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 20151028 שלב אחרי שלב - שלו הייעוץ ופתרון מועמד הקמת - קצבהרצף ומורכב  מענק - א2 תרגיל – א שלב

 יתכן ויש שינויים ביחס לתרגיל הרגיל
 

הפרשי מענק הכנסות עתידיות, הכולל מסמך זה מתאר צעד אחר צעד את אופן הזנת הנתונים וביצוע חישוב למקרה 
. המקרה הנדון, ופריסהרצף קצבה פיצויים בתוכניות פנסיוניות כולל אפשרות ל, מענק במזומן פיצוייםשכר, מענק 
 המחושב תוך שימוש בגרסת מענק וקצבה. בקורס מתכנן פרישה יישומיהשלישי תרגיל המבוסס על 

 
 פרטי המקרה

  .1/1/1960 יליד  33יעקב לוי ת.ז. 

  בהכנסות עבר כפי שיוצרו על ידי המערכת.שייך לעשירון העשירי, ועל בסיס זה עשה שימוש 

  עבד בסוכנות אגם לידרים )אותה עוזב( שם היה מנכ"ל כולל תנאים סוציאליים. 29מגיל 

  תוכניות ביטוח, פנסיה וגמל כדלקמן: 4ברשותו 

  כולל נספח קצבה בה נצברו פיצויים כדלקמן: 1989מעורב משנת 

  100,000 –הון .₪ 

  200,000 –קצבה .₪ 

 50,000 -קלמ"ק .₪ 

  בה נצברו פיצויים כדלקמן 1989עדיף משנת 

  300,000 –קצבה .₪ 

  בה נצברו פיצויים כדלקמן 1989מבטחים משנת 

  250,000 –קצבה .₪ 

  בה נצברו פיצויים כדלקמן 1999קופת גמל משנת 

  300,000 –הון .₪ 

  350,000 –קלמ"ק .₪ 

 ומקבל מענקים נוספים כדלקמן:₪  55,000את עבודתו בשכר של   30/7/2015 -מסיים עבודתו ב 

  10,000מזומן פיצויים בסך .₪ 

  200,000הפרשי שכר בסך .₪ 

 מס.₪  60,000ושילם ₪  150,000, הרוויח 30/7/2015 -עד ל 

 לחודש.₪  60,000יתחיל לעבוד בידידים בשכר של  1/9/2015 -החל מ 
 מבוקשו

  :במידה ויש מענק חייב, מוכן לשלם מס בסכום שלא יעלה על מעוניין לקבל מענק נטו מכסימלי. סעיף ראשון
75,000 .₪ 

 .האם תוכל לייעץ באשר לרצף קצבה וכדאיות הפריסה 

 .הפק עבורו דוח בהתאם 

  :בעצה אחת עם המתקשרת המשפחתית, קיבל החלטה להתחשבן אבל ללא ניצול הון פטור לטובת סעיף שני
 פטור.כלומר, לא לקבל מענק  מענק פיצויים פטור.

 .האם תוכל לייעץ באשר לרצף קצבה 

 .הפק עבורו דוח בהתאם 

  :בעצה אחת עם המתקשרת הלאומית )סודית(, קיבל החלטה על רצף פיצויים.סעיף שלישי 

 .האם תוכל לייעץ באשר לרצף קצבה 

 .הפק עבורו דוח בהתאם 

 
 



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

 שלבי הפתרון
 מחולק לשלושה שלבים:בתוכנת נכסים תהליך החישוב 

 ובו מזינים את שלד המקרה הקמת מועמד. 

 שלב פוסט הקמת מועמד ובו מזינים יתרת הנתונים המלאים של המקרה. 

 ובו מבצעים את השימוש במקורות השונים שלב הייעוץ. 
 

