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עיר הנישומים מיקוד 62000

להלן תקציר אירוע עזיבת עבודך במטרה לקבל קצבה שוטפת מירבית.
הנך מסיימ/ת עבודתך אצל מעסיק 1911 [תיק ניכויים מס' 1911] אשר החלה בתאריך 01/01/1975 והסתיימה בתאריך 

.27/01/2014

הערך הנוכחי הנקי הכולל של כל מקורותיך אשר ימומשו מהיום ועד תום תוחלת החיים שלך (צפוי להיות בשנת 2030) 
הוא בסך 4,064,673 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

2014 2,017,598 2,017,598 123,308 1,794,880 13,056 29,185 1,988,413

2015 172,697 172,697 132,710 59,869 11,880 7,705 164,992

2016 172,697 172,697 127,120 65,460 10,706 6,593 166,104

2017 172,697 172,697 127,120 65,460 10,706 6,593 166,104

2018 172,697 172,697 127,120 65,460 10,706 6,593 166,104

2019 172,697 172,697 127,120 65,460 10,706 6,593 166,104

2020 172,697 172,697 104,189 68,509 6,166 6,166 166,531

2021 172,697 172,697 104,189 68,509 6,166 6,166 166,531

2022 172,697 172,697 104,189 68,509 6,166 6,166 166,531

2023 172,697 172,697 104,189 68,509 6,166 6,166 166,531

2024 172,697 172,697 104,189 68,509 6,166 6,166 166,531

2025 172,697 172,697 88,943 83,755 4,032 4,032 168,666

2026 172,697 172,697 88,943 83,755 4,032 4,032 168,666

2027 172,697 172,697 88,943 83,755 4,032 4,032 168,666

2028 172,697 172,697 88,943 83,755 4,032 4,032 168,666

2029 172,697 172,697 88,943 83,755 4,032 4,032 168,666

2030 14,391 14,391 7,412 6,980 00 00 14,391

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 4,064,673 המותיר עודף בסך 3,258,422 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 1,988,413 00 00 1,988,413 1,928,413 3,214

2015 60,000 60,000 164,992 00 00 164,992 104,992 175

2016 60,000 60,000 166,104 00 00 166,104 106,104 177

2017 60,000 60,000 166,104 00 00 166,104 106,104 177

2018 60,000 60,000 166,104 00 00 166,104 106,104 177

2019 60,000 60,000 166,104 00 00 166,104 106,104 177

2020 60,000 60,000 166,531 00 00 166,531 106,531 178

2021 60,000 60,000 166,531 00 00 166,531 106,531 178

2022 60,000 60,000 166,531 00 00 166,531 106,531 178

2023 60,000 60,000 166,531 00 00 166,531 106,531 178

2024 60,000 60,000 166,531 00 00 166,531 106,531 178

2025 60,000 60,000 168,666 00 00 168,666 108,666 181

2026 60,000 60,000 168,666 00 00 168,666 108,666 181

2027 60,000 60,000 168,666 00 00 168,666 108,666 181

2028 60,000 60,000 168,666 00 00 168,666 108,666 181

2029 60,000 60,000 168,666 00 00 168,666 108,666 181

2030 5,000 5,000 14,391 00 00 14,391 9,391 188

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מעמוד 2 מתוך 17
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Ï˘†ÍÒ†®≥±©®‰·ˆÈ˜†Ûˆ¯©†„È˙Ú·†‰·ˆ˜†ÌÂÏ˘˙Ï†˜ÚÓ‰†ÈÙÒÎÓ†„ÚÈÈÏ
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פנסיה וותיקה בהסדר מבטחים

930762018527/01/2014

257,14327/01/2014212000-

דש גמל

דש גמל

939601555

939601555

119,292

221,543

4

6

20

20

27/01/2014

27/01/2014

01/01/1975

01/01/1975

01/01/1975

27/01/2014

27/01/2014

310000

310000

-

-

✔

15,000

119,292

אפס

119,292

כמפורט בטופס 161א
478,685

27/01/2014

20
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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 
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01/01/1975

