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 שלב יאחר שלב –ופתרון היעוץ שלו הקמת מועמד בסיסי 

מסמך זה מתאר צעד אחר צעד את אופן הזנת הנתונים וביצוע חישוב למקרה בסיסי תוך שימוש בתוכנת 
המחושב תוך שימוש בגרסה  בקורס מתכנן פרישה יישומיהראשון תרגיל הנכסים. המקרה הנדון, הוא 

 הבסיסית של תוכנת נכסים, גרסת מענק פרישה מורכב.

 פרטי המקרה

  .1/8/1970 -ביליד   11משה כהן ת.ז. 

 שייך לעשירון העשירי. 

  לא עבד. 25עד גיל 

  עבד במבטח סיימון שם הועסק בתנאי עבדות ללא תנאים סוציאליים 1/8/1995, מתאריך 25מגיל 
 ₪.  22,000בשכר של 

 750,000וצפוי לקבל מענק מזומן בסך  31/7/2015 -מסיים עבודתו ב .₪ 

   67לאחר פרישתו ממבטח סיימון מתכנן לעבוד בשכר דומה עד לפרישתו בגיל פרישה. 

 הייעוץ המבוקש 
o .מעוניין למצות את הפטור המרבי ולפרוס את היתרה 

 .הפק עבורו דוח בהתאם 
o ות התייעץ עם מגדת עתידות שהנחתה אותו לא לקבל מענק פטור לאחר שראה את התוצא

ולעולם לתקופה שלא תעלה על ₪  300,000 -ולעולם לא לפרוס יותר מ₪,  200,000מעבר לסך 
 שנתיים.

 .הפק עבורו דוח בהתאם 

 שלבי הפתרון
 מחולק לשלושה שלבים:בתוכנת נכסים תהליך החישוב 

 הקמת מועמד. .1

 שלב פוסט הקמת מועמד. .2

 שלב הייעוץ. .3
 

 הנחיות למתרגל
לשלב הקמת  . דקות 3 -כהזמן הנדרש למשתמש מיומן לבצע את הייעוץ המבוקש מראשיתו ועד סופו הוא 

 .דקות 2 -כ (ללא שלב הייעוץמועמד ופוסט הקמת מועמד )
 כמתחיל, יידרש לך בתחילה משך זמן ארוך בהרבה.

משהצלחת לפתור . ת בהתאמהדקו 4/6לכן, חזור על ביצוע התרגיל מספר פעמים עד שתגיע לזמן שלא יעלה על 
  רכשת את המיומנת הנדרשת להפעלת התוכנה.את התרגיל בזמן זה, 
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 שלב הקמת מועמד -  1תרגיל מספר 

 בשלב זה, נזין את הנתונים השלדיים של המקרה. 

 במקרה הנדון. השלד להלן נתוני

  פרטי המועמד ומשפחתו 
o  .1/8/1970 -נולד ב, 11משה כהן ת.ז. 
o שייך לעשירון העשירי. 

 הווה 
o  במבטח סיימון שם הועסק בתנאי עבדות ללא תנאים עבד  1/8/1995מתאריך  25מגיל

 ₪.  22,000בשכר של  סוציאליים

 עבר 
o  לא עבד.  25עד גיל 

 עתיד 
o   67גיל פרישה 

o 1 עתידית. ההכנס 

 

 

 פתח את התוכנה
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 יפתח בפנינו המסך המפורט להלן

 

 

 המפורט להלן / פרטי המועמד ומשפחתו הקמת מועמדיפתח בפנינו מסך 
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 )זו לא טעות, במקרה זה, הזנת מסך עבר נסמכת על הנתונים בהווה( הווה/  הקמת מועמדנעבור ללשונית 

 

 

 עבר/  הקמת מועמדנעבור ללשונית 
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 עתיד/  הקמת מועמדנעבור ללשונית 

 

 

 צור מועמד לפי נתונים במסך זה. נלחץ על כפתור הקמת מועמדסיימנו את הזנת הנתונים במסך 
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 מסך הראשי של התוכנה.לחיצה על הכפתור במסך הקודם, יפתח בפנינו הלאחר 
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 שלב פוסט הקמת מועמד -  1תרגיל מספר 

 בשלב זה, נשלים נתונים מלאים. 

 להלן הנתונים להשלמה במקרה הנדון.

 עבר 
o .עשה שימוש בהכנסות עבר כפי שיוצרו על ידי המערכת 

 הווה 
o  ושילם ₪  110,000עד לעזיבה בפועל, הרוויח  1/1 -בשנת העזיבה, מ -הכנסות שנה נוכחית

 מס.₪  25,000

 עתיד 
o צפוי לעבוד בשכר דומה. 1/8/2015 -מ 
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 הכנסות בשנה נוכחיתניכנס ללשונית  נתונים / הווהבמסגרת 
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 וזקיפות / הכנסות חודשיות עתידיותהכנסות ניכנס ללשונית עתיד נתונים / במסגרת 

 

 

 תמה הזנת הנתונים.

 נבדוק את הנתונים ונבצע שמירה.

 

 

 המועמד מוכן לייעוץ.
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 שלב הייעוץ  -  1תרגיל מספר 

 : הייעוץ המבוקש

 .מעוניין למצות את הפטור המרבי ולפרוס את היתרה 
o .הפק עבורו דוח בהתאם 

  לאחר שראה את התוצאות התייעץ עם מגדת עתידות שהנחתה אותו לא לקבל מענק פטור מעבר לסך
 ולעולם לתקופה שלא תעלה על שנתיים.₪  300,000 -ולעולם לא לפרוס יותר מ₪,  200,000
o .הפק עבורו דוח בהתאם 

 

 שים לב !

מאחר ובשלב הייעוץ יש צורך להעביר בוררים למצבים מסוימים, תמונות המסכים מופיעות כאשר הערכים 
 אותם יש להזין כבר מוזנים.
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 המפורט להלן בחירת מעבידעזיבת עבודה / יפתח בפנינו מסך 
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 המפורט להלןתשלום במזומן עזיבת עבודה / יפתח בפנינו מסך 

 

 

 המפורט להלן הנחיותעזיבת עבודה / יפתח בפנינו מסך 

 



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

 המפורט להלן/ רצף פיצויים/ טיפול ברצף עצמו 2012חישוב משנת עזיבת עבודה / יפתח בפנינו מסך 

 

 המפורט להלן/ פטור מבוקש 2012חישוב משנת עזיבת עבודה / יפתח בפנינו מסך 
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 המפורט להלן פריסה/ 2012חישוב משנת עזיבת עבודה / יפתח בפנינו מסך 

 

 כמפורט להלן פעולה מפורטת לפי מענק חייבנראה בלשונית  מקדמת המספרטים נוספים ואת 
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 המפורט להלן פיצויים נוכחייםתשלום מס ומימוש / 2012חישוב משנת עזיבת עבודה / יפתח בפנינו מסך 

 
 המפורט להלן תוצאות/ 2012חישוב משנת עזיבת עבודה / יפתח בפנינו מסך 
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 המפורט להלן סיכום אירוע/ 2012חישוב משנת עזיבת עבודה / יפתח בפנינו מסך 

 


