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יתכן ויש שינויים ביחס לתרגיל  – שלב אחרי שלב - שלו הייעוץ ופתרון מועמד הקמת -והיוון  וקצבה מענק - 5 תרגיל - א שלב

  -20150812הרגיל
 

הכולל מענק פיצויים, מענק תגמולים, רצף מסמך זה מתאר צעד אחר צעד את אופן הזנת הנתונים וביצוע חישוב למקרה 
בקורס  החמישיתרגיל המבוסס על תוך שימוש בתוכנת נכסים. המקרה הנדון, אותן יש להוון קצבה ומגוון קצבאות 
 המחושב תוך שימוש בגרסת מענק וקצבה. מתכנן פרישה יישומי

 
 פרטי המקרה

  .1/9/1948יליד   66משה כהן  ת.ז. 

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

  לא עבד.  23עד גיל 

  לקופת לפנסיה מקיפה במבטחים ועבד בחברת אל על, שם הופקדו עבורו כספים  1/9/1971, מתאריך 23מגיל
 גמל אישית לפיצויים ולתגמולים.

 ומקבל לבעלותו את הצבירות כדלקמן:₪  25,000את עבודתו בשכר של   17/4/2015 -סיים עבודתו ב 

 : מבטחים וותיקה בהסדר 1

  400,000מתוך סך הפדיון, פדיון פיצויים .₪ 

  4,500פנסיה כוללת )כולל מימוש הפיצויים( בסך .₪ 

  לתקופות היוון שונות: 25%יכול להוון כרצונו עד 
o  150לצמיתות לפי מקדם. 
o  55לחמש שנים לפי מקדם. 

 :קופת גמל  2

  פיצויים: 

 180,000  ₪ .בהון 

 280,000 .בקלמ"ק 

 תגמולים: 

 500,000  ₪.בהון 

 460,000  ₪:בקלמק 
o 240,000  ₪.המייצרים קצבה מזכה 
o 220,000  ₪.המייצרים קצבה מוכרת 
o מגבלות לפי מקדם המרת הון  את הקצבה יכול להוון כרצונות ללא

לקצבה. לצרכי היוון, מרכיב הרווח היחסי בצבירה המייצרת קצבה 
 .0.3מוכרת הוא 

  1,125,000מזומן בסך בנוסף, מקבל מענק .₪ 

  מס.₪  45,000ושילם ₪  175,000עד לעזיבה, הרוויח 

 מכסימום חד מעוניין לקבל . 1/9/2015 -בלקבל את הקצבאות מתכוון ו( 12/8/2015היום ) מתחשבן ומקבל מענק
 פעמי, כל עוד מדובר במשיכה כדין.

 
 שלבי הפתרון

 מחולק לשלושה שלבים:בתוכנת נכסים תהליך החישוב 

 ובו מזינים את שלד המקרה הקמת מועמד. 

  מזינים יתרת הנתונים המלאים של המקרהשלב פוסט הקמת מועמד ובו. 

 ובו מבצעים את השימוש במקורות השונים שלב הייעוץ. 
 

 הנחיות למתרגל
 . דקות 8 -כהזמן הנדרש למשתמש מיומן לבצע את הייעוץ המבוקש מראשיתו ועד סופו הוא 

לכן, חזור על ביצוע התרגיל מספר פעמים עד שתגיע לזמן שלא יעלה  כמתחיל, יידרש לך בתחילה משך זמן ארוך בהרבה.
  .לשלב זה משהצלחת לפתור את התרגיל בזמן זה, רכשת את המיומנת הנדרשת להפעלת התוכנה. דקות 02על 
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 פתח את התוכנה
 והיוון מענק וקצבהבחר בחלופה עם פתיחת התוכנה ייפתח בפניך מסך זה. 
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 להלן יפתח בפנינו המסך המפורט

 

 יפתח בפניך מסך הקמת מועמד.

פוסט הקמת מועמד זהים )למעט ערכים( לאלה אשר בוצעו בתרגיל מספר בתרגיל זה, שלב הקמת מועמד ושלב 
 . עיין בפתרון התרגיל הנמצא ברשותך.3

 בסיום : 

 .F8תקינות נתונים והגדרות על ידי לחיצה על כפתור את הנתונים  בדוק

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

 

 .Ctrl+Sאו לחיצה על  שמור מועמדקובץ / דרך  בצע שמירה 

 המועמד מוכן לייעוץ.