01/01/1975

01/01/1975

27/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

30

30

30

6

6

5

930638713

930638713

930762018

מספר זמני - 2899

מספר זמני - 1900

212000

1,087

1,305

12,000

01/02/2014

01/02/2014

01/02/2014

ביטוח הפניקס

ביטוח הפניקס

פנסיה וותיקה בהסדר מבטחים
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‰ÓÂ˘†„È˜Ù†„Â·ÎÏ

‰„Â·ÚÓ†‰˘È¯Ù†·˜Ú†„·ÂÚ†˙Ú„Â‰
ÌÈ‡˙Ó‰†ÚÂ·È¯·†√†ÈØÔÓÒ

Ø†††††Ø††††††††ÍÈ¯‡˙Ó†Ì„Â˜†ÒÙÂË†Ô˜˙Ó†❏††††††È¯Â˜Ó†❏††††∫‰Ê†ÒÙÂË

®„È·ÚÓ‰†∫ÔÏ‰Ï©††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††Ïˆ‡†‰„Â·ÚÓ††††††††Ø††††Ø†††††††††ÍÈ¯‡˙·†È˙˘È¯Ù†·˜Ú

∫ÌÎÚÈ„Â‰Ï†È‰††††††††††††††††††††††††††††††††††®≤©¯ÙÒÓ†ÌÈÈÂÎÈ†˜È˙π

®±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

27/01/2014

✔

צעירמועמד899

✔
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®πÆ≤∞∞∂©†¢Ú

‰ÒÎ‰†ÒÓ†˙„Â˜Ù†ÈÙ†ÏÚ†˙ÂÚ„Â‰Â†˙Â˘˜·†Æ„ÔÈ‡˘†„·Ï·Â†˙Á‡†˙Â¯˘Ù‡Ó†¯˙ÂÈ·†¯ÂÁ·Ï†Ô˙È†ÆÔÈÈÚ‰†ÈÙÏ†≠†¯˙ÂÈÓ‰†˙‡†˜ÁÓ†Â‡†‰ÓÈ‡˙Ó‰†˙ˆ·˘Ó·†ÔÓÒ
Æ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰†ÏÎ†˙‡†‡¯˜†‡†‰¯ÈÁ·†Ì¯Ë·†Æ˙ÂÂ˘‰†˙Â¯ÈÁ·‰†ÔÈ·†‰¯È˙Ò

‰¯‰ˆ‰†Æ‰

ÌÈ‡ÏÓ†Ì‰†¨ÂÈ˜ÏÁ†ÏÎ†ÏÚ†¨ÒÙÂË·†È˙¯ÒÓ˘†ÌÈË¯Ù‰†ÏÎ†ÈÎ†¨‰Ê†ÒÙÂË·†¯ÂÓ‡‰†ÏÎ†˙‡†È˙ÂÈ·‰†ÈÎ†˙‡Ê·†¯È‰ˆÓ†È‡
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π
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π
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π
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Æ≤†❏®≤≤©Ï‰Ó‰†˙ÂÎÓÒ†ÈÙ≠ÏÚ†ÛÒÂ†¯ÂËÙ
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✔

✔

899

✔

✔

9307620185212000257,143פנסיה וותיקה בהסדר 27/01/2014
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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.

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מעמוד 9 מתוך 17



פירוט לפי הנחיות לתוצרים ותוצריםפירוט לפי הנחיות לתוצרים ותוצריםפירוט לפי הנחיות לתוצרים ותוצריםפירוט לפי הנחיות לתוצרים ותוצרים

פיצויים פיצויים פיצויים פיצויים ((((2222 מקורות מקורות מקורות מקורות))))
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה וותיקה בהסדר  •

שמספרה 212000 בחברת פנסיה וותיקה בהסדר מבטחים] מענק בסך 257,143 ש'ח ( מתוכו 257,143 ש'ח בקלמ'ק 
או בקצבה ) וסכום למס בסך 257,143 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 257,143 ש'ח סכום הפיצויים וסכום הפיצויים 

למס נותר 0.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [קופת גמל לפיצוייםו/או  •
תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש גמל] מענק בסך 340,835 ש'ח ( מתוכו 221,543 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) 
וסכום למס בסך 340,835 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 221,543 ש'ח נותר מענק פיצויים בסך 119,292 ש'ח ומענק 

למס בסך 119,292 ש'ח.

