992 שמספרה  •
115000 בחברת ביטוח הפניקס]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 51,139 ש'ח מומר לקצבה מזכה מגולמת בסך 251 

ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מזכה 
מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 49,885 ש'ח. לאחר

ההיוון, ערך קצבה מזכה שוטפת הוא אפס ש'ח. 
קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף קצבה 2001 שמספרה  •

117000 בחברת ביטוח הפניקס]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 71,778 ש'ח מומר לקצבה מוכרת מגולמת בסך 352 
ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מוכרת 

מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 70,018 ש'ח. לאחר
ההיוון, ערך קצבה מוכרת שוטפת הוא אפס ש'ח.

קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף מגדל השקעות שמספרה  •
118000 בחברת ביטוח מגדל]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 30,499 ש'ח מומר לקצבה מוכרת מגולמת בסך 150 ש'ח 

לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מוכרת מבוצע 
היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 29,751 ש'ח. לאחר 

ההיוון, ערך קצבה מוכרת שוטפת הוא אפס ש'ח.
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קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה מסובסדת מ- 1995  •
שמספרה 210000 בחברת הפניקס פנסיה]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 61,605 ש'ח מומר לקצבה מוכרת מגולמת 
בסך 302 ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה 

מוכרת מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 60,094 
ש'ח. לאחר ההיוון, ערך קצבה מוכרת שוטפת הוא אפס ש'ח.

קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה כללית מ- 1995 שמספרה  •
211000 בחברת הפניקס פנסיה כללית]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 61,597 ש'ח מומר לקצבה מוכרת מגולמת בסך
302 ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מוכרת
מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 60,086 ש'ח. לאחר

ההיוון, ערך קצבה מוכרת שוטפת הוא אפס ש'ח.
קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה וותיקה בהסדר שמספרה 212000  •
בחברת פנסיה וותיקה בהסדר מבטחים]. קצבה מזכה מגולמת בסך 263 ש'ח. לקצבה מזכה מבוצע היוון בשיעור של 

100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 52,326 ש'ח. לאחר ההיוון, ערך קצבה 
מזכה שוטפת הוא אפס ש'ח. 

קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה וותיקה מאוזנת שמספרה 213000  •
בחברת פנסיה וותיקה מאוזנת עתודות]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 61,601 ש'ח מומר לקצבה מזכה מגולמת בסך 

302 ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מזכה 
מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 60,091 ש'ח. לאחר

ההיוון, ערך קצבה מזכה שוטפת הוא אפס ש'ח. 
קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר זמני -  •
1900 בחברת ביטוח הפניקס]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 79,298 ש'ח מומר לקצבה מוכרת מגולמת בסך 389 ש'ח 
לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. פדיון תגמולים בקצבה 

בסך 72,175 ש'ח מומר לקצבה מזכה מגולמת בסך 354 ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול 
קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מזכה מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם 

היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 70,406 ש'ח. לאחר ההיוון, ערך קצבה מזכה שוטפת הוא אפס ש'ח. לקצבה 
מוכרת מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 77,354 

ש'ח. לאחר ההיוון, ערך קצבה מוכרת שוטפת הוא אפס ש'ח.

היוונים היוונים היוונים היוונים 9999א כדין א כדין א כדין א כדין ((((11111111 מקורות מקורות מקורות מקורות))))
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא טרום 1991  •

שמספרה 112000 בחברת ביטוח הפניקס] : היוון קצבה מזכה לקבלת סכום בסך 49,891 ש'ח. 
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא 1991,1992  •

שמספרה 113000 בחברת ביטוח הפניקס] : היוון קצבה מזכה לקבלת סכום בסך 49,885 ש'ח. 
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף טרום 1991 שמספרה  •

114000 בחברת ביטוח הפניקס] : היוון קצבה מזכה לקבלת סכום בסך 49,893 ש'ח. 
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף 1991,1992 שמספרה  •

115000 בחברת ביטוח הפניקס] : היוון קצבה מזכה לקבלת סכום בסך 49,885 ש'ח. 
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף קצבה 2001 שמספרה  •

117000 בחברת ביטוח הפניקס] : היוון קצבה מוכרת לקבלת סכום בסך 70,018 ש'ח. 
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף מגדל השקעות שמספרה  •

118000 בחברת ביטוח מגדל] : היוון קצבה מוכרת לקבלת סכום בסך 29,751 ש'ח. 
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה מסובסדת מ- 1995  •

שמספרה 210000 בחברת הפניקס פנסיה] : היוון קצבה מוכרת לקבלת סכום בסך 60,094 ש'ח. 
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה כללית מ- 1995  •

שמספרה 211000 בחברת הפניקס פנסיה כללית] : היוון קצבה מוכרת לקבלת סכום בסך 60,086 ש'ח. 
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [פנסיה וותיקה בהסדר שמספרה  •

212000 בחברת פנסיה וותיקה בהסדר מבטחים] : היוון קצבה מזכה לקבלת סכום בסך 52,326 ש'ח. 
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [פנסיה וותיקה מאוזנת שמספרה  •

213000 בחברת פנסיה וותיקה מאוזנת עתודות] : היוון קצבה מזכה לקבלת סכום בסך 60,091 ש'ח. 
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר  •

זמני - 1899 בחברת ביטוח הפניקס] : היוון קצבה מוכרת לקבלת סכום בסך 77,354 ש'ח. היוון קצבה מזכה לקבלת 
סכום בסך 70,406 ש'ח. 

תגמוליםתגמוליםתגמוליםתגמולים////היוונים היוונים היוונים היוונים 9999א שלא כדיןא שלא כדיןא שלא כדיןא שלא כדין
אין משיכות תגמולים/היווני קצבה 9א שלא כדין

קרן השתלמות כדין קרן השתלמות כדין קרן השתלמות כדין קרן השתלמות כדין ((((מקור אחדמקור אחדמקור אחדמקור אחד))))
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משיכת קרן השתלמות כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [קופת גמל להשתלמות שמספרה  •
312000 בחברת דש אקונומיסט השתלמות] מענק בסך 216,014 ש'ח.

קרן השתלמות שלא כדיןקרן השתלמות שלא כדיןקרן השתלמות שלא כדיןקרן השתלמות שלא כדין
אין משיכות חד פעמיות שלא כדין מקרנות השתלמות 

פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה ((((14141414 מקורות מקורות מקורות מקורות))))
משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי  •

מעורב/חיסכון טרום 1991 שמספרה 110000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק פיצויים הון בסך 34,371 ש'ח. 
משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי  •

מעורב/חיסכון 1991,1992 שמספרה 111000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק פיצויים הון בסך 34,371 ש'ח. 
•משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא

טרום 1991 שמספרה 112000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק פיצויים קופה משלמת קצבה בסך 34,371 ש'ח. 
•משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא

1991,1992 שמספרה 113000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק פיצויים קופה משלמת קצבה בסך 34,371 ש'ח. 
משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף טרום  •

1991 שמספרה 114000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק פיצויים קופה משלמת קצבה בסך 34,371 ש'ח. 
משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף  •
1991,1992 שמספרה 115000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק פיצויים קופה משלמת קצבה בסך 34,371 ש'ח. 

משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף הון  •
שמספרה 116000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק פיצויים הון בסך 34,371 ש'ח. 

משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף קצבה  •
2001 שמספרה 117000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק פיצויים קופה משלמת קצבה בסך 34,371 ש'ח. 

משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף מגדל  •
השקעות שמספרה 118000 בחברת ביטוח מגדל] מענק פיצויים הון בסך 34,371 ש'ח. 

משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח כלל פרופיל  •
שמספרה 119000 בחברת ביטוח כלל] מענק פיצויים הון בסך 34,371 ש'ח. 

משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה  •
מסובסדת מ- 1995 שמספרה 210000 בחברת הפניקס פנסיה] מענק פיצויים קופה משלמת קצבה בסך 25,932 ש'ח.

משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה  •
כללית מ- 1995 שמספרה 211000 בחברת הפניקס פנסיה כללית] מענק פיצויים קופה משלמת קצבה בסך 25,932 

ש'ח. 
משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [פנסיה וותיקה  •

מאוזנת שמספרה 213000 בחברת פנסיה וותיקה מאוזנת עתודות] מענק פיצויים קופה משלמת קצבה בסך 25,932 
ש'ח. 

משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [קופת גמל  •
לפיצוייםו/או תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש גמל] מענק פיצויים הון בסך 34,371 ש'ח. 

חרטה מרצף קצבה מעזיבת עבודה נוכחיתחרטה מרצף קצבה מעזיבת עבודה נוכחיתחרטה מרצף קצבה מעזיבת עבודה נוכחיתחרטה מרצף קצבה מעזיבת עבודה נוכחית
אין חרטה מרצף קצבה מעזיבת עבודה נוכחית

חרטה מרצף קצבה מעזובות עבודה קודמותחרטה מרצף קצבה מעזובות עבודה קודמותחרטה מרצף קצבה מעזובות עבודה קודמותחרטה מרצף קצבה מעזובות עבודה קודמות
אין חרטה מרצף קצבה מעזיבות עבודה קודמות

הפרשי שכר הפרשי שכר הפרשי שכר הפרשי שכר ((((מקור אחדמקור אחדמקור אחדמקור אחד))))
משיכת הפרשי שכר - בתאריך 27/01/2014 - מענק בסך 300,000 ש'ח. •

דמי פדיון חופשה דמי פדיון חופשה דמי פדיון חופשה דמי פדיון חופשה ((((מקור אחדמקור אחדמקור אחדמקור אחד))))
משיכת דמי פדיון חופשה - בתאריך 27/01/2014 - מענק בסך 200,000 ש'ח. •

הפרשי קצבההפרשי קצבההפרשי קצבההפרשי קצבה
אין קבלת הפרשי קצבה
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נכסים פיננסיים מסוג פיקדון מזומן נכסים פיננסיים מסוג פיקדון מזומן נכסים פיננסיים מסוג פיקדון מזומן נכסים פיננסיים מסוג פיקדון מזומן ((((מקור אחדמקור אחדמקור אחדמקור אחד))))
מימוש נכסים פיננסיים מסוג פיקדון מזומן - בתאריך 27/01/2014 ימומש מנכס פיננסי [פקדון מזומן 0] סכום בסך  •

141,000 ש'ח.