 

 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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 שלב הייעוץ  -  3תרגיל מספר 

 : הייעוץ המבוקש

 17/4/2015 -מסיים עבודתו ב. 

  1,125,000מזומן בסך בנוסף לצבירות בתוכניות השונות, מקבל מענק .₪ 

  מכסימום חד פעמי, כל עוד מדובר במשיכה כדין.ומעוניין לקבל  1/9/2015 -במתכוון לצאת לגמלאות 
 

 

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
 ולחיצה על זה
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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
 17/4/2015נזין 

 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא
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 המפורט להלןתשלום במזומן יפתח בפנינו מסך 

 

 

 

 

 נסמן שמשולם מענק מזומן
 1,125,000נזין 

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

 

 

 

 

 ידניתעבודה נעביר בורר זה לחלופה 
 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 אר לשונית 

 

 הסבר להחלטה לעיל
 . 200בקלמ"ק הוא  בעוד שמקדם היוון 155מקדם היוון בוותיקה בהסדר הוא 

בסך מבטחים  תלהוון את הקצבה מהקלמ"ק. אם נהוון את כולה, עדיין תישאר לנו קצבתחיל להלכן, אם נהוון עדיף 
 ותבטיח שכל ההיוון יהיה כדין.( מינימום מעל פנסיית) ₪ 4,500

 מענק פיצויים פטור. ₪ 1הון פטור לכל  ₪ 1.35נעשה על בסיס  פטורפיצויים ניצול הון פטור לטובת מענק 
 פטור.היוון  ₪ 1הון פטור לכל  ₪ 1נעשה על בסיס  פטורהיוון ניצול הון פטור לטובת 

ללא רצף קצבה, על מנת להפוך אותם לפטורים היינו נדרשים להון  ₪ 280,000פיצויים בקלמ"ק בסך השארנו את ה ול
 לערך. ₪ 378,000פטור בסך 

פטורים בתמורה להון פטור בסך  ₪ 280,000במצב בנוכחי בו אנו מיעדים אותם לקצבה, נוכל לאחר מכן להוונה ולקבל 
 ש"ח בלבד. 280,000

 
 
 
 

 

 ל התיקללכפעולה מרוכזת נעביר בורר זה לחלופה 
 ייעד את הסכום המכסימלי האפשרינעביר בורר זה לחלופה 

 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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להזנת  משיכת תגמולים כדיןהמפורט להלן. נלחץ על לשונית משיכת תגמולים וקצבה יפתח בפנינו מסך 
 משיכת תגמולים מקופת הגמל.

  

 נזין את סכום ותאריך משיכת התגמולים מקופת הגמל
1/9/2015 
500,000 
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ובתוכה על לשונית  משיכת קצבההמפורט להלן. נלחץ על לשונית משיכת תגמולים וקצבה נישאר במסך 
 להזנת תאריך אחד למשיכת כל הקצבאות. קביעת מועד משיכת הקצבאות

 

 

 

  כל המקורות בתאריך אחד כמפורט להלןנסמן חלופה 
1/9/2015 
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ובתוכה נלחץ לשונית  קצבה משיכתהמפורט להלן. נישאר בלשונית משיכת תגמולים וקצבה נישאר במסך 
יהיה לאחר פתיחת ובתוכה נלחץ על לשונית  להזנת הקצבאות שמקורן בתגמולים ו/או פנסיה נוספות קצבאות

שתשולם מקופה משלמת קצבה )נקבע שתהיה בפניקס( והיוונה . כאן נזין את הקצבה קמ"ק ביטוח הפניקס
 שמקורה בצבירות קלמ"ק אשר תהפוכנה לקצבה מזכה ולקצבה מוכרת.