תגמולים כדין תגמולים כדין תגמולים כדין תגמולים כדין ((((מקור אחדמקור אחדמקור אחדמקור אחד))))
משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [קופת גמל לפיצוייםו/או תגמולים שמספרה  •

310000 בחברת דש גמל] מענק בסך 740,000 ש'ח.

קצבאות קצבאות קצבאות קצבאות ((((3333 מקורות מקורות מקורות מקורות))))
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 12,000 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 266,065 ש'ח מומר לקצבה מוכרת מגולמת בסך 1,305 

ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. 
קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר זמני -  •

2899 בחברת ביטוח הפניקס]. פדיון פיצויים ברצף קצבה שמקורם מעזיבת עבודה נוכחית ממעסיק מעסיק 1911 
בתקופת עבודה 01/01/1975 - 27/01/2014 בסך 221,632 ש'ח מומר לקצבה מזכה מגולמת בסך 1,087 ש'ח לפי 

מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [ללא הבטחה ללא שארים]. 

היוונים היוונים היוונים היוונים 9999א כדיןא כדיןא כדיןא כדין
לא מבוצעים היווני קצבה 9א כדין

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))))
משיכת קרן השתלמות כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [קופת גמל להשתלמות שמספרה  •

312000 בחברת דש אקונומיסט השתלמות] מענק בסך 1,000,000 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 קצבהפיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבהפיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבהפיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה
אין משיכות פיצויים קודמים שלא תחת רצף קצבה

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

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מעמוד 10 מתוך 17



הפרשי שכרהפרשי שכרהפרשי שכרהפרשי שכר
אין קבלת הפרשי שכר

דמי פדיון חופשהדמי פדיון חופשהדמי פדיון חופשהדמי פדיון חופשה
אין קבלת דמי פדיון חופשה

הפרשי קצבההפרשי קצבההפרשי קצבההפרשי קצבה
אין קבלת הפרשי קצבה

נכסים פיננסיים מסוג פיקדון מזומןנכסים פיננסיים מסוג פיקדון מזומןנכסים פיננסיים מסוג פיקדון מזומןנכסים פיננסיים מסוג פיקדון מזומן
אין מימושים של נכסים פיננסיים מסוג פיקדון מזומן

נכסים פיננסיים מסוג תוכנית חיסכוןנכסים פיננסיים מסוג תוכנית חיסכוןנכסים פיננסיים מסוג תוכנית חיסכוןנכסים פיננסיים מסוג תוכנית חיסכון
אין מימושים של נכסים פיננסיים מסוג תוכנית חיסכון

נכסים פיננסיים מסוג נדלנכסים פיננסיים מסוג נדלנכסים פיננסיים מסוג נדלנכסים פיננסיים מסוג נדל''''ןןןן
אין מימושים של נכסים פיננסיים מסוג נדל'ן

נכסים פיננסיים מסוג ניירות ערךנכסים פיננסיים מסוג ניירות ערךנכסים פיננסיים מסוג ניירות ערךנכסים פיננסיים מסוג ניירות ערך
אין מימושים של נכסים פיננסיים מסוג ניירות ערך

נכסים פיננסיים נסוג ירושות לקבלנכסים פיננסיים נסוג ירושות לקבלנכסים פיננסיים נסוג ירושות לקבלנכסים פיננסיים נסוג ירושות לקבל
אין מימושים של נכסים פיננסיים נסוג ירושות לקבל

דמי שכירות דמי שכירות דמי שכירות דמי שכירות ((((אין מקורותאין מקורותאין מקורותאין מקורות))))

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 11 מתוך 17



פירוט לפי תאריכיםפירוט לפי תאריכיםפירוט לפי תאריכיםפירוט לפי תאריכים

תאריך תאריך תאריך תאריך 27/01/201427/01/201427/01/201427/01/2014 ( ( ( (9999 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 257,143 ש'ח ( מתוכו 257,143 ש'ח בקלמ'ק 
או בקצבה ) וסכום למס בסך 257,143 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 257,143 ש'ח סכום הפיצויים וסכום הפיצויים 

