
26/01/2014
לכבוד

מר מועמד צעיר
המועמד מספר 20

עיר הנישומים מיקוד 62000

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

.26/01/2014

בחרת ברצף פיצויים.

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 ::::
- טופס 161 להעברה לנציבות מס הכנסה.

- טופס 161א להעברה לנציבות מס הכנסה.
- מפרט לביצוע.

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ
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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 
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20

20

20

20

20

6

6

6

6

6

6

6
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930638713

930638713
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-

-

-

-

-

-

-
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105,496
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26/01/2014

26/01/2014

26/01/2014

26/01/2014

26/01/2014

26/01/2014

26/01/2014

דש גמל

הפניקס פנסיה

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



‰ÓÂ˘†„È˜Ù†„Â·ÎÏ

‰„Â·ÚÓ†‰˘È¯Ù†·˜Ú†„·ÂÚ†˙Ú„Â‰
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‰Ë˜‰‰†ÌÂÎÒ
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π

‰„Â·Ú‰Ó†‰˘È¯Ù‰†ÍÈ¯‡˙
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≤
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✔
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‰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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ÈÏ†ÌÏÂ˘È˘†Â‡†ÌÏÂ˘Ó‰†˜ÚÓ†ÏÚ†‡ÏÓ†¯ÂËÙÓ†˙Â‰Ï†È˙ÂÎÊÓ†Ú¯‚˙†¨˙ÂÂ‰Ó†‰·ˆÈ˜Ï†ÏÏÂÎ†¨‰·ˆÈ˜Ï†¯ÂËÙ·†È˙¯ÈÁ·†ÈÎ†ÈÏ†ÚÂ„È
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Æ¥†❏∫ÔÏ‰ÏÎ†ÔÂÂ‰Ï†È˙Ú„·†˘È˘†‰·ˆÈ˜Ï†®‡©π†ÛÈÚÒ†ÈÙ≠ÏÚ†¯ÂËÙ
‚ÂÒ†„Â˜

®∏©ÌÏ˘Ó‰
®∂©ÌÏ˘Ó‰†Ì˘ÌÈÈÂÎÈ†˜È˙†¯ÙÒÓ

®∑©ÌÏ˘Ó‰†Ï˘
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ÏÏÂÎ‰

¯ÂÚÈ˘
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∫ÈÎ†ÈÏ†ÚÂ„È
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Æ‰„Â˜Ù‰†ÈÙ†ÏÚ†È·¯ÈÓ‰†¯ÂÚÈ˘·†¯Â˜Ó·†ÒÓ†ÂÓÓ†‰Î˙
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Æ‰„Â˜Ù‰†˙Â‡¯Â‰Ï†Ì‡˙‰·†ÏÎ‰†≠†Í˘Ó˘†ÌÈÏÂÓ‚˙‰†·ÈÎ¯Ó