 הנחיות למתרגל
 . דקות 5 -כהזמן הנדרש למשתמש מיומן לבצע את הייעוץ המבוקש מראשיתו ועד סופו הוא 

לכן, חזור על ביצוע התרגיל מספר פעמים עד שתגיע לזמן שלא יעלה  זמן ארוך בהרבה. כמתחיל, יידרש לך בתחילה משך
  .לשלב זה משהצלחת לפתור את התרגיל בזמן זה, רכשת את המיומנת הנדרשת להפעלת התוכנה. דקות 10על 

 
: במידה ותרצה לפתור תרגיל זה בעתיד, שנה את התאריכים המופיעים בפרטי המקרה בהתאם.  לדוגמא,  הערה לעתיד

 -תחילת העבודה בידידים לואת תאריך  31/10/2015 -את סיום תקופת העבודה לשנה , 5/10/2015 -אם תבצע חישוב ב
1/12/2015 . 
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 פתח את התוכנה
 פרישה מורכבמענק בחר בחלופה עם פתיחת התוכנה ייפתח בפניך מסך זה. 
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 יפתח בפנינו המסך המפורט להלן

 

 

 נסמן סימון זה 
  )במחשב נייד שבו המסך קטן, ייתכן והכפתור שנמצא בתחתית המסך לא יראה ונידרש להיעזר בפס הגלילה האנכי(נלחץ על כפתור זה 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !
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 המפורט להלן / פרטי המועמד ומשפחתו הקמת מועמדיפתח בפנינו מסך 

 

 נזין
   יעקב לוי

33  
1/1/1960 

10 
 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !
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 )זו לא טעות, במקרה זה, הזנת מסך עבר נסמכת על הנתונים בהווה(/ תעסוקה ומעסיקים   הווה/  הקמת מועמדנעבור ללשונית 

 

 

 נזין 
1/1/1989  

 אגם לידרים
55,000 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !
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 / נכסים פנסיוניים / תוכניות פנסיה לסוגיהן  / הווה הקמת מועמדנעבור ללשונית 

 

 

 נזין
 . המערכת תייצר ערכים בעצמה(.חברה ומספר פוליסה)אם לא צוין במפורש, אין צורך להזין  1

1989 
 המערכת תייצר ערכים בעצמה(.. חברה ומספר פוליסה)אם לא צוין במפורש, אין צורך להזין  1

1989 
 שוטפת מנהלים עבור רק הקיים חלקי קצבה נספחלגבי המעורב, מאחר ובצבירות רואים צבירות קצבה נבחר בחלופה 

שים לב ! המסך מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !
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 / נכסים פנסיוניים / תוכניות פנסיה לסוגיהן  / הווה הקמת מועמדנעבור ללשונית 

 

 

 נזין
 . המערכת תייצר ערכים בעצמה(.מספר פוליסה/חשבון)אם לא צוין במפורש, אין צורך להזין  1

1989 
 )מאחר ומבטחים זה השם הראשון ברשימה, למעשה אין צורך להזין/לשנות דבר( מבטחים

שים לב ! המסך מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !
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 / נכסים פנסיוניים / קופות גמל לסוגיהן  הווה/  הקמת מועמדנעבור ללשונית 

 

 

 נזין
 )אם לא צוין במפורש, אין צורך להזין מספר פוליסה. או כל נתון אחר. המערכת תייצר ערכים בעצמה(. 1

1999 
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 / עבר הקמת מועמדנעבור ללשונית 

 

 

 נלחץ על לינק זה ליצירת תקופת תעסוקה אחת "לא עובד"
 

המסך מוצג  לב ! שים

במצבו לפני מילוי 

 הנתונים !

לאחר לחיצה על הלינק, 

נישאר עם תקופה אחת 

 "לא עובד"
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 עתיד/  הקמת מועמדנעבור ללשונית 

 

 . הקמת מועמדאת הזנת הנתונים במסך  סיימנו

 .Ctrl+Sאו לחיצה על  קובץ / שמור מועמדדרך  נבצע שמירה 

 צור מועמד לפי נתונים במסך זהעל כפתור  נלחץ

 ותוצגנה שגיאות, יש לקרוא את הודעות השגיאה ולפעול בהתאם. במידה

 והנתונים תקינים, נעבור למסך הבא. במידה

 

 לחודש, ₪  60,000של בשכר  יתחיל לעבוד בידידים 1/9/2015 -החל מ
 במסך זה, פירושו של דבר שיש לו הכנסה עתידית אחת.