  

 

 

 

ונזין  200לפי מקדם ₪  220,000שמקורו בצבירת תגמולים קלמ"ק  1,100נזין 
 (במקרה זה מקדם ההיוון = מקדם המרת הון לקצבה) 200וקש לפי מקדם היוון היוון מב 100%

 ונזין  200לפי מקדם ₪  240,000שמקורו בצבירת תגמולים קלמ"ק  1,200נזין 
 (במקרה זה מקדם ההיוון = מקדם המרת הון לקצבה) 200היוון מבוקש לפי מקדם היוון  100%

 שרימכסימום האפחלופה נקבע את תקופת ההיוון ל
 
 

 בסכום המהווןהיחסי מרכיב הרווח בשדה  0.3נזין 
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ובתוכה נישאר בלשונית  משיכת קצבההמפורט להלן. נישאר בלשונית משיכת תגמולים וקצבה נישאר במסך 
פנסיה וותיקה להזנת הקצבאות שמקורן בתגמולים ו/או פנסיה ובתוכה נלחץ על לשונית  נוספות קצבאות

 .5 -ואת ההיוון ל . כאן נזין את הקצבה שתשולם מקרן הפנסיהבהסדר מבטחים

 

 

 

 

 .שמקורו בפנסיה הידועה מהתוכנית 4,500נזין 
 55היוון מבוקש לפי מקדם  25%לחמש שנים נזין  25%לצורך היוון 

 5שנים יהיה הערך  5נקפיד שבשדה תקופת היוון עד 
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ובתוכה נלחץ לשונית  משיכת קצבההמפורט להלן. נישאר בלשונית משיכת תגמולים וקצבה נישאר במסך 
יהיה לאחר להזנת הקצבאות שמקורן ברצף קצבה ובתוכה נלחץ על לשונית ה שמקורה ברצף קצבה קצב

. כאן נזין את הקצבה שתשולם מקופה משלמת קצבה )נקבע שתהיה בפניקס( פתיחת קמ"ק ביטוח הפניקס
 שמקורה בצבירת פיצויים קלמ"ק אשר תהפוך לקצבה מזכה.

 

 

 

אשר יועדה ₪  280,000שמקורו בצבירת פיצויים קלמ"ק  1,400נזין 
 200היוון מבוקש לפי מקדם היוון  100%ונזין  200לקצבה לפי מקדם 

 (במקרה זה מקדם ההיוון = מקדם המרת הון לקצבה)

 שרימכסימום האפחלופה נקבע את תקופת ההיוון ל
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ובתוכה נלחץ לשונית  משיכת קצבההמפורט להלן. נישאר בלשונית משיכת תגמולים וקצבה נישאר במסך 
פנסיה וותיקה להזנת הקצבאות שמקורן ברצף קצבה ובתוכה נלחץ על לשונית ה שמקורה ברצף קצבה קצב

. כאן רק נראה את התוכנית הנדונה כיוון שכספים בה יועדו לקצבה. הזנת הקצבה הכוללת בהסדר מבטחים
 (.4,500)הוזן שם ערך  קצבאות נוספותבתוכנית נעשית בלשונית 

 



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

. נצפה בקצבה סך תוצרים סופייםהמפורט להלן. נלחץ על לשונית משיכת תגמולים וקצבה נישאר במסך 
 הכוללת ובסכום התגמולים הכולל למשיכה.

 

 

 

 

 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא
 
 
 
 



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

 .הפטורים המבוקשיםלהזנת  פעולה מרוכזתהמפורט להלן. נלחץ על לשונית  פטור מבוקשיפתח בפנינו מסך 

 

 הסבר לפעילות לעיל
פיצויים  ₪ 1,000,000גם אם ננצל את הפטור על המענק במלואו נישאר עם  .₪ 1,305,000סל הפיצויים שהתקבלו בהון 

 .15% -במס שולי של למעלה מחייבים לשנה ו ₪ 170,000 -כחייבים אשר לאחר פריסה לשש שנים יהיו 
חייב, לפי מרכיב הרווח וכרת מהאם נשאיר את היוון הקצבה  זה המס על מרכיב הרווח בהיוון קצבה מוכרת. ? 15%למה 

סכום המס  .₪ 9,900מסכום זה יוצא  15% חייבים. ₪ 66,000 ₪ 220,000מתוך סך ההיוון בסכום של , נקבל 0.3היחסי 
  .₪ 220,000הכולל בסך סכום המ 4.9%מהווה 