‰ÙÂ˜‰†Ì˘ ÍÈ¯‡˙
®≤π©‰˘È¯Ù‰

¯ÙÒÓ
®≥∞©‰ÒÈÏÂÙ

˙ÏÁ˙‰†ÍÈ¯‡˙
Ïˆ‡†‰„Â·Ú‰

®≥±©˘„Á‰†„È·ÚÓ‰

ÌÈÈÂÎÈ†˜È˙†¯ÙÒÓ
‰ÙÂ˜‰†Ï˘

ÌÂÎÒ
¯·ˆ˘

„È·ÚÓ‰†Ì˘
®≥±©˘„Á‰

π

π

‚ÂÒ†„Â˜
®∏©ÌÏ˘Ó‰

µÆ±†❏∫ÔÏ‰Ï˘†˙ÂÙÂ˜·†Â„˜ÙÂÈ˘ØÌÈ„˜ÙÂÓ‰†ÌÈ˜ÚÓ†Ï˘†®ÌÈÈÂˆÈÙ†Ûˆ¯©†„È˙Ú·†ÌÈÈÂˆÈÙ†ÌÂÏ˘˙Ï†„ÂÚÈÈ

ÆµÌÈÙˆ¯†≠†ÌÈÙÒÎ†„ÂÚÈÈ†❏

‰ÙÂ˜‰†Ì˘ ÍÈ¯‡˙
®≤π©‰˘È¯Ù‰

ÌÈÈÂÎÈ†˜È˙†¯ÙÒÓ
‰ÙÂ˜‰†Ï˘

π

π

‚ÂÒ†„Â˜
®∏©ÌÏ˘Ó‰

¯ÙÒÓ
®≥∞©‰ÒÈÏÂÙ

ÌÂÎÒ
¯·ˆ˘

µÆ≤❏∫®≥≤©ÔÏ‰Ï˘†˙ÂÙÂ˜·†ÌÈ„˜ÙÂÓ‰†ÌÈÙÒÎ†Ï˘†®‰·ˆÈ˜†Ûˆ¯©†„È˙Ú·†‰·ˆÈ˜†ÌÂÏ˘˙Ï†„ÂÚÈÈ

930638713411000056,806ביטוח הפניקס26/01/2014

930638713411100056,806ביטוח הפניקס26/01/2014

899

✔

✔

✔

9306387136110000105,496ביטוח הפניקס26/01/2014

9306387136111000105,496ביטוח הפניקס26/01/2014

מועמד צעיר26/01/2014
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מספר זהות _____________ 

רצף פיצויים  – 511 קטן ףסעי דפרק  – א161ספח לטופס נ

ייעוד לתשלום פיצויים בעתיד )רצף פיצויים( של מענקים המופקדים / שיופקדו בקופות שלהלן

תאריך 
(92)הפרישה

מספר תיק שם הקופה
הניכויים של 

הקופה

קוד סוג 
(8)משלם

מספר 
(03)פוליסה

סכום 
שנצבר

שם 
המעביד 

(03)החדש

תאריך התחלת 
העבודה אצל 

המעביד 
(03)החדש

899

56,806 310000 4 939601555 דש גמל 26/01/2014
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 מספר זהות _____________      
 

 קצבהרצף  – 5.2 קטן ףסעי דפרק  – א161ספח לטופס נ
 

 של כספים המופקדים בקופות שלהלן )רצף קצבה( ייעוד לתשלום קצבה בעתיד

 
 

 

תאריך 
 (92)הפרישה

מספר תיק הניכויים  שם הקופה
 של הקופה

קוד סוג 
 (8)משלם

מספר 
 (03)פוליסה

 סכום שנצבר

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

899

26/01/2014

26/01/2014

26/01/2014

26/01/2014

26/01/2014

דש גמל

הפניקס פנסיה

ביטוח הפניקס

ביטוח הפניקס

ביטוח הפניקס

939601555

935217323

930638713

930638713

930638713

6

6

6

6

6

310000

210000

114000

113000

112000

105,496

122,449

162,302

162,302

162,302
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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 ((((10101010 מקורות מקורות מקורות מקורות))))
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/ •

חיסכון טרום 1991 שמספרה 110000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 56,806 ש'ח ( מתוכו אפס ש'ח בקלמ'ק או 
בקצבה ) וסכום למס בסך 56,806 ש'ח.

מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/ •
חיסכון 1991,1992 שמספרה 111000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 56,806 ש'ח ( מתוכו אפס ש'ח בקלמ'ק או

בקצבה ) וסכום למס בסך 59,646 ש'ח.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [קופת גמל לפיצוייםו/או  •
תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש גמל] מענק בסך 56,806 ש'ח ( מתוכו אפס ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום 

למס בסך 56,806 ש'ח.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/ •
חיסכון טרום 1991 שמספרה 110000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 105,496 ש'ח ( מתוכו 105,496 ש'ח 

בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום למס בסך 105,496 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 105,496 ש'ח סכום הפיצויים וסכום 
הפיצויים למס נותר 0.

מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/ •
חיסכון 1991,1992 שמספרה 111000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 105,496 ש'ח ( מתוכו 105,496 ש'ח 

בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום למס בסך 110,771 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 105,496 ש'ח נותר מענק פיצויים בסך 
אפס ש'ח ומענק למס בסך 5,275 ש'ח.

מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא טרום  •
1991 שמספרה 112000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 162,302 ש'ח ( מתוכו 162,302 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה
) וסכום למס בסך 162,302 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 162,302 ש'ח סכום הפיצויים וסכום הפיצויים למס נותר 0.

מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא  •
1991,1992 שמספרה 113000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 162,302 ש'ח ( מתוכו 162,302 ש'ח בקלמ'ק או 

בקצבה ) וסכום למס בסך 170,417 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 162,302 ש'ח נותר מענק פיצויים בסך אפס ש'ח 
ומענק למס בסך 8,115 ש'ח.

מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף טרום 1991  •
שמספרה 114000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 162,302 ש'ח ( מתוכו 162,302 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) 

וסכום למס בסך 162,302 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 162,302 ש'ח סכום הפיצויים וסכום הפיצויים למס נותר 0.
•מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה מסובסדת מ- 

1995 שמספרה 210000 בחברת הפניקס פנסיה] מענק בסך 122,449 ש'ח ( מתוכו 122,449 ש'ח בקלמ'ק או 
בקצבה ) וסכום למס בסך 122,449 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 122,449 ש'ח סכום הפיצויים וסכום הפיצויים למס 

נותר 0.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [קופת גמל לפיצוייםו/או  •
תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש גמל] מענק בסך 105,496 ש'ח ( מתוכו 105,496 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) 
וסכום למס בסך 105,496 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 105,496 ש'ח סכום הפיצויים וסכום הפיצויים למס נותר 0.

תגמולים כדיןתגמולים כדיןתגמולים כדיןתגמולים כדין
אין משיכות תגמולים כדין

קצבאותקצבאותקצבאותקצבאות
לא משולמות קצבאות 9א

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

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 16



פירוט לפי תאריכיםפירוט לפי תאריכיםפירוט לפי תאריכיםפירוט לפי תאריכים

תאריך תאריך תאריך תאריך 26/01/201426/01/201426/01/201426/01/2014 ( ( ( (19191919 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/ •

חיסכון טרום 1991 שמספרה 110000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 56,806 ש'ח ( מתוכו אפס ש'ח בקלמ'ק או 
בקצבה ) וסכום למס בסך 56,806 ש'ח.

מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/ •
חיסכון 1991,1992 שמספרה 111000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 56,806 ש'ח ( מתוכו אפס ש'ח בקלמ'ק או

בקצבה ) וסכום למס בסך 59,646 ש'ח.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [קופת גמל לפיצוייםו/או  •
תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש גמל] מענק בסך 56,806 ש'ח ( מתוכו אפס ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום 

למס בסך 56,806 ש'ח.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/ •
חיסכון טרום 1991 שמספרה 110000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 105,496 ש'ח ( מתוכו 105,496 ש'ח 

בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום למס בסך 105,496 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 105,496 ש'ח סכום הפיצויים וסכום 
הפיצויים למס נותר 0.

מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/ •
חיסכון 1991,1992 שמספרה 111000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 105,496 ש'ח ( מתוכו 105,496 ש'ח 

בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום למס בסך 110,771 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 105,496 ש'ח נותר מענק פיצויים בסך 
אפס ש'ח ומענק למס בסך 5,275 ש'ח.

מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא טרום  •
1991 שמספרה 112000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 162,302 ש'ח ( מתוכו 162,302 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה
) וסכום למס בסך 162,302 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 162,302 ש'ח סכום הפיצויים וסכום הפיצויים למס נותר 0.

מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא  •
1991,1992 שמספרה 113000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 162,302 ש'ח ( מתוכו 162,302 ש'ח בקלמ'ק או 

בקצבה ) וסכום למס בסך 170,417 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 162,302 ש'ח נותר מענק פיצויים בסך אפס ש'ח 
ומענק למס בסך 8,115 ש'ח.

מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף טרום 1991  •
שמספרה 114000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 162,302 ש'ח ( מתוכו 162,302 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) 

וסכום למס בסך 162,302 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 162,302 ש'ח סכום הפיצויים וסכום הפיצויים למס נותר 0.
•מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה מסובסדת מ- 

1995 שמספרה 210000 בחברת הפניקס פנסיה] מענק בסך 122,449 ש'ח ( מתוכו 122,449 ש'ח בקלמ'ק או 
בקצבה ) וסכום למס בסך 122,449 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 122,449 ש'ח סכום הפיצויים וסכום הפיצויים למס 

נותר 0.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [קופת גמל לפיצוייםו/או  •
תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש גמל] מענק בסך 105,496 ש'ח ( מתוכו 105,496 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) 
וסכום למס בסך 105,496 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 105,496 ש'ח סכום הפיצויים וסכום הפיצויים למס נותר 0.

פעולה בתאריך 26/01/2014. 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], [קופת גמל לפיצוייםו/או תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש גמל], [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], [פנסיה חדשה מסובסדת מ- 
1995 שמספרה 210000 בחברת הפניקס פנסיה].