 נזין 
1 
 

 לפי נתוני התרגיל, אין צורך להזין דבר.
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 מסך הראשי של התוכנה.לאחר לחיצה על הכפתור במסך הקודם, יפתח בפנינו ה

 

 

 ובו מזינים יתרת הנתונים המלאים של המקרה. פוסט הקמת מועמדנעבור לשלב 
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 שלב פוסט הקמת מועמד -  א2תרגיל מספר 

 בשלב זה, נשלים נתונים מלאים. 

 להלן הנתונים להשלמה במקרה הנדון.

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

 הווה 
o  הכנסות שנה נוכחית 

 מס.₪  60,000ושילם ₪  150,000עד לעזיבה בפועל, הרוויח  1/1 -בשנת העזיבה, מ 
o  נכסים פנסיוניים 

 :מעורב כולל נספח קצבה בה נצברו פיצויים כדלקמן 

  100,000 –הון  .₪ 

  200,000 –קצבה .₪ 

 50,000 -קלמ"ק .₪ 

 עדיף בה נצברו פיצויים כדלקמן 

  300,000 –קצבה .₪ 

 יים כדלקמןמבטחים בה נצברו פיצו 

  250,000 –קצבה .₪ 

 קופת גמל בה נצברו פיצויים כדלקמן 

  300,000 –הון .₪ 

  350,000 –קלמ"ק .₪ 

 עתיד 
o לחודש₪  60,000של בשכר  יתחיל לעבוד בידידים 1/9/2015 -החל מ. 
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 הכנסות בשנה נוכחיתניכנס ללשונית  הווה/  נתוניםבמסגרת 
 

 
 
 
 
 

 נזין
 ( וערך יועתק לשדה זה2)2ונלחץ על לינק זה שכן כל ההכנסה היא הכנסת עבודה שהיא  150,000
60,000 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !
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 1991קלאסי מעורב טרום /  ביטוחנכסים פנסיוניים / ניכנס ללשונית  הווה/  נתוניםבמסגרת 
 

 
 
 

 את צבירות הפיצויים בתוכניתנזין 
100,000 
200,000 

50,000 
סכום  הבשד ןאשר הוז ךיעתיק את הערנלחץ על לינק זה )

 (סכום למס הלשד
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 1991עדיף טרום /  ביטוחנכסים פנסיוניים / ניכנס ללשונית  הווה/  נתוניםבמסגרת 
 

 
 
 
 

 נזין את צבירות הפיצויים בתוכנית
300,000 

 (סכום למס הסכום לשד הבשד ןאשר הוז ךיעתיק את הערנלחץ על לינק זה )
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ת לכך.כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, ולעשות שימוש כלשהו בתוכן מסמך זה בחלקו או במלואו למעט לקריאה למי שקיבל רשו  
 

 בהסדרוותיקה /  פנסיהנכסים פנסיוניים / ניכנס ללשונית  הווה/  נתוניםבמסגרת 
 

 
 

 נזין את צבירות הפיצויים בתוכנית
250,000 

 (סכום למס הסכום לשד הבשד ןאשר הוז ךיעתיק את הערנלחץ על לינק זה )
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 בהסדרוותיקה /  פנסיהנכסים פנסיוניים / ניכנס ללשונית  הווה/  נתוניםבמסגרת 
 

 

 נזין את צבירות הפיצויים בתוכנית
250,000 

 (סכום למס הסכום לשד הבשד ןאשר הוז ךיעתיק את הערנלחץ על לינק זה )
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מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !
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 רגילותנכסים פנסיוניים / קופות גמל / ניכנס ללשונית  הווה/  נתוניםבמסגרת 
 

 

 נזין את צבירות הפיצויים בתוכנית
300,000 
350,000 

 (יעתיק את הערכים אשר הוזנו בשדות סכום לשדות סכום למסנלחץ על לינק זה )
 
 
 
 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !
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 הכנסות חודשיות עתידיות/  הכנסות וזקיפותניכנס ללשונית  עתיד/  נתוניםבמסגרת 
 

 
 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !

 נזין את סכום ההכנסה העתידית ומקורה
60,000 
 ידידים

 
 
 
 

 .1/9/2015 -תחילת ההכנסה העתידית הוא ב
)מצפה לערך בשדה  בתאריך מסויםנקבע את הבורר למצב 

 מסוים(תאריך 

 1/9/2015נזין 
 
 
 
 
 

מועד סוף ההכנסה העתידית 
איננו מוגדר. מאחר והכנסה 
עתידית משפיעה על מקדמת 
המס בפריסה קדימה, חשוב 

לכסות טווח תאריכים של 
 שנים קדימה. 6לפחות 

 .לצמיתותנבחר בחלופה 
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 תמה הזנת הנתונים.

 
 

 F8ם והגדרות נתוניתקינות על ידי לחיצה על כפתור את הנתונים  נבדוק

 ותוצגנה שגיאות, יש לקרוא את הודעות השגיאה ולפעול בהתאם. במידה

 

 .Ctrl+Sאו לחיצה על  קובץ / שמור מועמדדרך  נבצע שמירה 

 
 

 המועמד מוכן לייעוץ.
 

שים לב ! המסך מוצג במצבו 

 אחרי מילוי הנתונים !
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 שלב הייעוץ  -  3תרגיל מספר 

 : הייעוץ המבוקש

 30/7/2015 -מסיים עבודתו ב. 

 :מקבל מענקים נוספים כדלקמן 
o  10,000מזומן פיצויים בסך .₪ 
o  200,000הפרשי שכר בסך .₪ 

 מבוקשו

  75,000מעוניין לקבל מענק נטו מכסימלי. במידה ויש מענק חייב, מוכן לשלם מס בסכום שלא יעלה על .₪ 
o  וכדאיות הפריסה.האם תוכל לייעץ באשר לרצף קצבה 

 .הקדמה לפתרון : נשחק עם הסכום לרצף קצבה עד שנגיע לסכום המס המבוקש 
o .הפק עבורו דוח בהתאם 

  בעצה אחת עם המתקשרת המשפחתית, קיבל החלטה להתחשבן אבל ללא ניצול הון פטור לטובת מענק פיצויים
 כלומר, לא לקבל מענק פטור. פטור.
o .האם תוכל לייעץ באשר לרצף קצבה 
o .הפק עבורו דוח בהתאם 

 .בעצה אחת עם המתקשרת הלאומית )סודית(, קיבל החלטה על רצף פיצויים 
o .האם תוכל לייעץ באשר לרצף קצבה 
o .הפק עבורו דוח בהתאם 

 

מאחר ובשלב הייעוץ יש צורך להעביר בוררים למצבים  שים לב !

מסוימים, תמונות המסכים מופיעות כאשר הערכים אותם יש להזין 

 כבר מוזנים. 

 מילוי הנתונים ! אחריהמסך מוצג במצבו כלומר, 
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 תחילת הייעוץ

 

 

 

 

 ביצוע תהליך הייעוץ מתחיל בלחיצה 
 )ואז תיפתח טבלה זו(על זה 

 סימון זה
 זהולחיצה על 
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 המפורט להלן מטיפול באירוע פרישה כחלקעזיבת עבודה  במסגרתבחירת מעביד יפתח בפנינו מסך 

 

 מאחר ויש מעביד יחיד, עם כניסתנו למסך סימון זה כבר קיים
 30/7/2015נזין 

 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא
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 להלן המפורטתשלום במזומן יפתח בפנינו מסך 

 

 

 

 