נכסים פיננסיים מסוג תוכנית חיסכון נכסים פיננסיים מסוג תוכנית חיסכון נכסים פיננסיים מסוג תוכנית חיסכון נכסים פיננסיים מסוג תוכנית חיסכון ((((מקור אחדמקור אחדמקור אחדמקור אחד))))
•מימוש נכסים פיננסיים מסוג תוכנית חיסכון - בתאריך 27/01/2014 ימומש מנכס פיננסי [תוכנית חיסכון 0] סכום בסך 

265,000 ש'ח.

נכסים פיננסיים מסוג נדלנכסים פיננסיים מסוג נדלנכסים פיננסיים מסוג נדלנכסים פיננסיים מסוג נדל''''ן ן ן ן ((((מקור אחדמקור אחדמקור אחדמקור אחד))))
מימוש נכסים פיננסיים מסוג נדל'ן - בתאריך 27/01/2014 ימומש מנכס פיננסי [נכס נדלן 0] סכום בסך 1,400,000  •

ש'ח.

נכסים פיננסיים מסוג ניירות ערך נכסים פיננסיים מסוג ניירות ערך נכסים פיננסיים מסוג ניירות ערך נכסים פיננסיים מסוג ניירות ערך ((((מקור אחדמקור אחדמקור אחדמקור אחד))))
מימוש נכסים פיננסיים מסוג ניירות ערך - בתאריך 27/01/2014 ימומש מנכס פיננסי [נכס ניירות ערך 0] סכום בסך  •

350,000 ש'ח.

נכסים פיננסיים נסוג ירושות לקבל נכסים פיננסיים נסוג ירושות לקבל נכסים פיננסיים נסוג ירושות לקבל נכסים פיננסיים נסוג ירושות לקבל ((((מקור אחדמקור אחדמקור אחדמקור אחד))))
מימוש נכסים פיננסיים נסוג ירושות לקבל - בתאריך 27/01/2014 ימומש מנכס פיננסי [ירושה לקבל 0] סכום בסך  •

140,000 ש'ח.

דמי שכירותדמי שכירותדמי שכירותדמי שכירות
לא מתקבל דמי שכירות

הכנסה עתידית הכנסה עתידית הכנסה עתידית הכנסה עתידית ((((אין מקורותאין מקורותאין מקורותאין מקורות))))

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מעמוד 23 מתוך 38



פירוט לפי תאריכיםפירוט לפי תאריכיםפירוט לפי תאריכיםפירוט לפי תאריכים

תאריך תאריך תאריך תאריך 27/01/201427/01/201427/01/201427/01/2014 ( ( ( (61616161 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
מענק פיצויים במזומן - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מענק בסך 100,000 ש'ח. •

מענק פיצויים מקופה מרכזית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מקופה [קפ'מ דש עם מספר תיק ניכויים  •
930601555] מענק בסך 150,000 ש'ח.

מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/ •
חיסכון טרום 1991 שמספרה 110000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 16,507 ש'ח בקלמ'ק

או בקצבה ) וסכום למס בסך 25,396 ש'ח.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/ •

חיסכון 1991,1992 שמספרה 111000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 16,507 ש'ח 
בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום למס בסך 26,665 ש'ח.

מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא טרום  •
1991 שמספרה 112000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 25,396 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) 

וסכום למס בסך 25,396 ש'ח.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא  •

1991,1992 שמספרה 113000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 25,396 ש'ח בקלמ'ק או 
בקצבה ) וסכום למס בסך 26,665 ש'ח.

מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף טרום 1991  •
שמספרה 114000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 25,396 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום 

למס בסך 25,396 ש'ח.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף 1991,1992  •
שמספרה 115000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 25,396 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום 

למס בסך 26,665 ש'ח.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף הון שמספרה  •
116000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 16,507 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום למס בסך 

26,665 ש'ח.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף קצבה 2001  •
שמספרה 117000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 25,396 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום 

למס בסך 26,665 ש'ח.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף מגדל השקעות •

שמספרה 118000 בחברת ביטוח מגדל] מענק בסך 50,791 ש'ח ( מתוכו 25,396 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום 
למס בסך 53,331 ש'ח.

מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח כלל פרופיל  •
שמספרה 119000 בחברת ביטוח כלל] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 16,507 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום 

למס בסך 25,396 ש'ח.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח יוניט לינקד  •

שמספרה 120000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 16,507 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום 
למס בסך 25,396 ש'ח.

•מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה מסובסדת מ- 
1995 שמספרה 210000 בחברת הפניקס פנסיה] מענק בסך 19,160 ש'ח ( מתוכו 19,160 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) 

וסכום למס בסך 19,160 ש'ח.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה כללית מ-  •
1995 שמספרה 211000 בחברת הפניקס פנסיה כללית] מענק בסך 19,160 ש'ח ( מתוכו 19,160 ש'ח בקלמ'ק או 

בקצבה ) וסכום למס בסך 19,160 ש'ח.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה וותיקה בהסדר  •

שמספרה 212000 בחברת פנסיה וותיקה בהסדר מבטחים] מענק בסך 19,160 ש'ח ( מתוכו 19,160 ש'ח בקלמ'ק או 
בקצבה ) וסכום למס בסך 19,160 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 19,160 ש'ח סכום הפיצויים וסכום הפיצויים למס 

נותר 0.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה וותיקה מאוזנת  •

שמספרה 213000 בחברת פנסיה וותיקה מאוזנת עתודות] מענק בסך 19,160 ש'ח ( מתוכו 19,160 ש'ח בקלמ'ק או 
בקצבה ) וסכום למס בסך 19,160 ש'ח.

מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [קופת גמל לפיצוייםו/או  •
תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש גמל] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 16,507 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) 

וסכום למס בסך 25,396 ש'ח.
משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/חיסכון טרום 1991  •

שמספרה 110000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 51,933 ש'ח.
משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/חיסכון 1991,1992  •

שמספרה 111000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 51,933 ש'ח.
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•משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף הון שמספרה 116000 בחברת 
ביטוח הפניקס] מענק בסך 51,933 ש'ח.

משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף מגדל השקעות שמספרה  •
118000 בחברת ביטוח מגדל] מענק בסך 71,749 ש'ח.

משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח כלל פרופיל שמספרה 119000  •
בחברת ביטוח כלל] מענק בסך 51,933 ש'ח.

משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח יוניט לינקד שמספרה 120000  •
בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 10,670 ש'ח.

משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [קופת גמל לפיצוייםו/או תגמולים שמספרה  •
310000 בחברת דש גמל] מענק בסך 51,933 ש'ח.

משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [קופת גמל מבטיחת תשואה לעמיתים  •
עצמאיים שמספרה 311000 בחברת אמיר א] מענק בסך 17,500 ש'ח.

קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/12/2010 החלה להשתלם ממקור [מקור קצבה כללי מספר 0 תיק ניכויים 2911] קצבה  •
מזכה במסלול קצבה [ללא הבטחה כולל שארים בן זוג]. סכום הקצבה נכון למועד החישוב הוא 10,000 ש'ח. 

משיכת קרן השתלמות כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [קופת גמל להשתלמות שמספרה  •
312000 בחברת דש אקונומיסט השתלמות] מענק בסך 216,014 ש'ח.

משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי  •
מעורב/חיסכון טרום 1991 שמספרה 110000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק פיצויים הון בסך 34,371 ש'ח. 

משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי  •
מעורב/חיסכון 1991,1992 שמספרה 111000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק פיצויים הון בסך 34,371 ש'ח. 

•משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא
טרום 1991 שמספרה 112000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק פיצויים קופה משלמת קצבה בסך 34,371 ש'ח. 

•משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא
1991,1992 שמספרה 113000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק פיצויים קופה משלמת קצבה בסך 34,371 ש'ח. 

משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף טרום  •
1991 שמספרה 114000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק פיצויים קופה משלמת קצבה בסך 34,371 ש'ח. 

משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף  •
1991,1992 שמספרה 115000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק פיצויים קופה משלמת קצבה בסך 34,371 ש'ח. 

משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף הון  •
שמספרה 116000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק פיצויים הון בסך 34,371 ש'ח. 

משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף קצבה  •
2001 שמספרה 117000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק פיצויים קופה משלמת קצבה בסך 34,371 ש'ח. 

משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף מגדל  •
השקעות שמספרה 118000 בחברת ביטוח מגדל] מענק פיצויים הון בסך 34,371 ש'ח. 

משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח כלל פרופיל  •
שמספרה 119000 בחברת ביטוח כלל] מענק פיצויים הון בסך 34,371 ש'ח. 

משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה  •
מסובסדת מ- 1995 שמספרה 210000 בחברת הפניקס פנסיה] מענק פיצויים קופה משלמת קצבה בסך 25,932 ש'ח.

משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה  •
כללית מ- 1995 שמספרה 211000 בחברת הפניקס פנסיה כללית] מענק פיצויים קופה משלמת קצבה בסך 25,932 

ש'ח. 
משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [פנסיה וותיקה  •

מאוזנת שמספרה 213000 בחברת פנסיה וותיקה מאוזנת עתודות] מענק פיצויים קופה משלמת קצבה בסך 25,932 
ש'ח. 

משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [קופת גמל  •
לפיצוייםו/או תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש גמל] מענק פיצויים הון בסך 34,371 ש'ח. 

משיכת הפרשי שכר - בתאריך 27/01/2014 - מענק בסך 300,000 ש'ח. •
משיכת דמי פדיון חופשה - בתאריך 27/01/2014 - מענק בסך 200,000 ש'ח. •

מימוש נכסים פיננסיים מסוג פיקדון מזומן - בתאריך 27/01/2014 ימומש מנכס פיננסי [פקדון מזומן 0] סכום בסך  •
141,000 ש'ח.

•מימוש נכסים פיננסיים מסוג תוכנית חיסכון - בתאריך 27/01/2014 ימומש מנכס פיננסי [תוכנית חיסכון 0] סכום בסך 
265,000 ש'ח.

מימוש נכסים פיננסיים מסוג נדל'ן - בתאריך 27/01/2014 ימומש מנכס פיננסי [נכס נדלן 0] סכום בסך 1,400,000  •
ש'ח.

מימוש נכסים פיננסיים מסוג ניירות ערך - בתאריך 27/01/2014 ימומש מנכס פיננסי [נכס ניירות ערך 0] סכום בסך  •
350,000 ש'ח.

מימוש נכסים פיננסיים נסוג ירושות לקבל - בתאריך 27/01/2014 ימומש מנכס פיננסי [ירושה לקבל 0] סכום בסך  •
140,000 ש'ח.

פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לבצע קבלת בעלות לפוליסות אלה : [ביטוח קלאסי מעורב/חיסכון טרום  •
1991 שמספרה 110000 בחברת ביטוח הפניקס], [ביטוח קלאסי מעורב/חיסכון 1991,1992 שמספרה 111000 

בחברת ביטוח הפניקס], [ביטוח קלאסי גמלא טרום 1991 שמספרה 112000 בחברת ביטוח הפניקס], [ביטוח קלאסי 
גמלא 1991,1992 שמספרה 113000 בחברת ביטוח הפניקס], [ביטוח עדיף טרום 1991 שמספרה 114000 בחברת 

ביטוח הפניקס], [ביטוח עדיף 1991,1992 שמספרה 115000 בחברת ביטוח הפניקס], [ביטוח עדיף הון שמספרה 
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פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לבצע רצף קצבה למימוש עתידי על סכום פיצויים בסך: 19,160 ש'ח.  •
מועד המימוש המתוכנן הוא בתאריך 27/01/2015.

•פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לבצע [פריסת מענק פיצויים חייב] קדימה לתקופה של 3 שנים סכום חייב
בסך 646,509 ש'ח.

פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לבצע [פריסת הפרשי שכר] אחורה לתקופה של 6 שנים סכום חייב בסך  •
300,000 ש'ח.

פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לבצע [פריסת דמי פדיון חופשה] אחורה לתקופה של 6 שנים סכום חייב  •
בסך 200,000 ש'ח.

פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לשלם מס בסך 100,000 ש'ח בגין פיצויים חייבים מתשלום שהתקבל  •
במזומן.

פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לשלם מס בסך 150,000 ש'ח בגין פיצויים חייבים מתשלום שהתקבל  •
מקופה מרכזית [קפ'מ דש עם מספר תיק ניכויים 930601555].

•פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לשלם מס בסך 19,160 ש'ח בגין פיצויים חייבים מתשלום פיצויים קצבה/
קופה לא משלמת לקצבה שהתקבל מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה כללית מ- 1995 שמספרה 211000 בחברת 

הפניקס פנסיה כללית].
פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לשלם מס בסך 8,888 ש'ח בגין פיצויים חייבים מתשלום הוני שהתקבל  •

מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/חיסכון 1991,1992 שמספרה 111000 בחברת ביטוח הפניקס].
פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לשלם מס בסך 8,888 ש'ח בגין פיצויים חייבים מתשלום הוני שהתקבל  •

מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף הון שמספרה 116000 בחברת ביטוח הפניקס].
פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לשלם מס בסך 25,396 ש'ח בגין פיצויים חייבים מתשלום הוני שהתקבל  •

מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף מגדל השקעות שמספרה 118000 בחברת ביטוח מגדל].
פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לשלם מס בסך 4,929 ש'ח בגין פיצויים חייבים מתשלום הוני שהתקבל  •

מתוכנית פנסיונית [ביטוח כלל פרופיל שמספרה 119000 בחברת ביטוח כלל].

תאריך תאריך תאריך תאריך 01/02/201401/02/201401/02/201401/02/2014 ( ( ( (38383838 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
משיכת תגמולים כדין - בתאריך 01/02/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא טרום 1991 שמספרה  •

112000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 20,631 ש'ח.
משיכת תגמולים כדין - בתאריך 01/02/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא 1991,1992 שמספרה  •

113000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 20,631 ש'ח.
משיכת תגמולים כדין - בתאריך 01/02/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף טרום 1991 שמספרה 114000 •

בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 20,631 ש'ח.
משיכת תגמולים כדין - בתאריך 01/02/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף 1991,1992 שמספרה  •

115000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 20,631 ש'ח.
משיכת תגמולים כדין - בתאריך 01/02/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה מסובסדת מ- 1995 שמספרה •

210000 בחברת הפניקס פנסיה] מענק בסך 24,851 ש'ח.
משיכת תגמולים כדין - בתאריך 01/02/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה כללית מ- 1995 שמספרה  •

211000 בחברת הפניקס פנסיה כללית] מענק בסך 24,851 ש'ח.
משיכת תגמולים כדין - בתאריך 01/02/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [פנסיה וותיקה מאוזנת שמספרה 213000  •

בחברת פנסיה וותיקה מאוזנת עתודות] מענק בסך 24,851 ש'ח.
•קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא טרום 1991 שמספרה 

112000 בחברת ביטוח הפניקס]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 51,145 ש'ח מומר לקצבה מזכה מגולמת בסך 251 
ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מזכה 

מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 49,891 ש'ח. לאחר
ההיוון, ערך קצבה מזכה שוטפת הוא אפס ש'ח. 

•קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא 1991,1992 שמספרה
113000 בחברת ביטוח הפניקס]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 51,139 ש'ח מומר לקצבה מזכה מגולמת בסך 251 

ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מזכה 
מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 49,885 ש'ח. לאחר

ההיוון, ערך קצבה מזכה שוטפת הוא אפס ש'ח. 
קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף טרום 1991 שמספרה  •

114000 בחברת ביטוח הפניקס]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 51,147 ש'ח מומר לקצבה מזכה מגולמת בסך 251 
ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מזכה 

מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 49,893 ש'ח. לאחר
ההיוון, ערך קצבה מזכה שוטפת הוא אפס ש'ח. 

קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף 1991,1992 שמספרה  •
115000 בחברת ביטוח הפניקס]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 51,139 ש'ח מומר לקצבה מזכה מגולמת בסך 251 

ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מזכה 
מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 49,885 ש'ח. לאחר

ההיוון, ערך קצבה מזכה שוטפת הוא אפס ש'ח. 

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מעמוד 26 מתוך 38



קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף קצבה 2001 שמספרה  •
117000 בחברת ביטוח הפניקס]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 71,778 ש'ח מומר לקצבה מוכרת מגולמת בסך 352 

ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מוכרת 
מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 70,018 ש'ח. לאחר

ההיוון, ערך קצבה מוכרת שוטפת הוא אפס ש'ח.
קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף מגדל השקעות שמספרה  •

118000 בחברת ביטוח מגדל]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 30,499 ש'ח מומר לקצבה מוכרת מגולמת בסך 150 ש'ח 
לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מוכרת מבוצע 

היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 29,751 ש'ח. לאחר 
ההיוון, ערך קצבה מוכרת שוטפת הוא אפס ש'ח.

קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה מסובסדת מ- 1995  •
שמספרה 210000 בחברת הפניקס פנסיה]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 61,605 ש'ח מומר לקצבה מוכרת מגולמת 
בסך 302 ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה 

מוכרת מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 60,094 
ש'ח. לאחר ההיוון, ערך קצבה מוכרת שוטפת הוא אפס ש'ח.

קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה כללית מ- 1995 שמספרה  •
211000 בחברת הפניקס פנסיה כללית]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 61,597 ש'ח מומר לקצבה מוכרת מגולמת בסך
302 ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מוכרת
מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 60,086 ש'ח. לאחר

ההיוון, ערך קצבה מוכרת שוטפת הוא אפס ש'ח.
קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה וותיקה בהסדר שמספרה 212000  •
בחברת פנסיה וותיקה בהסדר מבטחים]. קצבה מזכה מגולמת בסך 263 ש'ח. לקצבה מזכה מבוצע היוון בשיעור של 

100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 52,326 ש'ח. לאחר ההיוון, ערך קצבה 
מזכה שוטפת הוא אפס ש'ח. 

קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה וותיקה מאוזנת שמספרה 213000  •
בחברת פנסיה וותיקה מאוזנת עתודות]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 61,601 ש'ח מומר לקצבה מזכה מגולמת בסך 

302 ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מזכה 
מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 60,091 ש'ח. לאחר

ההיוון, ערך קצבה מזכה שוטפת הוא אפס ש'ח. 
קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר זמני -  •
1900 בחברת ביטוח הפניקס]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 79,298 ש'ח מומר לקצבה מוכרת מגולמת בסך 389 ש'ח 
לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. פדיון תגמולים בקצבה 

בסך 72,175 ש'ח מומר לקצבה מזכה מגולמת בסך 354 ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול 
קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מזכה מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם 

היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 70,406 ש'ח. לאחר ההיוון, ערך קצבה מזכה שוטפת הוא אפס ש'ח. לקצבה 
מוכרת מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 77,354 

ש'ח. לאחר ההיוון, ערך קצבה מוכרת שוטפת הוא אפס ש'ח.
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא טרום 1991  •

שמספרה 112000 בחברת ביטוח הפניקס] : היוון קצבה מזכה לקבלת סכום בסך 49,891 ש'ח. 
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא 1991,1992  •

שמספרה 113000 בחברת ביטוח הפניקס] : היוון קצבה מזכה לקבלת סכום בסך 49,885 ש'ח. 
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף טרום 1991 שמספרה  •

114000 בחברת ביטוח הפניקס] : היוון קצבה מזכה לקבלת סכום בסך 49,893 ש'ח. 
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף 1991,1992 שמספרה  •

115000 בחברת ביטוח הפניקס] : היוון קצבה מזכה לקבלת סכום בסך 49,885 ש'ח. 
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף קצבה 2001 שמספרה  •

117000 בחברת ביטוח הפניקס] : היוון קצבה מוכרת לקבלת סכום בסך 70,018 ש'ח. 
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף מגדל השקעות שמספרה  •

118000 בחברת ביטוח מגדל] : היוון קצבה מוכרת לקבלת סכום בסך 29,751 ש'ח. 
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה מסובסדת מ- 1995  •

שמספרה 210000 בחברת הפניקס פנסיה] : היוון קצבה מוכרת לקבלת סכום בסך 60,094 ש'ח. 
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה כללית מ- 1995  •

שמספרה 211000 בחברת הפניקס פנסיה כללית] : היוון קצבה מוכרת לקבלת סכום בסך 60,086 ש'ח. 
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [פנסיה וותיקה בהסדר שמספרה  •

212000 בחברת פנסיה וותיקה בהסדר מבטחים] : היוון קצבה מזכה לקבלת סכום בסך 52,326 ש'ח. 
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [פנסיה וותיקה מאוזנת שמספרה  •

213000 בחברת פנסיה וותיקה מאוזנת עתודות] : היוון קצבה מזכה לקבלת סכום בסך 60,091 ש'ח. 
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר  •

זמני - 1899 בחברת ביטוח הפניקס] : היוון קצבה מוכרת לקבלת סכום בסך 77,354 ש'ח. היוון קצבה מזכה לקבלת 
סכום בסך 70,406 ש'ח. 
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פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 19,824 ש'ח אשר  •
יהפכו לקצבה מזכה. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [ביטוח קלאסי מעורב/

חיסכון 1991,1992 שמספרה 111000 בחברת ביטוח הפניקס] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט 
לינקד שמספרה מספר זמני - 1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת 

לקצבה לקופה משלמת קצבה לצורך משיכת קצבה.
פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 19,824 ש'ח אשר  •

יהפכו לקצבה מוכרת. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [ביטוח עדיף הון 
שמספרה 116000 בחברת ביטוח הפניקס] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר 
זמני - 1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת לקצבה לקופה משלמת 

קצבה לצורך משיכת קצבה.
פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 19,824 ש'ח אשר  •

יהפכו לקצבה מוכרת. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [ביטוח כלל פרופיל 
שמספרה 119000 בחברת ביטוח כלל] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר זמני - 

1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת לקצבה לקופה משלמת קצבה 
לצורך משיכת קצבה.

פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 19,824 ש'ח אשר  •
יהפכו לקצבה מוכרת. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [ביטוח יוניט לינקד 

שמספרה 120000 בחברת ביטוח הפניקס] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר 
זמני - 1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת לקצבה לקופה משלמת 

קצבה לצורך משיכת קצבה.
פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 19,824 ש'ח אשר  •
יהפכו לקצבה מוכרת. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [קופת גמל לפיצוייםו/

או תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש גמל] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט לינקד שמספרה 
מספר זמני - 1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת לקצבה לקופה 

משלמת קצבה לצורך משיכת קצבה.
פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 19,827 ש'ח אשר  •

יהפכו לקצבה מזכה. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [ביטוח קלאסי מעורב/
חיסכון טרום 1991 שמספרה 110000 בחברת ביטוח הפניקס] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט 

לינקד שמספרה מספר זמני - 1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת 
לקצבה לקופה משלמת קצבה לצורך משיכת קצבה.

פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 32,524 ש'ח אשר  •
יהפכו לקצבה מזכה. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [קופת גמל מבטיחת 

תשואה לעמיתים עצמאיים שמספרה 311000 בחברת אמיר א] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט 
לינקד שמספרה מספר זמני - 1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת 

לקצבה לקופה משלמת קצבה לצורך משיכת קצבה.
פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש לבצע [פריסת היוון קצבה מזכה 9א כדין חייב] קדימה לתקופה של 3  •

שנים סכום חייב בסך 382,377 ש'ח.
פעולה בתאריך 01/02/2014. יש לבקש פטור על היוון כדין של קצבה מוכרת בסכום של 200,287 ש'ח.  •

תאריך תאריך תאריך תאריך 01/01/201601/01/201601/01/201601/01/2016 ( ( ( (2222 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
פעולה בתאריך 01/01/2016. יש לבקש פטור על קצבה מזכה בסכום של 466 ש'ח.  •

תאריך האירוע נשוא ההתראה הוא 01/01/2016 - בתאריך זה מתאפשר ניצול סכום נוסף של הון פטור. פועל יוצא הוא •
הקטנת הסכום החייב והגדלת הסכום הפטור בסכום של 466 והכל ללא שינוי סכום הקצבה הכולל

תאריך תאריך תאריך תאריך 01/01/202001/01/202001/01/202001/01/2020 ( ( ( (2222 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
פעולה בתאריך 01/01/2020. יש לבקש פטור על קצבה מזכה בסכום של 254 ש'ח.  •

תאריך האירוע נשוא ההתראה הוא 01/01/2020 - בתאריך זה מתאפשר ניצול סכום נוסף של הון פטור. פועל יוצא הוא •
הקטנת הסכום החייב והגדלת הסכום הפטור בסכום של 254 והכל ללא שינוי סכום הקצבה הכולל

תאריך תאריך תאריך תאריך 01/01/202501/01/202501/01/202501/01/2025 ( ( ( (2222 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
פעולה בתאריך 01/01/2025. יש לבקש פטור על קצבה מזכה בסכום של 1,271 ש'ח.  •

תאריך האירוע נשוא ההתראה הוא 01/01/2025 - בתאריך זה מתאפשר ניצול סכום נוסף של הון פטור. פועל יוצא הוא •
הקטנת הסכום החייב והגדלת הסכום הפטור בסכום של 1,271 והכל ללא שינוי סכום הקצבה הכולל

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מעמוד 28 מתוך 38



פירוט לפי פעילויותפירוט לפי פעילויותפירוט לפי פעילויותפירוט לפי פעילויות

פעולות לביצוע בנושאים שאינם תוצרים פעולות לביצוע בנושאים שאינם תוצרים פעולות לביצוע בנושאים שאינם תוצרים פעולות לביצוע בנושאים שאינם תוצרים ((((24242424 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))

פעולות לביצוע בנושא קבלת בעלות פעולות לביצוע בנושא קבלת בעלות פעולות לביצוע בנושא קבלת בעלות פעולות לביצוע בנושא קבלת בעלות ((((פעילות אחתפעילות אחתפעילות אחתפעילות אחת))))
פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לבצע קבלת בעלות לפוליסות אלה : [ביטוח קלאסי מעורב/חיסכון טרום  •

1991 שמספרה 110000 בחברת ביטוח הפניקס], [ביטוח קלאסי מעורב/חיסכון 1991,1992 שמספרה 111000 
בחברת ביטוח הפניקס], [ביטוח קלאסי גמלא טרום 1991 שמספרה 112000 בחברת ביטוח הפניקס], [ביטוח קלאסי 
גמלא 1991,1992 שמספרה 113000 בחברת ביטוח הפניקס], [ביטוח עדיף טרום 1991 שמספרה 114000 בחברת 

ביטוח הפניקס], [ביטוח עדיף 1991,1992 שמספרה 115000 בחברת ביטוח הפניקס], [ביטוח עדיף הון שמספרה 
116000 בחברת ביטוח הפניקס], [ביטוח עדיף קצבה 2001 שמספרה 117000 בחברת ביטוח הפניקס], [ביטוח עדיף
מגדל השקעות שמספרה 118000 בחברת ביטוח מגדל], [ביטוח כלל פרופיל שמספרה 119000 בחברת ביטוח כלל], 
[ביטוח יוניט לינקד שמספרה 120000 בחברת ביטוח הפניקס], [פנסיה חדשה מסובסדת מ- 1995 שמספרה 210000

בחברת הפניקס פנסיה], [פנסיה חדשה כללית מ- 1995 שמספרה 211000 בחברת הפניקס פנסיה כללית], [פנסיה 
וותיקה בהסדר שמספרה 212000 בחברת פנסיה וותיקה בהסדר מבטחים], [פנסיה וותיקה מאוזנת שמספרה 

213000 בחברת פנסיה וותיקה מאוזנת עתודות], [קופת גמל לפיצוייםו/או תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש 
גמל].

פעולות לביצוע בנושא רצף קצבה פעולות לביצוע בנושא רצף קצבה פעולות לביצוע בנושא רצף קצבה פעולות לביצוע בנושא רצף קצבה ((((פעילות אחתפעילות אחתפעילות אחתפעילות אחת))))
פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לבצע רצף קצבה למימוש עתידי על סכום פיצויים בסך: 19,160 ש'ח.  •

מועד המימוש המתוכנן הוא בתאריך 27/01/2015.