למס נותר 0.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 27/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [קופת גמל לפיצוייםו/או  •
תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש גמל] מענק בסך 340,835 ש'ח ( מתוכו 221,543 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) 
וסכום למס בסך 340,835 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 221,543 ש'ח נותר מענק פיצויים בסך 119,292 ש'ח ומענק 

למס בסך 119,292 ש'ח.
משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [קופת גמל לפיצוייםו/או תגמולים שמספרה  •

310000 בחברת דש גמל] מענק בסך 740,000 ש'ח.
משיכת קרן השתלמות כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [קופת גמל להשתלמות שמספרה  •

312000 בחברת דש אקונומיסט השתלמות] מענק בסך 1,000,000 ש'ח.
פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לבצע קבלת בעלות לפוליסות אלה : [פנסיה וותיקה בהסדר שמספרה  •
212000 בחברת פנסיה וותיקה בהסדר מבטחים], [קופת גמל לפיצוייםו/או תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש 

גמל].
פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לבצע רצף קצבה למימוש עתידי על סכום פיצויים בסך: 257,143 ש'ח.  •

מועד המימוש המתוכנן הוא בתאריך 27/01/2015.
פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לבצע רצף קצבה למימוש מיידי על סכום פיצויים בסך: 221,543 ש'ח  •

מתוכנית [קופת גמל לפיצוייםו/או תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש גמל]. כלומר, יש למשוך במיידי סכום 
כקצבה ללא ביצוע בקשת רצף קלאסית באמצעות הנציבות.

•פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לבצע [פריסת מענק פיצויים חייב] קדימה לתקופה של 6 שנים סכום חייב
בסך 119,292 ש'ח.

פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לשלם מס בסך 24,804 ש'ח בגין פיצויים חייבים מתשלום הוני שהתקבל  •
מתוכנית פנסיונית [קופת גמל לפיצוייםו/או תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש גמל].

תאריך תאריך תאריך תאריך 01/02/201401/02/201401/02/201401/02/2014 ( ( ( (6666 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
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 12,000 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 266,065 ש'ח מומר לקצבה מוכרת מגולמת בסך 1,305 

ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. 
קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר זמני -  •

2899 בחברת ביטוח הפניקס]. פדיון פיצויים ברצף קצבה שמקורם מעזיבת עבודה נוכחית ממעסיק מעסיק 1911 
בתקופת עבודה 01/01/1975 - 27/01/2014 בסך 221,632 ש'ח מומר לקצבה מזכה מגולמת בסך 1,087 ש'ח לפי 

מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [ללא הבטחה ללא שארים]. 
פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 266,065 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 : פיצויים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 221,632 ש'ח אשר  •
יהפכו לקצבה מזכה. את ההעברה יש לבצע [מפיצויים 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 - 2899 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספים שאינם תגמולים מקופה לא משלמת קצבה לקופה 
משלמת קצבה לצורך משיכת קצבה.

פעולה בתאריך 01/02/2014. יש לבקש פטור על קצבה מזכה בסכום של 3,684 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))))
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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
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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 ((((11111111 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 : [פנסיה וותיקה בהסדר שמספרה  •
212000 בחברת פנסיה וותיקה בהסדר מבטחים], [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 ((((2222 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לבצע רצף קצבה למימוש עתידי על סכום פיצויים בסך: 257,143 ש'ח.  •

מועד המימוש המתוכנן הוא בתאריך 27/01/2015.
פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לבצע רצף קצבה למימוש מיידי על סכום פיצויים בסך: 221,543 ש'ח  •

מתוכנית [קופת גמל לפיצוייםו/או תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש גמל]. כלומר, יש למשוך במיידי סכום 
כקצבה ללא ביצוע בקשת רצף קלאסית באמצעות הנציבות.

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 ((((2222 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 266,065 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 : פיצויים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 221,632 ש'ח אשר  •
יהפכו לקצבה מזכה. את ההעברה יש לבצע [מפיצויים 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 - 2899 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספים שאינם תגמולים מקופה לא משלמת קצבה לקופה 
משלמת קצבה לצורך משיכת קצבה.