 נסמן שמשולם מענק מזומן
 200,000נזין 
 10,000נזין 

 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא
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 המפורט להלןהנחיות יפתח בפנינו מסך 

 

 בחירה זו תכניס אותנו לתהליך חישוב שאיננו רצף פיצויים.. עבודה ידניתנעביר בורר זה לחלופה 
 כפתור זה למעבר למסך הבאנלחץ על 
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המפורט להלן. במקרה הנדון יש רק אפשרות רצף קצבה ומימוש רצף פיצויים קודם כקצבה יפתח בפנינו מסך 
 המפורטת להלן. רצף קצבהלשונית  רקלרצף קצבה ממעסיק נוכחי ולכן תוצג 

 

 

 

 

מאחר ובמקרה הנדון קיימת פנסיה וותיקה בהסדר, מצב 
 המוצג במסך נקבע על ידי המערכת בכניסה למסך:הבוררים 
 ל התיקלפעולה מרוכזת לכחלופה בבורר זה 
מלוא סכום הפיצויים בפנסיה ייעד את חלופה בבורר זה 

 וותיקה בהסדר
 במצב הנוכחי, זה רצף הקצבה המינימאלי האפשרי.

 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא
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 המפורט להלן.רצף פיצויים יפתח בפנינו מסך 

 

 

 

 

 

 

 בורר זה נמצא בחלופה זו כבר בכניסה למסך
 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא
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 .הפטורים המבוקשיםלהזנת  פעולה מרוכזתהמפורט להלן. נלחץ על לשונית  פטור מבוקשיפתח בפנינו מסך 

 

 

פעולה מרוכזת נעביר בורר זה לחלופה 
 לכלל ההתרחשויות

בקש פטור נעביר בורר זה לחלופה 
 מכסימלי

 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא
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להזנת  פעולה מרוכזת לכלל המענקים החייביםהמפורט להלן. נלחץ על לשונית פריסה יפתח בפנינו מסך 
  הפטורים המבוקשים.

 

 

 

 

 

 אחורהטיפול בפריסה 
ברצוננו לפרוס את מענק הפרשי 

 שכר מכסימום אחורה
 סכום כלנעביר בורר זה לחלופה 

 בלבד אחורה לפריסה שניתן
פרוס נעביר בורר זה לחלופה 

 לתקופה מכסימלית
 

 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא בסיום
 

 טיפול בפריסה קדימה
ברצוננו לפרוס את מענק הפיצויים 

 החייב מכסימום קדימה
 למעט סכום כלנעביר בורר זה לחלופה 

 בלבד אחורה לפריסה שניתן כזה
פרוס לתקופה נעביר בורר זה לחלופה 

 מכסימלית
 

 נעביר בורר לחלופה ראשית, 
 פעולה מרוכזת לכל המענקים החייבים
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 המפורט להלן.  פיצויים נוכחייםתשלום מס ומימוש יפתח בפנינו מסך 

 

 
במסך זה ניתן לצפות בסכום מקדמת המס בגין פיצויים חייבים. הסכום הוא 

 שהמועמד הגדיר כסכום מכסימלי.₪  75,000 -שזה הרבה מעבר ל₪  463,060
עלינו לחזור למסך רצף קצבה, להגדיל את הסכום לרצף קצבה, לחזור ולבצע את 
התהליך עד לכאן ללא שינוי )בקשת פטור מרבי למענק הפיצויים ופריסה מרבית 

 קדימה ואחורה( ולצפות לכמה ירד סכום המס שינוכה מהפיצויים.
 .בצע ורוץ ללא אתחול עד לדגל עצירהזה מקרה קלאסי לשימוש בכפתורי 

דבר שיביא לריצה ישירה ממסך  בטל את כל דגלי העצירהלחץ על כפתור  .1
רצף קצבה אליו נחזור למסך זה. לחיצה על הכפתור, תביא לביטול דגל 

 עצירה גם במסך זה. 

במסך זה שכן אנו רוצים לחזור אליו בכדי לראות מה  דגל עצירהסמן  .2
 מקדמת המס.