פעולה בתאריך 26/01/2014. בתאריך זה יש לבצע רצף פיצויים.  •
פעולה בתאריך 26/01/2014. בתאריך זה יש לבצע רצף קצבה מתוכנית [ביטוח קלאסי מעורב/חיסכון טרום 1991  •

שמספרה 110000 בחברת ביטוח הפניקס] על סכום פיצויים בסך: 105,496 ש'ח.
פעולה בתאריך 26/01/2014. בתאריך זה יש לבצע רצף קצבה מתוכנית [ביטוח קלאסי מעורב/חיסכון 1991,1992  •

שמספרה 111000 בחברת ביטוח הפניקס] על סכום פיצויים בסך: 105,496 ש'ח.
פעולה בתאריך 26/01/2014. בתאריך זה יש לבצע רצף קצבה מתוכנית [ביטוח קלאסי גמלא טרום 1991 שמספרה  •

112000 בחברת ביטוח הפניקס] על סכום פיצויים בסך: 162,302 ש'ח.
פעולה בתאריך 26/01/2014. בתאריך זה יש לבצע רצף קצבה מתוכנית [ביטוח קלאסי גמלא 1991,1992 שמספרה  •

113000 בחברת ביטוח הפניקס] על סכום פיצויים בסך: 162,302 ש'ח.
פעולה בתאריך 26/01/2014. בתאריך זה יש לבצע רצף קצבה מתוכנית [ביטוח עדיף טרום 1991 שמספרה 114000  •

בחברת ביטוח הפניקס] על סכום פיצויים בסך: 162,302 ש'ח.
פעולה בתאריך 26/01/2014. בתאריך זה יש לבצע רצף קצבה מתוכנית [פנסיה חדשה מסובסדת מ- 1995 שמספרה  •

210000 בחברת הפניקס פנסיה] על סכום פיצויים בסך: 122,449 ש'ח.
פעולה בתאריך 26/01/2014. בתאריך זה יש לבצע רצף קצבה מתוכנית [קופת גמל לפיצוייםו/או תגמולים שמספרה  •

310000 בחברת דש גמל] על סכום פיצויים בסך: 105,496 ש'ח.

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מעמוד 12 מתוך 16



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 ((((9999 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 26/01/2014. 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], [קופת גמל לפיצוייםו/או תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש גמל], [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], [פנסיה חדשה מסובסדת מ- 
1995 שמספרה 210000 בחברת הפניקס פנסיה].

פעולות לביצוע בנושא רצף פיצויים פעולות לביצוע בנושא רצף פיצויים פעולות לביצוע בנושא רצף פיצויים פעולות לביצוע בנושא רצף פיצויים ((((פעילות אחתפעילות אחתפעילות אחתפעילות אחת))))
פעולה בתאריך 26/01/2014. בתאריך זה יש לבצע רצף פיצויים.  •

פעולות לביצוע בנושא רצף קצבה פעולות לביצוע בנושא רצף קצבה פעולות לביצוע בנושא רצף קצבה פעולות לביצוע בנושא רצף קצבה ((((7777 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
פעולה בתאריך 26/01/2014. בתאריך זה יש לבצע רצף קצבה מתוכנית [ביטוח קלאסי מעורב/חיסכון טרום 1991  •

שמספרה 110000 בחברת ביטוח הפניקס] על סכום פיצויים בסך: 105,496 ש'ח.
פעולה בתאריך 26/01/2014. בתאריך זה יש לבצע רצף קצבה מתוכנית [ביטוח קלאסי מעורב/חיסכון 1991,1992  •

שמספרה 111000 בחברת ביטוח הפניקס] על סכום פיצויים בסך: 105,496 ש'ח.
פעולה בתאריך 26/01/2014. בתאריך זה יש לבצע רצף קצבה מתוכנית [ביטוח קלאסי גמלא טרום 1991 שמספרה  •

112000 בחברת ביטוח הפניקס] על סכום פיצויים בסך: 162,302 ש'ח.
פעולה בתאריך 26/01/2014. בתאריך זה יש לבצע רצף קצבה מתוכנית [ביטוח קלאסי גמלא 1991,1992 שמספרה  •

113000 בחברת ביטוח הפניקס] על סכום פיצויים בסך: 162,302 ש'ח.
פעולה בתאריך 26/01/2014. בתאריך זה יש לבצע רצף קצבה מתוכנית [ביטוח עדיף טרום 1991 שמספרה 114000  •

בחברת ביטוח הפניקס] על סכום פיצויים בסך: 162,302 ש'ח.
פעולה בתאריך 26/01/2014. בתאריך זה יש לבצע רצף קצבה מתוכנית [פנסיה חדשה מסובסדת מ- 1995 שמספרה  •

210000 בחברת הפניקס פנסיה] על סכום פיצויים בסך: 122,449 ש'ח.
פעולה בתאריך 26/01/2014. בתאריך זה יש לבצע רצף קצבה מתוכנית [קופת גמל לפיצוייםו/או תגמולים שמספרה  •

310000 בחברת דש גמל] על סכום פיצויים בסך: 105,496 ש'ח.