פעולות לביצוע בנושא פתיחת תוכניות ופעולות לביצוע בנושא פתיחת תוכניות ופעולות לביצוע בנושא פתיחת תוכניות ופעולות לביצוע בנושא פתיחת תוכניות ו////או העברת כספים שמקורם בתוכנית פנסיונית או העברת כספים שמקורם בתוכנית פנסיונית או העברת כספים שמקורם בתוכנית פנסיונית או העברת כספים שמקורם בתוכנית פנסיונית ((((7777 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 19,824 ש'ח אשר  •

יהפכו לקצבה מזכה. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [ביטוח קלאסי מעורב/
חיסכון 1991,1992 שמספרה 111000 בחברת ביטוח הפניקס] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט 

לינקד שמספרה מספר זמני - 1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת 
לקצבה לקופה משלמת קצבה לצורך משיכת קצבה.

פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 19,824 ש'ח אשר  •
יהפכו לקצבה מוכרת. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [ביטוח עדיף הון 

שמספרה 116000 בחברת ביטוח הפניקס] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר 
זמני - 1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת לקצבה לקופה משלמת 

קצבה לצורך משיכת קצבה.
פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 19,824 ש'ח אשר  •

יהפכו לקצבה מוכרת. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [ביטוח כלל פרופיל 
שמספרה 119000 בחברת ביטוח כלל] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר זמני - 

1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת לקצבה לקופה משלמת קצבה 
לצורך משיכת קצבה.

פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 19,824 ש'ח אשר  •
יהפכו לקצבה מוכרת. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [ביטוח יוניט לינקד 

שמספרה 120000 בחברת ביטוח הפניקס] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר 
זמני - 1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת לקצבה לקופה משלמת 

קצבה לצורך משיכת קצבה.
פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 19,824 ש'ח אשר  •
יהפכו לקצבה מוכרת. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [קופת גמל לפיצוייםו/

או תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש גמל] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט לינקד שמספרה 
מספר זמני - 1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת לקצבה לקופה 

משלמת קצבה לצורך משיכת קצבה.
פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 19,827 ש'ח אשר  •

יהפכו לקצבה מזכה. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [ביטוח קלאסי מעורב/
חיסכון טרום 1991 שמספרה 110000 בחברת ביטוח הפניקס] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט 

לינקד שמספרה מספר זמני - 1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת 
לקצבה לקופה משלמת קצבה לצורך משיכת קצבה.

פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 32,524 ש'ח אשר  •
יהפכו לקצבה מזכה. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [קופת גמל מבטיחת 

תשואה לעמיתים עצמאיים שמספרה 311000 בחברת אמיר א] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט 
לינקד שמספרה מספר זמני - 1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת 

לקצבה לקופה משלמת קצבה לצורך משיכת קצבה.

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מעמוד 29 מתוך 38



פעולות לביצוע בנושא פריסה פעולות לביצוע בנושא פריסה פעולות לביצוע בנושא פריסה פעולות לביצוע בנושא פריסה ((((4444 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
•פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לבצע [פריסת מענק פיצויים חייב] קדימה לתקופה של 3 שנים סכום חייב

בסך 646,509 ש'ח.
פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לבצע [פריסת הפרשי שכר] אחורה לתקופה של 6 שנים סכום חייב בסך  •

300,000 ש'ח.
פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לבצע [פריסת דמי פדיון חופשה] אחורה לתקופה של 6 שנים סכום חייב  •

בסך 200,000 ש'ח.
פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש לבצע [פריסת היוון קצבה מזכה 9א כדין חייב] קדימה לתקופה של 3  •

שנים סכום חייב בסך 382,377 ש'ח.

פעולות לביצוע בנושא בקשת פטור פעולות לביצוע בנושא בקשת פטור פעולות לביצוע בנושא בקשת פטור פעולות לביצוע בנושא בקשת פטור ((((4444 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
פעולה בתאריך 01/02/2014. יש לבקש פטור על היוון כדין של קצבה מוכרת בסכום של 200,287 ש'ח.  •

פעולה בתאריך 01/01/2016. יש לבקש פטור על קצבה מזכה בסכום של 466 ש'ח.  •
פעולה בתאריך 01/01/2020. יש לבקש פטור על קצבה מזכה בסכום של 254 ש'ח.  •

פעולה בתאריך 01/01/2025. יש לבקש פטור על קצבה מזכה בסכום של 1,271 ש'ח.  •

פעולות לביצוע בנושא תשלום מס פעולות לביצוע בנושא תשלום מס פעולות לביצוע בנושא תשלום מס פעולות לביצוע בנושא תשלום מס ((((7777 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לשלם מס בסך 100,000 ש'ח בגין פיצויים חייבים מתשלום שהתקבל  •

במזומן.
פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לשלם מס בסך 150,000 ש'ח בגין פיצויים חייבים מתשלום שהתקבל  •

מקופה מרכזית [קפ'מ דש עם מספר תיק ניכויים 930601555].
•פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לשלם מס בסך 19,160 ש'ח בגין פיצויים חייבים מתשלום פיצויים קצבה/

קופה לא משלמת לקצבה שהתקבל מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה כללית מ- 1995 שמספרה 211000 בחברת 
הפניקס פנסיה כללית].

פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לשלם מס בסך 8,888 ש'ח בגין פיצויים חייבים מתשלום הוני שהתקבל  •
מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/חיסכון 1991,1992 שמספרה 111000 בחברת ביטוח הפניקס].

פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לשלם מס בסך 8,888 ש'ח בגין פיצויים חייבים מתשלום הוני שהתקבל  •
מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף הון שמספרה 116000 בחברת ביטוח הפניקס].

פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לשלם מס בסך 25,396 ש'ח בגין פיצויים חייבים מתשלום הוני שהתקבל  •
מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף מגדל השקעות שמספרה 118000 בחברת ביטוח מגדל].

פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לשלם מס בסך 4,929 ש'ח בגין פיצויים חייבים מתשלום הוני שהתקבל  •
מתוכנית פנסיונית [ביטוח כלל פרופיל שמספרה 119000 בחברת ביטוח כלל].

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מעמוד 30 מתוך 38



פירט לפי מקורותפירט לפי מקורותפירט לפי מקורותפירט לפי מקורות

מזומן מזומן מזומן מזומן ((((4444 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
מענק פיצויים במזומן - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מענק בסך 100,000 ש'ח. •

משיכת הפרשי שכר - בתאריך 27/01/2014 - מענק בסך 300,000 ש'ח. •
משיכת דמי פדיון חופשה - בתאריך 27/01/2014 - מענק בסך 200,000 ש'ח. •

פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לשלם מס בסך 100,000 ש'ח בגין פיצויים חייבים מתשלום שהתקבל  •
במזומן.

מקופה מרכזית מקופה מרכזית מקופה מרכזית מקופה מרכזית [[[[קפקפקפקפ''''מ דש עם מספר תיק ניכויים מ דש עם מספר תיק ניכויים מ דש עם מספר תיק ניכויים מ דש עם מספר תיק ניכויים 930601555930601555930601555930601555] (] (] (] (2222 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
מענק פיצויים מקופה מרכזית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מקופה [קפ'מ דש עם מספר תיק ניכויים  •

930601555] מענק בסך 150,000 ש'ח.
פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לשלם מס בסך 150,000 ש'ח בגין פיצויים חייבים מתשלום שהתקבל  •

מקופה מרכזית [קפ'מ דש עם מספר תיק ניכויים 930601555].

תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית - - - - ביטוח קלאסי מעורבביטוח קלאסי מעורבביטוח קלאסי מעורבביטוח קלאסי מעורב////חיסכון טרום חיסכון טרום חיסכון טרום חיסכון טרום 1991199119911991 שמספרה  שמספרה  שמספרה  שמספרה 110000110000110000110000 בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס ((((4444 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/ •

חיסכון טרום 1991 שמספרה 110000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 16,507 ש'ח בקלמ'ק
או בקצבה ) וסכום למס בסך 25,396 ש'ח.

משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/חיסכון טרום 1991  •
שמספרה 110000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 51,933 ש'ח.

משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי  •
מעורב/חיסכון טרום 1991 שמספרה 110000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק פיצויים הון בסך 34,371 ש'ח. 

פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 19,827 ש'ח אשר  •
יהפכו לקצבה מזכה. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [ביטוח קלאסי מעורב/

חיסכון טרום 1991 שמספרה 110000 בחברת ביטוח הפניקס] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט 
לינקד שמספרה מספר זמני - 1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת 

לקצבה לקופה משלמת קצבה לצורך משיכת קצבה.

תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית - - - - ביטוח קלאסי מעורבביטוח קלאסי מעורבביטוח קלאסי מעורבביטוח קלאסי מעורב////חיסכון חיסכון חיסכון חיסכון 1991,19921991,19921991,19921991,1992 שמספרה  שמספרה  שמספרה  שמספרה 111000111000111000111000 בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס ((((5555 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/ •

חיסכון 1991,1992 שמספרה 111000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 16,507 ש'ח 
בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום למס בסך 26,665 ש'ח.

משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/חיסכון 1991,1992  •
שמספרה 111000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 51,933 ש'ח.

משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי  •
מעורב/חיסכון 1991,1992 שמספרה 111000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק פיצויים הון בסך 34,371 ש'ח. 

פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לשלם מס בסך 8,888 ש'ח בגין פיצויים חייבים מתשלום הוני שהתקבל  •
מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/חיסכון 1991,1992 שמספרה 111000 בחברת ביטוח הפניקס].

פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 19,824 ש'ח אשר  •
יהפכו לקצבה מזכה. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [ביטוח קלאסי מעורב/

חיסכון 1991,1992 שמספרה 111000 בחברת ביטוח הפניקס] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט 
לינקד שמספרה מספר זמני - 1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת 

לקצבה לקופה משלמת קצבה לצורך משיכת קצבה.

תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית - - - - ביטוח קלאסי גמלא טרום ביטוח קלאסי גמלא טרום ביטוח קלאסי גמלא טרום ביטוח קלאסי גמלא טרום 1991199119911991 שמספרה  שמספרה  שמספרה  שמספרה 112000112000112000112000 בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס ((((5555 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא טרום  •
1991 שמספרה 112000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 25,396 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) 

וסכום למס בסך 25,396 ש'ח.
•משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא

טרום 1991 שמספרה 112000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק פיצויים קופה משלמת קצבה בסך 34,371 ש'ח. 
משיכת תגמולים כדין - בתאריך 01/02/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא טרום 1991 שמספרה  •

112000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 20,631 ש'ח.
•קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא טרום 1991 שמספרה 

112000 בחברת ביטוח הפניקס]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 51,145 ש'ח מומר לקצבה מזכה מגולמת בסך 251 
ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מזכה 

מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 49,891 ש'ח. לאחר
ההיוון, ערך קצבה מזכה שוטפת הוא אפס ש'ח. 

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מעמוד 31 מתוך 38



משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא טרום 1991  •
שמספרה 112000 בחברת ביטוח הפניקס] : היוון קצבה מזכה לקבלת סכום בסך 49,891 ש'ח. 

תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית - - - - ביטוח קלאסי גמלא ביטוח קלאסי גמלא ביטוח קלאסי גמלא ביטוח קלאסי גמלא 1991,19921991,19921991,19921991,1992 שמספרה  שמספרה  שמספרה  שמספרה 113000113000113000113000 בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס ((((5555 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא  •

1991,1992 שמספרה 113000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 25,396 ש'ח בקלמ'ק או 
בקצבה ) וסכום למס בסך 26,665 ש'ח.

•משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא
1991,1992 שמספרה 113000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק פיצויים קופה משלמת קצבה בסך 34,371 ש'ח. 

משיכת תגמולים כדין - בתאריך 01/02/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא 1991,1992 שמספרה  •
113000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 20,631 ש'ח.

•קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא 1991,1992 שמספרה
113000 בחברת ביטוח הפניקס]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 51,139 ש'ח מומר לקצבה מזכה מגולמת בסך 251 

ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מזכה 
מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 49,885 ש'ח. לאחר

ההיוון, ערך קצבה מזכה שוטפת הוא אפס ש'ח. 
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא 1991,1992  •

שמספרה 113000 בחברת ביטוח הפניקס] : היוון קצבה מזכה לקבלת סכום בסך 49,885 ש'ח. 

תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית - - - - ביטוח עדיף טרום ביטוח עדיף טרום ביטוח עדיף טרום ביטוח עדיף טרום 1991199119911991 שמספרה  שמספרה  שמספרה  שמספרה 114000114000114000114000 בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס ((((5555 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף טרום 1991  •
שמספרה 114000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 25,396 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום 

למס בסך 25,396 ש'ח.
משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף טרום  •

1991 שמספרה 114000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק פיצויים קופה משלמת קצבה בסך 34,371 ש'ח. 
משיכת תגמולים כדין - בתאריך 01/02/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף טרום 1991 שמספרה 114000 •

בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 20,631 ש'ח.
קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף טרום 1991 שמספרה  •

114000 בחברת ביטוח הפניקס]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 51,147 ש'ח מומר לקצבה מזכה מגולמת בסך 251 
ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מזכה 

מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 49,893 ש'ח. לאחר
ההיוון, ערך קצבה מזכה שוטפת הוא אפס ש'ח. 

משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף טרום 1991 שמספרה  •
114000 בחברת ביטוח הפניקס] : היוון קצבה מזכה לקבלת סכום בסך 49,893 ש'ח. 

תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית - - - - ביטוח עדיף ביטוח עדיף ביטוח עדיף ביטוח עדיף 1991,19921991,19921991,19921991,1992 שמספרה  שמספרה  שמספרה  שמספרה 115000115000115000115000 בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס ((((5555 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף 1991,1992  •
שמספרה 115000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 25,396 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום 

למס בסך 26,665 ש'ח.
משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף  •
1991,1992 שמספרה 115000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק פיצויים קופה משלמת קצבה בסך 34,371 ש'ח. 
משיכת תגמולים כדין - בתאריך 01/02/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף 1991,1992 שמספרה  •

115000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 20,631 ש'ח.
קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף 1991,1992 שמספרה  •

115000 בחברת ביטוח הפניקס]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 51,139 ש'ח מומר לקצבה מזכה מגולמת בסך 251 
ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מזכה 

מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 49,885 ש'ח. לאחר
ההיוון, ערך קצבה מזכה שוטפת הוא אפס ש'ח. 

משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף 1991,1992 שמספרה  •
115000 בחברת ביטוח הפניקס] : היוון קצבה מזכה לקבלת סכום בסך 49,885 ש'ח. 

תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית - - - - ביטוח עדיף הון שמספרה ביטוח עדיף הון שמספרה ביטוח עדיף הון שמספרה ביטוח עדיף הון שמספרה 116000116000116000116000 בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס ((((5555 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף הון שמספרה  •
116000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 16,507 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום למס בסך 

26,665 ש'ח.
•משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף הון שמספרה 116000 בחברת 

ביטוח הפניקס] מענק בסך 51,933 ש'ח.
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משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף הון  •
שמספרה 116000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק פיצויים הון בסך 34,371 ש'ח. 

פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לשלם מס בסך 8,888 ש'ח בגין פיצויים חייבים מתשלום הוני שהתקבל  •
מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף הון שמספרה 116000 בחברת ביטוח הפניקס].

פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 19,824 ש'ח אשר  •
יהפכו לקצבה מוכרת. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [ביטוח עדיף הון 

שמספרה 116000 בחברת ביטוח הפניקס] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר 
זמני - 1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת לקצבה לקופה משלמת 

קצבה לצורך משיכת קצבה.

תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית - - - - ביטוח עדיף קצבה ביטוח עדיף קצבה ביטוח עדיף קצבה ביטוח עדיף קצבה 2001200120012001 שמספרה  שמספרה  שמספרה  שמספרה 117000117000117000117000 בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס ((((4444 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף קצבה 2001  •
שמספרה 117000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 25,396 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום 

למס בסך 26,665 ש'ח.
משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף קצבה  •

2001 שמספרה 117000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק פיצויים קופה משלמת קצבה בסך 34,371 ש'ח. 
קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף קצבה 2001 שמספרה  •

117000 בחברת ביטוח הפניקס]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 71,778 ש'ח מומר לקצבה מוכרת מגולמת בסך 352 
ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מוכרת 

מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 70,018 ש'ח. לאחר
ההיוון, ערך קצבה מוכרת שוטפת הוא אפס ש'ח.

משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף קצבה 2001 שמספרה  •
117000 בחברת ביטוח הפניקס] : היוון קצבה מוכרת לקבלת סכום בסך 70,018 ש'ח. 

תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית - - - - ביטוח עדיף מגדל השקעות שמספרה ביטוח עדיף מגדל השקעות שמספרה ביטוח עדיף מגדל השקעות שמספרה ביטוח עדיף מגדל השקעות שמספרה 118000118000118000118000 בחברת ביטוח מגדל  בחברת ביטוח מגדל  בחברת ביטוח מגדל  בחברת ביטוח מגדל ((((6666 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף מגדל השקעות •

שמספרה 118000 בחברת ביטוח מגדל] מענק בסך 50,791 ש'ח ( מתוכו 25,396 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום 
למס בסך 53,331 ש'ח.

משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף מגדל השקעות שמספרה  •
118000 בחברת ביטוח מגדל] מענק בסך 71,749 ש'ח.

משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף מגדל  •
השקעות שמספרה 118000 בחברת ביטוח מגדל] מענק פיצויים הון בסך 34,371 ש'ח. 

פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לשלם מס בסך 25,396 ש'ח בגין פיצויים חייבים מתשלום הוני שהתקבל  •
מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף מגדל השקעות שמספרה 118000 בחברת ביטוח מגדל].

קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף מגדל השקעות שמספרה  •
118000 בחברת ביטוח מגדל]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 30,499 ש'ח מומר לקצבה מוכרת מגולמת בסך 150 ש'ח 

לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מוכרת מבוצע 
היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 29,751 ש'ח. לאחר 

ההיוון, ערך קצבה מוכרת שוטפת הוא אפס ש'ח.
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף מגדל השקעות שמספרה  •

118000 בחברת ביטוח מגדל] : היוון קצבה מוכרת לקבלת סכום בסך 29,751 ש'ח. 

תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית - - - - ביטוח כלל פרופיל שמספרה ביטוח כלל פרופיל שמספרה ביטוח כלל פרופיל שמספרה ביטוח כלל פרופיל שמספרה 119000119000119000119000 בחברת ביטוח כלל  בחברת ביטוח כלל  בחברת ביטוח כלל  בחברת ביטוח כלל ((((5555 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח כלל פרופיל  •

שמספרה 119000 בחברת ביטוח כלל] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 16,507 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום 
למס בסך 25,396 ש'ח.

משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח כלל פרופיל שמספרה 119000  •
בחברת ביטוח כלל] מענק בסך 51,933 ש'ח.

משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח כלל פרופיל  •
שמספרה 119000 בחברת ביטוח כלל] מענק פיצויים הון בסך 34,371 ש'ח. 

פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לשלם מס בסך 4,929 ש'ח בגין פיצויים חייבים מתשלום הוני שהתקבל  •
מתוכנית פנסיונית [ביטוח כלל פרופיל שמספרה 119000 בחברת ביטוח כלל].

פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 19,824 ש'ח אשר  •
יהפכו לקצבה מוכרת. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [ביטוח כלל פרופיל 

שמספרה 119000 בחברת ביטוח כלל] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר זמני - 
1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת לקצבה לקופה משלמת קצבה 

לצורך משיכת קצבה.
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תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית - - - - ביטוח יוניט לינקד שמספרה ביטוח יוניט לינקד שמספרה ביטוח יוניט לינקד שמספרה ביטוח יוניט לינקד שמספרה 120000120000120000120000 בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס ((((3333 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח יוניט לינקד  •

שמספרה 120000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 16,507 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום 
למס בסך 25,396 ש'ח.

משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [ביטוח יוניט לינקד שמספרה 120000  •
בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 10,670 ש'ח.

פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 19,824 ש'ח אשר  •
יהפכו לקצבה מוכרת. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [ביטוח יוניט לינקד 

שמספרה 120000 בחברת ביטוח הפניקס] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר 
זמני - 1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת לקצבה לקופה משלמת 

קצבה לצורך משיכת קצבה.

תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית - - - - פנסיה חדשה מסובסדת מפנסיה חדשה מסובסדת מפנסיה חדשה מסובסדת מפנסיה חדשה מסובסדת מ- - - - 1995199519951995 שמספרה  שמספרה  שמספרה  שמספרה 210000210000210000210000 בחברת הפניקס פנסיה  בחברת הפניקס פנסיה  בחברת הפניקס פנסיה  בחברת הפניקס פנסיה ((((5555 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
•מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה מסובסדת מ- 
1995 שמספרה 210000 בחברת הפניקס פנסיה] מענק בסך 19,160 ש'ח ( מתוכו 19,160 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) 

וסכום למס בסך 19,160 ש'ח.
משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה  •

מסובסדת מ- 1995 שמספרה 210000 בחברת הפניקס פנסיה] מענק פיצויים קופה משלמת קצבה בסך 25,932 ש'ח.
משיכת תגמולים כדין - בתאריך 01/02/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה מסובסדת מ- 1995 שמספרה •

210000 בחברת הפניקס פנסיה] מענק בסך 24,851 ש'ח.
קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה מסובסדת מ- 1995  •

שמספרה 210000 בחברת הפניקס פנסיה]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 61,605 ש'ח מומר לקצבה מוכרת מגולמת 
בסך 302 ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה 

מוכרת מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 60,094 
ש'ח. לאחר ההיוון, ערך קצבה מוכרת שוטפת הוא אפס ש'ח.

משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה מסובסדת מ- 1995  •
שמספרה 210000 בחברת הפניקס פנסיה] : היוון קצבה מוכרת לקבלת סכום בסך 60,094 ש'ח. 

תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית - - - - פנסיה חדשה כללית מפנסיה חדשה כללית מפנסיה חדשה כללית מפנסיה חדשה כללית מ- - - - 1995199519951995 שמספרה  שמספרה  שמספרה  שמספרה 211000211000211000211000 בחברת הפניקס פנסיה כללית  בחברת הפניקס פנסיה כללית  בחברת הפניקס פנסיה כללית  בחברת הפניקס פנסיה כללית ((((6666 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה כללית מ-  •
1995 שמספרה 211000 בחברת הפניקס פנסיה כללית] מענק בסך 19,160 ש'ח ( מתוכו 19,160 ש'ח בקלמ'ק או 

בקצבה ) וסכום למס בסך 19,160 ש'ח.
משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה  •

כללית מ- 1995 שמספרה 211000 בחברת הפניקס פנסיה כללית] מענק פיצויים קופה משלמת קצבה בסך 25,932 
ש'ח. 

•פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לשלם מס בסך 19,160 ש'ח בגין פיצויים חייבים מתשלום פיצויים קצבה/
קופה לא משלמת לקצבה שהתקבל מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה כללית מ- 1995 שמספרה 211000 בחברת 

הפניקס פנסיה כללית].
משיכת תגמולים כדין - בתאריך 01/02/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה כללית מ- 1995 שמספרה  •

211000 בחברת הפניקס פנסיה כללית] מענק בסך 24,851 ש'ח.
קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה כללית מ- 1995 שמספרה  •
211000 בחברת הפניקס פנסיה כללית]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 61,597 ש'ח מומר לקצבה מוכרת מגולמת בסך
302 ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מוכרת
מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 60,086 ש'ח. לאחר

ההיוון, ערך קצבה מוכרת שוטפת הוא אפס ש'ח.
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה כללית מ- 1995  •

שמספרה 211000 בחברת הפניקס פנסיה כללית] : היוון קצבה מוכרת לקבלת סכום בסך 60,086 ש'ח. 

תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית - - - - פנסיה וותיקה בהסדר שמספרה פנסיה וותיקה בהסדר שמספרה פנסיה וותיקה בהסדר שמספרה פנסיה וותיקה בהסדר שמספרה 212000212000212000212000 בחברת פנסיה וותיקה בהסדר מבטחים  בחברת פנסיה וותיקה בהסדר מבטחים  בחברת פנסיה וותיקה בהסדר מבטחים  בחברת פנסיה וותיקה בהסדר מבטחים ((((3333 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה וותיקה בהסדר  •

שמספרה 212000 בחברת פנסיה וותיקה בהסדר מבטחים] מענק בסך 19,160 ש'ח ( מתוכו 19,160 ש'ח בקלמ'ק או 
בקצבה ) וסכום למס בסך 19,160 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 19,160 ש'ח סכום הפיצויים וסכום הפיצויים למס 

נותר 0.
קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה וותיקה בהסדר שמספרה 212000  •
בחברת פנסיה וותיקה בהסדר מבטחים]. קצבה מזכה מגולמת בסך 263 ש'ח. לקצבה מזכה מבוצע היוון בשיעור של 

100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 52,326 ש'ח. לאחר ההיוון, ערך קצבה 
מזכה שוטפת הוא אפס ש'ח. 

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מעמוד 34 מתוך 38



משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [פנסיה וותיקה בהסדר שמספרה  •
212000 בחברת פנסיה וותיקה בהסדר מבטחים] : היוון קצבה מזכה לקבלת סכום בסך 52,326 ש'ח. 

תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית - - - - פנסיה וותיקה מאוזנת שמספרה פנסיה וותיקה מאוזנת שמספרה פנסיה וותיקה מאוזנת שמספרה פנסיה וותיקה מאוזנת שמספרה 213000213000213000213000 בחברת פנסיה וותיקה מאוזנת עתודות  בחברת פנסיה וותיקה מאוזנת עתודות  בחברת פנסיה וותיקה מאוזנת עתודות  בחברת פנסיה וותיקה מאוזנת עתודות ((((5555 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה וותיקה מאוזנת  •

שמספרה 213000 בחברת פנסיה וותיקה מאוזנת עתודות] מענק בסך 19,160 ש'ח ( מתוכו 19,160 ש'ח בקלמ'ק או 
בקצבה ) וסכום למס בסך 19,160 ש'ח.

משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [פנסיה וותיקה  •
מאוזנת שמספרה 213000 בחברת פנסיה וותיקה מאוזנת עתודות] מענק פיצויים קופה משלמת קצבה בסך 25,932 

ש'ח. 
משיכת תגמולים כדין - בתאריך 01/02/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [פנסיה וותיקה מאוזנת שמספרה 213000  •

בחברת פנסיה וותיקה מאוזנת עתודות] מענק בסך 24,851 ש'ח.
קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה וותיקה מאוזנת שמספרה 213000  •

בחברת פנסיה וותיקה מאוזנת עתודות]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 61,601 ש'ח מומר לקצבה מזכה מגולמת בסך 
302 ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מזכה 

מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם היוון 198.93 המביא לסכום מהוון בסך 60,091 ש'ח. לאחר
ההיוון, ערך קצבה מזכה שוטפת הוא אפס ש'ח. 

משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [פנסיה וותיקה מאוזנת שמספרה  •
213000 בחברת פנסיה וותיקה מאוזנת עתודות] : היוון קצבה מזכה לקבלת סכום בסך 60,091 ש'ח. 

תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית - - - - קופת גמל לפיצוייםוקופת גמל לפיצוייםוקופת גמל לפיצוייםוקופת גמל לפיצוייםו////או תגמולים שמספרה או תגמולים שמספרה או תגמולים שמספרה או תגמולים שמספרה 310000310000310000310000 בחברת דש גמל  בחברת דש גמל  בחברת דש גמל  בחברת דש גמל ((((4444 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [קופת גמל לפיצוייםו/או  •

תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש גמל] מענק בסך 25,396 ש'ח ( מתוכו 16,507 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) 
וסכום למס בסך 25,396 ש'ח.

משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [קופת גמל לפיצוייםו/או תגמולים שמספרה  •
310000 בחברת דש גמל] מענק בסך 51,933 ש'ח.

משיכת פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [קופת גמל  •
לפיצוייםו/או תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש גמל] מענק פיצויים הון בסך 34,371 ש'ח. 

פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 19,824 ש'ח אשר  •
יהפכו לקצבה מוכרת. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [קופת גמל לפיצוייםו/

או תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש גמל] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט לינקד שמספרה 
מספר זמני - 1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת לקצבה לקופה 

משלמת קצבה לצורך משיכת קצבה.

תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית - - - - קופת גמל מבטיחת תשואה לעמיתים עצמאיים שמספרה קופת גמל מבטיחת תשואה לעמיתים עצמאיים שמספרה קופת גמל מבטיחת תשואה לעמיתים עצמאיים שמספרה קופת גמל מבטיחת תשואה לעמיתים עצמאיים שמספרה 311000311000311000311000 בחברת אמיר א  בחברת אמיר א  בחברת אמיר א  בחברת אמיר א ((((2222 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [קופת גמל מבטיחת תשואה לעמיתים  •

עצמאיים שמספרה 311000 בחברת אמיר א] מענק בסך 17,500 ש'ח.
פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 32,524 ש'ח אשר  •

יהפכו לקצבה מזכה. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [קופת גמל מבטיחת 
תשואה לעמיתים עצמאיים שמספרה 311000 בחברת אמיר א] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט 

לינקד שמספרה מספר זמני - 1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת 
לקצבה לקופה משלמת קצבה לצורך משיכת קצבה.