. רצף קצבה ומימוש רצף פיצויים קודם כקצבהלחץ עם העכבר על לשונית  .3
 לשונית זו, נעבור למסך בו נקבע את הסכום לרצף קצבה.עם לחיצה על 
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המפורט להלן. המסך ייפתח עם הקביעות רצף קצבה ומימוש רצף פיצויים קודם כקצבה יפתח בפנינו מסך 
אחרי זה מסך תצלום עתה נשנה. שים לב ! הערכים ב₪.  250,000רצף קצבה על הקודמות אותן קבענו. 
 עתה.השינויים אותם נבצע 

 

 

 ל התיקלפעולה מרוכזת לכחלופה נותר בבורר זה 
 ₪. 1,000,000 -לסכום כולל  נקבע את ערכו של שדה

 הסכום המוזן להלן.ייעד את חלופה לבורר זה נעביר 
 -ל₪  250,000 -בכך הגדלנו את הסכום לרצף קצבה מ

1,000,000 .₪ 
תוך  ריצה ישירה עד לאחר מסך הפריסהנלחץ על כפתור זה ל

 שימוש בפטור שביקשנו ובפריסה שקבענו.
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 המפורט להלן. תשלום מס ומימוש פיצויים נוכחיים מסך נחזור ל

 

 
במסך זה ניתן לצפות בסכום מקדמת המס בגין פיצויים חייבים. הסכום ירד לסך 

 מכסימלי.שהמועמד הגדיר כסכום ₪  75,000ש"ח אך עדיין מעל   105,958
 עלינו לחזור למסך רצף קצבה, להגדיל את הסכום לרצף קצבה.

. עם לחיצה רצף קצבה ומימוש רצף פיצויים קודם כקצבהלחץ עם העכבר על לשונית 
 על לשונית זו, נעבור למסך בו נקבע את הסכום לרצף קצבה.
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המפורט להלן. המסך ייפתח עם הקביעות רצף קצבה ומימוש רצף פיצויים קודם כקצבה יפתח בפנינו מסך 
עתה נשנה. שים לב ! הערכים בתצלום מסך זה אחרי ₪.  1,000,000הקודמות אותן קבענו. רצף קצבה על 

 השינויים אותם נבצע עתה.

 

 

 ל התיקלפעולה מרוכזת לכחלופה נותר בבורר זה 
 ₪. 1,067,800 -לסכום כולל  נקבע את ערכו של שדה

 הסכום המוזן להלן.ייעד את חלופה לבורר זה נעביר 
 -ל₪  1,000,000 -בכך הגדלנו את הסכום לרצף קצבה מ

1,067,800 .₪ 
ריצה ישירה עד לאחר מסך הפריסה תוך נלחץ על כפתור זה ל

 שימוש בפטור שביקשנו ובפריסה שקבענו.
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 המפורט להלן. תשלום מס ומימוש פיצויים נוכחיים מסך נחזור ל

 

במסך זה ניתן לצפות בסכום מקדמת המס בגין פיצויים חייבים. קרוב 
שהמועמד הגדיר כסכום מכסימלי. אין טען לבצע ₪  75,000מאד לסך 
 נוספת.)סבב( איטרציה 

 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא.
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המפורט להלן. במסך נראה את ריכוז תזרים המזומנים תוצאות / תזרים בחיים / סך הכל יפתח בפנינו מסך 
 בפרישה.

 

חובה עלינו להיכנס 
ללשוניות השונות, 

כולל מידע עזר, 
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ובתוכה נלחץ על לשונית הנחיות לתוספות לדוח ללקוח המפורט להלן. נלחץ על לשונית תוצאות נישאר במסך 
 להוספת מלל אישי. הוספת מלל אישי של היועץ

 

 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא
 
 
 
 

מעבר למלל אישי של היועץ, ניתן להגדיר 
הוספת גרפים ו/או נספחים דרך לשוניות 

 אלה
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כל מה שקשור לסיום האירוע, תוצרים ולמפרט המפורט להלן. במסך נראה את סיכום אירוע יפתח בפנינו מסך 
  .לביצוע

 

 תם הסעיף הראשון של שלב הייעוץ.
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 שניסעיף  -שלב הייעוץ 
 בעצה אחת עם המתקשרת המשפחתית, קיבל החלטה להתחשבן אבל ללא ניצול הון פטור לטובת מענק פיצויים פטור.