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מעמוד 13 מתוך 16



פירט לפי מקורותפירט לפי מקורותפירט לפי מקורותפירט לפי מקורות

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 ((((2222 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/ •

חיסכון טרום 1991 שמספרה 110000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 56,806 ש'ח ( מתוכו אפס ש'ח בקלמ'ק או 
בקצבה ) וסכום למס בסך 56,806 ש'ח.

מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/ •
חיסכון טרום 1991 שמספרה 110000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 105,496 ש'ח ( מתוכו 105,496 ש'ח 

בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום למס בסך 105,496 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 105,496 ש'ח סכום הפיצויים וסכום 
הפיצויים למס נותר 0.

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 ((((2222 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/ •

חיסכון 1991,1992 שמספרה 111000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 56,806 ש'ח ( מתוכו אפס ש'ח בקלמ'ק או
בקצבה ) וסכום למס בסך 59,646 ש'ח.

מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי מעורב/ •
חיסכון 1991,1992 שמספרה 111000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 105,496 ש'ח ( מתוכו 105,496 ש'ח 

בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום למס בסך 110,771 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 105,496 ש'ח נותר מענק פיצויים בסך 
אפס ש'ח ומענק למס בסך 5,275 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 ((((2222 פעילויות פעילויות פעילויות פעילויות))))
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [קופת גמל לפיצוייםו/או  •
תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש גמל] מענק בסך 56,806 ש'ח ( מתוכו אפס ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) וסכום 

למס בסך 56,806 ש'ח.
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [קופת גמל לפיצוייםו/או  •
תגמולים שמספרה 310000 בחברת דש גמל] מענק בסך 105,496 ש'ח ( מתוכו 105,496 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) 
וסכום למס בסך 105,496 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 105,496 ש'ח סכום הפיצויים וסכום הפיצויים למס נותר 0.

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 ((((פעילות אחתפעילות אחתפעילות אחתפעילות אחת))))
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא טרום  •
1991 שמספרה 112000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 162,302 ש'ח ( מתוכו 162,302 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה
) וסכום למס בסך 162,302 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 162,302 ש'ח סכום הפיצויים וסכום הפיצויים למס נותר 0.

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 ((((פעילות אחתפעילות אחתפעילות אחתפעילות אחת))))
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח קלאסי גמלא  •

1991,1992 שמספרה 113000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 162,302 ש'ח ( מתוכו 162,302 ש'ח בקלמ'ק או 
בקצבה ) וסכום למס בסך 170,417 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 162,302 ש'ח נותר מענק פיצויים בסך אפס ש'ח 

ומענק למס בסך 8,115 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 ((((פעילות אחתפעילות אחתפעילות אחתפעילות אחת))))
מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [ביטוח עדיף טרום 1991  •

שמספרה 114000 בחברת ביטוח הפניקס] מענק בסך 162,302 ש'ח ( מתוכו 162,302 ש'ח בקלמ'ק או בקצבה ) 
וסכום למס בסך 162,302 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 162,302 ש'ח סכום הפיצויים וסכום הפיצויים למס נותר 0.

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 ((((פעילות אחתפעילות אחתפעילות אחתפעילות אחת))))
•מענק פיצויים מתוכנית פנסיונית - בתאריך 26/01/2014 משולם/ישולם מתוכנית פנסיונית [פנסיה חדשה מסובסדת מ- 

1995 שמספרה 210000 בחברת הפניקס פנסיה] מענק בסך 122,449 ש'ח ( מתוכו 122,449 ש'ח בקלמ'ק או 
בקצבה ) וסכום למס בסך 122,449 ש'ח. לאחר רצף קצבה בסך 122,449 ש'ח סכום הפיצויים וסכום הפיצויים למס 

נותר 0.

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....

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מעמוד 14 מתוך 16



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 15 מתוך 16



פירוט לפי התראותפירוט לפי התראותפירוט לפי התראותפירוט לפי התראות

התראות כלליות בנושא תוצריםהתראות כלליות בנושא תוצריםהתראות כלליות בנושא תוצריםהתראות כלליות בנושא תוצרים
אין התראות כלליות בנושא תוצרים.

כל הערכים חושבו והודפסו באמצעות תוכנת נכסים של בני הפנר, פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מעמוד 16 מתוך 16