פעולות לביצוע בנושא פריסה פעולות לביצוע בנושא פריסה פעולות לביצוע בנושא פריסה פעולות לביצוע בנושא פריסה ((((פעילות אחתפעילות אחתפעילות אחתפעילות אחת))))
•פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לבצע [פריסת מענק פיצויים חייב] קדימה לתקופה של 6 שנים סכום חייב

בסך 119,292 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 קצבה מזכה בסכום של 3,684 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 ((((פעילות אחתפעילות אחתפעילות אחתפעילות אחת))))
פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לשלם מס בסך 24,804 ש'ח בגין פיצויים חייבים מתשלום הוני שהתקבל  •

מתוכנית פנסיונית [קופת גמל לפיצוייםו/או תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש גמל].
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פירט לפי מקורותפירט לפי מקורותפירט לפי מקורותפירט לפי מקורות

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 ((((2222 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 257,143 ש'ח ( מתוכו 257,143 ש'ח בקלמ'ק 
או בקצבה ) וסכום למס בסך 257,143 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 257,143 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 12,000 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 ((((5555 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 340,835 ש'ח ( מתוכו 221,543 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) 
וסכום למס בסך 340,835 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 221,543 ש'ח נותר מענק פיצויים בסך 119,292 ש'ח ומענק 

למס בסך 119,292 ש'ח.
משיכת תגמולים כדין - בתאריך 27/01/2014 - משיכה מתוכנית פנסיונית [קופת גמל לפיצוייםו/או תגמולים שמספרה  •

310000 בחברת דש גמל] מענק בסך 740,000 ש'ח.
פעולה בתאריך 27/01/2014. בתאריך זה יש לשלם מס בסך 24,804 ש'ח בגין פיצויים חייבים מתשלום הוני שהתקבל  •

מתוכנית פנסיונית [קופת גמל לפיצוייםו/או תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש גמל].
פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 266,065 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 : פיצויים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 221,632 ש'ח אשר  •
יהפכו לקצבה מזכה. את ההעברה יש לבצע [מפיצויים 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 - 2899 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספים שאינם תגמולים מקופה לא משלמת קצבה לקופה 
משלמת קצבה לצורך משיכת קצבה.

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 1,000,000 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 ((((2222 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 266,065 ש'ח מומר לקצבה מוכרת מגולמת בסך 1,305 

ש'ח לפי מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [הבטחת 60 גמלאות ללא שארים]. 
פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 266,065 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 - - - - ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר זמני ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר זמני ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר זמני ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר זמני - - - - 2899289928992899 בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס  בחברת ביטוח הפניקס ((((2222 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
קצבת זקנה 9א - בתאריך 01/02/2014 משולמת/תשולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח יוניט לינקד שמספרה מספר זמני -  •

2899 בחברת ביטוח הפניקס]. פדיון פיצויים ברצף קצבה שמקורם מעזיבת עבודה נוכחית ממעסיק מעסיק 1911 
בתקופת עבודה 01/01/1975 - 27/01/2014 בסך 221,632 ש'ח מומר לקצבה מזכה מגולמת בסך 1,087 ש'ח לפי 

מקדם המרת הון לקצבה בסך 203.93 במסלול קצבה [ללא הבטחה ללא שארים]. 
פעולה בתאריך 01/02/2014. בתאריך זה יש להעביר : פיצויים בקופה לא משלמת לקצבה בסך : 221,632 ש'ח אשר  •
יהפכו לקצבה מזכה. את ההעברה יש לבצע [מפיצויים 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 - 2899 בחברת ביטוח הפניקס]. מטרת ההעברה : כספים שאינם תגמולים מקופה לא משלמת קצבה לקופה 
משלמת קצבה לצורך משיכת קצבה.

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מעמוד 15 מתוך 17



במקרה הנדון אין מקורות הקשורים לנכסים פיננסייםבמקרה הנדון אין מקורות הקשורים לנכסים פיננסייםבמקרה הנדון אין מקורות הקשורים לנכסים פיננסייםבמקרה הנדון אין מקורות הקשורים לנכסים פיננסיים....

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 16 מתוך 17



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 17 מתוך 17