מקור קצבה משולמת מקור קצבה משולמת מקור קצבה משולמת מקור קצבה משולמת - - - - מקור קצבה כללי מספר מקור קצבה כללי מספר מקור קצבה כללי מספר מקור קצבה כללי מספר 0000 תיק ניכויים תיק ניכויים תיק ניכויים תיק ניכויים2911291129112911 ( ( ( (פעילות אחתפעילות אחתפעילות אחתפעילות אחת))))
קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/12/2010 החלה להשתלם ממקור [מקור קצבה כללי מספר 0 תיק ניכויים 2911] קצבה  •

מזכה במסלול קצבה [ללא הבטחה כולל שארים בן זוג]. סכום הקצבה נכון למועד החישוב הוא 10,000 ש'ח. 

תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית - - - - קופת גמל להשתלמות שמספרה קופת גמל להשתלמות שמספרה קופת גמל להשתלמות שמספרה קופת גמל להשתלמות שמספרה 312000312000312000312000 בחברת דש אקונומיסט השתלמות  בחברת דש אקונומיסט השתלמות  בחברת דש אקונומיסט השתלמות  בחברת דש אקונומיסט השתלמות ((((פעילות אחתפעילות אחתפעילות אחתפעילות אחת))))
משיכת קרן השתלמות כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [קופת גמל להשתלמות שמספרה  •

312000 בחברת דש אקונומיסט השתלמות] מענק בסך 216,014 ש'ח.

תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית - - - - ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר זמני ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר זמני ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר זמני ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר זמני - - - - 1900190019001900 בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס ((((8888 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר זמני -  •
1900 בחברת ביטוח הפניקס]. פדיון תגמולים בקצבה בסך 79,298 ש'ח מומר לקצבה מוכרת מגולמת בסך 389 ש'ח 
לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. פדיון תגמולים בקצבה 

בסך 72,175 ש'ח מומר לקצבה מזכה מגולמת בסך 354 ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול 
קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. לקצבה מזכה מבוצע היוון בשיעור של 100.000% לצמיתות לפי מקדם 

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מעמוד 35 מתוך 38



פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 19,824 ש'ח אשר  •
יהפכו לקצבה מזכה. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [ביטוח קלאסי מעורב/

חיסכון 1991,1992 שמספרה 111000 בחברת ביטוח הפניקס] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט 
לינקד שמספרה מספר זמני - 1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת 

לקצבה לקופה משלמת קצבה לצורך משיכת קצבה.
פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 19,824 ש'ח אשר  •

יהפכו לקצבה מוכרת. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [ביטוח עדיף הון 
שמספרה 116000 בחברת ביטוח הפניקס] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר 
זמני - 1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת לקצבה לקופה משלמת 

קצבה לצורך משיכת קצבה.
פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 19,824 ש'ח אשר  •

יהפכו לקצבה מוכרת. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [ביטוח כלל פרופיל 
שמספרה 119000 בחברת ביטוח כלל] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר זמני - 

1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת לקצבה לקופה משלמת קצבה 
לצורך משיכת קצבה.

פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 19,824 ש'ח אשר  •
יהפכו לקצבה מוכרת. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [ביטוח יוניט לינקד 

שמספרה 120000 בחברת ביטוח הפניקס] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר 
זמני - 1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת לקצבה לקופה משלמת 

קצבה לצורך משיכת קצבה.
פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 19,824 ש'ח אשר  •
יהפכו לקצבה מוכרת. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [קופת גמל לפיצוייםו/

או תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש גמל] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט לינקד שמספרה 
מספר זמני - 1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת לקצבה לקופה 

משלמת קצבה לצורך משיכת קצבה.
פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 19,827 ש'ח אשר  •

יהפכו לקצבה מזכה. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [ביטוח קלאסי מעורב/
חיסכון טרום 1991 שמספרה 110000 בחברת ביטוח הפניקס] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט 

לינקד שמספרה מספר זמני - 1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת 
לקצבה לקופה משלמת קצבה לצורך משיכת קצבה.

פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 32,524 ש'ח אשר  •
יהפכו לקצבה מזכה. את ההעברה יש לבצע [מתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה] מתוכנית [קופת גמל מבטיחת 

תשואה לעמיתים עצמאיים שמספרה 311000 בחברת אמיר א] אל תוכנית חדשה אותה יש לפתוח [ביטוח יוניט 
לינקד שמספרה מספר זמני - 1900 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספי תגמולים מקופה לא משלמת 

לקצבה לקופה משלמת קצבה לצורך משיכת קצבה.

תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית תוכנית פנסיונית - - - - ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר זמני ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר זמני ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר זמני ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר זמני - - - - 1899189918991899 בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס ((((פעילות אחתפעילות אחתפעילות אחתפעילות אחת))))
משיכת היוונים 9א כדין - בתאריך 01/02/2014 היוון קצבה מתוכנית פנסיונית [ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר  •

זמני - 1899 בחברת ביטוח הפניקס] : היוון קצבה מוכרת לקבלת סכום בסך 77,354 ש'ח. היוון קצבה מזכה לקבלת 
סכום בסך 70,406 ש'ח. 

נכס פיננסי נכס פיננסי נכס פיננסי נכס פיננסי - - - - פקדון מזומן פקדון מזומן פקדון מזומן פקדון מזומן 0000 ( ( ( (פעילות אחתפעילות אחתפעילות אחתפעילות אחת))))
מימוש נכסים פיננסיים מסוג פיקדון מזומן - בתאריך 27/01/2014 ימומש מנכס פיננסי [פקדון מזומן 0] סכום בסך  •

141,000 ש'ח.

נכס פיננסי נכס פיננסי נכס פיננסי נכס פיננסי - - - - תוכנית חיסכון תוכנית חיסכון תוכנית חיסכון תוכנית חיסכון 0000 ( ( ( (פעילות אחתפעילות אחתפעילות אחתפעילות אחת))))
•מימוש נכסים פיננסיים מסוג תוכנית חיסכון - בתאריך 27/01/2014 ימומש מנכס פיננסי [תוכנית חיסכון 0] סכום בסך 

265,000 ש'ח.

נכס פיננסי נכס פיננסי נכס פיננסי נכס פיננסי - - - - נכס נדלן נכס נדלן נכס נדלן נכס נדלן 0000 ( ( ( (פעילות אחתפעילות אחתפעילות אחתפעילות אחת))))
מימוש נכסים פיננסיים מסוג נדל'ן - בתאריך 27/01/2014 ימומש מנכס פיננסי [נכס נדלן 0] סכום בסך 1,400,000  •

ש'ח.

נכס פיננסי נכס פיננסי נכס פיננסי נכס פיננסי - - - - נכס ניירות ערך נכס ניירות ערך נכס ניירות ערך נכס ניירות ערך 0000 ( ( ( (פעילות אחתפעילות אחתפעילות אחתפעילות אחת))))
מימוש נכסים פיננסיים מסוג ניירות ערך - בתאריך 27/01/2014 ימומש מנכס פיננסי [נכס ניירות ערך 0] סכום בסך  •

350,000 ש'ח.

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מעמוד 36 מתוך 38



נכס פיננסי נכס פיננסי נכס פיננסי נכס פיננסי - - - - ירושה לקבל ירושה לקבל ירושה לקבל ירושה לקבל 0000 ( ( ( (פעילות אחתפעילות אחתפעילות אחתפעילות אחת))))
מימוש נכסים פיננסיים נסוג ירושות לקבל - בתאריך 27/01/2014 ימומש מנכס פיננסי [ירושה לקבל 0] סכום בסך  •

140,000 ש'ח.

במקרה הנדון אין הכנסות עתידיותבמקרה הנדון אין הכנסות עתידיותבמקרה הנדון אין הכנסות עתידיותבמקרה הנדון אין הכנסות עתידיות....

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מעמוד 37 מתוך 38



פירוט לפי התראותפירוט לפי התראותפירוט לפי התראותפירוט לפי התראות

התראות כלליות בנושא תוצרים התראות כלליות בנושא תוצרים התראות כלליות בנושא תוצרים התראות כלליות בנושא תוצרים ((((3333 התראות התראות התראות התראות))))

אתראות בנושא קצבה ואנונה אתראות בנושא קצבה ואנונה אתראות בנושא קצבה ואנונה אתראות בנושא קצבה ואנונה ((((3333 התראות התראות התראות התראות))))
תאריך האירוע נשוא ההתראה הוא 01/01/2016 - בתאריך זה מתאפשר ניצול סכום נוסף של הון פטור. פועל יוצא הוא •

הקטנת הסכום החייב והגדלת הסכום הפטור בסכום של 466 והכל ללא שינוי סכום הקצבה הכולל
תאריך האירוע נשוא ההתראה הוא 01/01/2020 - בתאריך זה מתאפשר ניצול סכום נוסף של הון פטור. פועל יוצא הוא •

הקטנת הסכום החייב והגדלת הסכום הפטור בסכום של 254 והכל ללא שינוי סכום הקצבה הכולל
תאריך האירוע נשוא ההתראה הוא 01/01/2025 - בתאריך זה מתאפשר ניצול סכום נוסף של הון פטור. פועל יוצא הוא •

הקטנת הסכום החייב והגדלת הסכום הפטור בסכום של 1,271 והכל ללא שינוי סכום הקצבה הכולל

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מעמוד 38 מתוך 38