 כלומר, לא לקבל מענק פטור.

 .האם תוכל לייעץ באשר לרצף קצבה 

 .הפק עבורו דוח בהתאם 
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 המפורט להלן. סיכום אירוע בסיום הסעיף הקודם היינו לאחר שלב הפקת דוח ללקוח במסך 

 

 

 

 עלינו לחזור למסך בו נקבע סכום לרצף קצבה.
 לאחר מכן, עלינו להגיע למסך פטור מבוקש ולבטל את בקשת הפטור הקודמת.

 באשר לפריסה, נשאיר את הפריסה כפי שהיא עתה.
 לחזור למסך רצף קצבה.השלב הראשון הוא 

. עם רצף קצבה ומימוש רצף פיצויים קודם כקצבהלחץ עם העכבר על לשונית 
 לחיצה על לשונית זו, נעבור למסך בו נקבע את הסכום לרצף קצבה.
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המפורט להלן. המסך ייפתח עם הקביעות רצף קצבה ומימוש רצף פיצויים קודם כקצבה יפתח בפנינו מסך 
עתה נשנה. שים לב ! הערכים בתצלום מסך זה אחרי ₪.  1,067,800הקודמות אותן קבענו. רצף קצבה על 

 השינויים אותם נבצע עתה.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
מאחר ובכוונתנו לבטל את הפטור על המענק, החלק החייב יעלה ועמו גם סכום המס הצפוי. אני מניח 

 ן נבצע רצף קצבה מכסימלי.שהמועמד לא רוצה לשלם מס מעל המינימום המחויב ולכ
 הסכום המכסימלי האפשרי.ייעד את חלופה לבורר זה נעביר 

 
 עתה עלינו לרוץ ישירות למסך פטור מבוקש שם, נבטל את הפטור שקבענו בחישוב הקודם.

. עם לחיצה על לשונית זו, נעבור למסך פטור פטור מבוקשלחץ עם העכבר על לשונית לשם כך 
 חישוב כלשהו. כל מה שאנחנו רוצים הוא להגיע למסך זה.מבוקש ללא ביצוע 
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 המפורט להלן. פטור מבוקש יפתח בפנינו מסך 

 

 
עם כניסתנו למסך הבוררים השונים 

נמצאים במצב החישוב הקודם, כלומר 
 מבוקש פטור מרבי. 

אנו רוצים לעבור למצב בו לא מבוקש 
 פטור. 

 לכן,
 לא מבוקש פטורנעביר בורר זה לחלופה 

על  בטל הנחיות מרוכזותנלחץ על כפתור 
מנת לבטל את ההנחיות שקיימות במסך 

 עם כניסתנו אליו.
 

שים לב ! המסך נמצא במצב לאר ביצוע 
 הפעילויות שפורטו לעיל.

 
עתה עלינו לחזור למסך רצף קצבה שכן 

אנו רוצים לייצר חישוב חדש לפי הקביעות 
רצף קצבה וביטול הפטור כפי  במסך

 שקבענו במסך זה. 
רצף קצבה לחץ עם העכבר על לשונית 

. עם ומימוש רצף פיצויים קודם כקצבה
לחיצה על לשונית זו, נעבור למסך בו נקבע 

 את הסכום לרצף קצבה.
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המפורט להלן. המסך ייפתח עם הקביעות רצף קצבה ומימוש רצף פיצויים קודם כקצבה יפתח בפנינו מסך 
 הקודמות אותן קבענו. רצף קצבה על הסכום הנכסימלי האפשרי.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 עתה כל מה שנותר לנו זה לרוץ ישירות עד לתוצאות:

 .את הסכום לרצף קצבה קבענו כאן 

 .את ביטול בקשת הפטור קבענו אך זה עתה 

 ת החישוב.בקשות הפריסה נותרו בעינן במכסימום עוד מתחיל 
 על מנת להבטיח שנרוץ עד הסוף :

 .נלחץ על כפתור באל את כל דגלי העצירה 

 .נלחץ על כפתור בצע ורוץ ללא אתחול עד לדגל עצירה 
 
 

 עתה עלינו לרוץ ישירות למסך פטור מבוקש שם, נבטל את הפטור שקבענו בחישוב הקודם.
על לשונית זו, נעבור למסך פטור . עם לחיצה פטור מבוקשלחץ עם העכבר על לשונית לשם כך 

 מבוקש ללא ביצוע חישוב כלשהו. כל מה שאנחנו רוצים הוא להגיע למסך זה.
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המפורט להלן. במסך נראה את ריכוז תזרים המזומנים תוצאות / תזרים בחיים / סך הכל יפתח בפנינו מסך 
 בפרישה.

 

 תם הסעיף השני של שלב הייעוץ.

 

 

 

 כפי שרואים
 בעינהנותרה הפריסה קדימה ואחורה 

 הפטור התבטל
 
 

כל שנותר הוא להוסיף מלל אישי של 
היועץ, לעבור למסך סיכום אירוע ולהפיק 

 דוח.
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 סעיף שלישי -שלב הייעוץ 
 בעצה אחת עם המתקשרת הלאומית )סודית(, קיבל החלטה על רצף פיצויים.

  לייעץ באשר לרצף קצבה.האם תוכל 

 .הפק עבורו דוח בהתאם 
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 המפורט להלן. סיכום אירוע בסיום הסעיף הקודם היינו לאחר שלב הפקת דוח ללקוח במסך 

 

 

 

על מנת להתחיל חישוב של רצף פיצויים, עלינו לחזור לתחילת התהליך 
 למסך הנחיות.

 בעץ הניווט. הנחיותיש ללחוץ על 
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 המפורט להלןהנחיות יפתח בפנינו מסך 

 

 להזין צורך אין) פיצויים ברצף בחירה למטרת חישובנעביר בורר זה לחלופה 
 רצף פיצויים. שהינובחירה זו תכניס אותנו לתהליך חישוב . (והיוון לקצבה הון המרת מקדמי

 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא
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המפורט להלן. במקרה הנדון יש רק אפשרות רצף קצבה ומימוש רצף פיצויים קודם כקצבה יפתח בפנינו מסך 
 המפורטת להלן. רצף קצבהלרצף קצבה ממעסיק נוכחי ולכן תוצג רק לשונית 

 

 

 

 

 האפשרי המכסימלי הסכום את ייעדחלופה לבורר זה נעביר 
 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא
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 המפורט להלן.רצף פיצויים יפתח בפנינו מסך 

 

 

 

 

 

 .בורר זה נמצא בחלופה זו כבר בכניסה למסך
מאחר ומסך זה הינו האחרון לפני מסך סיכום 

 היועץ. לאירוע, זה המקום להזין מלל אישי ש
ההזנה נעשית דרך לשונית זו באופן דומה לזה 

 שהוסבר במסך תוצאות. 
בתבנית  שים לב ! במידה והינך משתמש

אישית, למסך תוצאות ולמסך רצף פיצויים 
 שתי תבניות שונות ועצמאיות.

 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא
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מה שקשור לסיום האירוע, תוצרים ולמפרט  המפורט להלן. במסך נראה את כלסיכום אירוע יפתח בפנינו מסך 
  לביצוע.

 

 תם הסעיף השלישי של שלב הייעוץ.

 

 

 

 

 

חובה עלינו להיכנס 
ללשוניות השונות, 

כולל מידע עזר, 
 !! ולבחון את תוכנן
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