 יב בשיעורי מס גבוהים.יחוקצבה מזכה  היוון חייב שלפועל יוצא שגם 
ובמסגרת ההיוון, לטובת היוון , קודם כל לטובת היוון (שזה רצון הלקוח) עמיאם לנצל הון פטור לטובת סכום חד פלכן, 

 .₪ 581,875מזכה בסך קצבה 
 יב קצבה מוכרת או פיצויים חייבים ?לנצל לטובת היוון חיהאם  ומה לגבי היתרה ?

 השיטה הארוכה היא ניסוי וטעיה. 
 השיטה הקצרה היא לבצע הערכה זריזה.

 אגורות במס. 4.9היוון קצבה מוכרת יחסוך לנו  הון פטור שיופנה לטובת ₪ 1
אם המס השולי יהיה (. 0.74 = 1/1.35)לפי   אגורות 74 -יקטין את החלק החייב ב ור שיופנה לטובת פיצוייםהון פט ₪ 1

 לה המס השולי יהיה גבוה בהרבה.א"ג. לפי ההערכה שעשינו בתחי 4.9תשלום מס בסך  נחסוך 6.6%
 מענק פיצויים.הון פטור לטובת את יתרת הלנצל כדאי  – מסקנה

 

 

פעולה מרוכזת לכלל נעביר בורר זה לחלופה 
 ההתרחשויות

 בסכום פטור להיוון עדנעביר בורר זה לחלופה 
 להלן כמפורט

 581,875נזין בשדה זה 
 קצבה היוון לנצל יש נעביר בורר זה לחלופה

 מוכרת קצבה היוון ניצול לפני פטור מזכה
 בקש פטור מכסימלינעביר בורר זה לחלופה 

 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא
 
 
 
 

 .₪ 3,375שים לב ! הקצבה השוטפת שנותרה לנו היא 
הסיבה  .₪ 4,500למרות זאת רואים בלשונית המרוכזת 

 -ועד ל מועד החישובהתרחשויות בין היא שרואים כאן 
עת  ₪ 1,125קצבה של למעשה נוספת . בתאריך זה, 9/2020

 .לחמש שנים 25%מסתיים ההיוון של 

 
 
 



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

להזנת  פעולה מרוכזת לכלל המענקים החייביםהמפורט להלן. נלחץ על לשונית פריסה יפתח בפנינו מסך 
  הפטורים המבוקשים.

 

 

 שים לב !
. זה 33.16%הוא  (ש"ח 3,375ן לשכוח שהפריסה יושבת על קצבה חייבת בסך אי)לפריסה בשנה הראשונה הממוצע המס 

 אומר שהשולי גבוה מזה.
 כאן רואים שההנחה שהנחנו במסך הקודם הייתה נכונה.

 

 

 פעולה מרוכזת לכלל המענקים החייביםנעביר בורר זה לחלופה 
 פרוס לתקופה מכסימליתנעביר בורר זה לחלופה 
 מכסימום אפשרי לפרישה קדימהנעביר בורר זה לחלופה 

 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא
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 המפורט להלן.  תשלום מס ומימוש פיצויים נוכחייםיפתח בפנינו מסך 

 

 

 במסך זה אין מה לבצע. ניתן לצפות בסכום מקדמת המס בגין פיצויים חייבים.
 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא

 
 
 



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

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, 
 !! ולבחון את תוכנן
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 .נראה את ההיוון החייב של המוכרת עם המס שלו
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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

 

חובה עלינו להיכנס 
ללשוניות השונות, 

 !! ולבחון את תוכנן
 
 
 

אותו   PDFנלחץ על כפתור זה. יפתח בפנינו מסמךלהפקת דוח ללקוח 
 נדפיס/נשמור/נשלח ללקוח לפי הצורך.

 
 .Ctrl+Sאו  קובץמומלץ לבצע בשלב זה לבצע שמירה דרך תפריט 

 
 לסיום הייעוץ נלחץ על כפתור זה ונחזור למסך הראשי של התוכנה.

 
 
 
 


