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  -20151007יתכן ויש שינויים ביחס לתרגיל הרגיל – שלב אחרי שלב -לייעוץ מורכב  הכנת מקרה פרישה – 1 תרגיל - ב שלב

 
תוך שימוש בתוכנת לקראת ייעוץ של מקרה פרישה מורכב מסמך זה מתאר צעד אחר צעד את אופן הזנת הנתונים 

המחושב תוך שימוש  קורס מתכנן פרישה יישומישלב ב' של בהראשון תרגיל המבוסס על נכסים. המקרה הנדון, 
 .תכנון פרישה מלאבגרסת 

 
 פרטי המקרה

 הגיע אליך לייעוץ. להלן פרטי המקרה: 1/10/1948 -אשר נולד ב  11משה כהן ת.ז. 
 עשה שימוש בהכנסות עבר כפי שיוצרו על ידי המערכת. שייך לעשירון העשירי, ועל בסיס זה 

 1/10/2015 -יוצא לגמלאות ב₪.  25,000בשכר  900001911בחברת חסונים תיק ניכויים  1/1/2000 -עובד כיום מ. 
o  מס.₪  68,000ושילם ₪  225,000עד לעזיבה, הרוויח 

 :בעבר עבד כדלקמן 
o 1/1/1980 – 31/12/1989 קיבל מענק פטור בגובה התקרה וביצע רצף ₪,   12,000. פרש בשכר 911יים בחברת השומרים תיק ניכו

 . לא ידוע בדיוק כמה ובאיזה באיזה תוכניות.קצבה
o 1/1/1990 – 31/12/1999  קיבל מענק פטור בגובה התקרה וביצע רצף ₪,  15,000. פרש בשכר 922בחברת הפחדנים תיק ניכויים

 באיזה תוכניות.. לא ידוע בדיוק כמה ובאיזה קצבה 

 " עדכן סכום נומינאלי כולל ברצף קצבה גם כאשר בשלב הזנת נתוני הטופס למערכת הפעל שיקול דעת בסימון
 "ידוע, לפי צבירות נוכחיות ברצף קצבה

 :)ברשותו תיק פנסיוני כדלקמן )כל הצבירות מחולקות שווה בשווה עובד ומעביד 
o  1/6/1980 -מ 123456פנסיה וותיקה בהסדר במבטחים מספר עמית  

  בכל אחד מהשאר( 2,000 -נצברו במעסיק ראשון ו 3,500)₪  7,500ממנה צפוי לקבל קצבה כולל בסך. 

 )"צבירת פיצויים )אין להזין ערך בשדה פיצויים נומינאליים. קבע בורר מתאים מצב "עדכן 

  כולם ברצף קצבה.₪  30,000:  1מסיום תקופת עבודה מעסיק 

 כולם ברצף קצבה.₪  35,000:  2מעסיק  מסיום תקופת עבודה 

  :  25,000מעסיק נוכחי .₪ 

 )צבירת תגמולים )בחלוקה שווה לעובד ומעביד 

 120,000  ₪ 2000עד 

 80,000  ₪ 2000משנת 
o  1/6/1984 -מ 987654עדיף בפניקס מספר פוליסה  

  עדכן"(צבירת פיצויים )אין להזין ערך בשדה פיצויים נומינאליים. קבע בורר מתאים מצב" 

  ברצף קצבה.₪  250,000מתוכם ₪  400,000:  1מסיום תקופת עבודה מעסיק 

  ברצף קצבה.₪  150,000מתוכם ₪  300,000:  2מסיום תקופת עבודה מעסיק 

  :  275,000מעסיק נוכחי .₪ 

 )צבירת תגמולים )בחלוקה שווה לעובד ומעביד 

 350,000  ₪ 2000עד 

 180,000  ₪ 2000משנת 
o  1/6/1990 -מ 654133מספר עמית קופת גמל בדש  

 )"צבירת פיצויים )אין להזין ערך בשדה פיצויים נומינאליים. קבע בורר מתאים מצב "עדכן 

  בהון.₪  200,000:  2מסיום תקופת עבודה מעסיק 

  : בקלמ"ק.₪  125,000 -בהון ו₪  175,000מעסיק נוכחי 

 )צבירת תגמולים )בחלוקה שווה לעובד ומעביד 

 250,000  ₪ 2005משנת ₪  120,000, 2005עד 

 180,000  ₪ 2008משנת 
o  1/1/2002 -מ 852147מגדל השקעות שלי  מספר פוליסה  

 )"צבירת פיצויים )אין להזין ערך בשדה פיצויים נומינאליים. קבע בורר מתאים מצב "עדכן 

 250,000  ₪  .למס.₪  275,000בקצבה 

 )צבירת תגמולים )בחלוקה שווה לעובד ומעביד 

 350,000  2000בקצבה משנת. 

 מלא כהלכה טופס הקמת מועמד. .1

 עד לשלב של ביצוע עזיבת עבודה. תכנון פרישה מלאהקם את המועמד בתוכנה בגרסת  .2
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 שלבי הפתרון
 שלבים:לשני מחולק בתוכנת נכסים לקראת ייעוץ  מועמד מורכבהכנת תהליך 

 " טופס הקמת מועמד בתוכנת נכסיםמילוי פרטי המקרה במסמך". 
o  יכול לעבור שים לב ! למשתמשים רבים יש נטייה לדלג על שלב זה. אם מדובר במקרה בסיסי, זה 

 בשלום. אם מדובר במקרה מעבר לבסיסי, משלמים על זה ביוקר. ביוקר רב ובמספר מישורים. 

  לא מצליחים להכין את המקרה לייעוץ ומבזבזים זמן יקר. –במידי 

  וכנה "עולה לך על העצבים"........הת ,כשיש הרבה שגיאות –מעבר לזה  

 לעניין זה. אלה מצורפים בהמשך. בהקשר זה הקפד שלבי עבודה מומלצים )יש לעבוד לפי תרשים הזרימה ו הזנת הנתונים לתוכנה
 העדכניים ביותר הקיימים  ולא עם אלה המצורפים למסמך זה שכן הם עדכנייםשלבי העבודה המומלצים לעבוד עם תרשים הזרימה ו

 .למועד כתיבת מסמך(
o ובו מזינים את שלד המקרה הקמת מועמד. 
o שלב פוסט הקמת מועמד ובו מזינים יתרת הנתונים המלאים של המקרה. 

 
 הנחיות למתרגל

 . דקות 20 -כמראשיתו ועד סופו הוא לקראת ייעוץ  זהלהכנת מועמד הזמן הנדרש למשתמש מיומן 

 " דקות 7 -כ" : בתוכנת נכסים טופס הקמת מועמדמילוי פרטי המקרה במסמך. 

 .הזנת הנתונים לתוכנה 
o דקות 3 -כובו מזינים את שלד המקרה :  הקמת מועמד. 
o  : דקות 10 -כשלב פוסט הקמת מועמד ובו מזינים יתרת הנתונים המלאים של המקרה. 

 
שתגיע לזמן שלא יעלה לכן, חזור על ביצוע התרגיל מספר פעמים עד  כמתחיל, יידרש לך בתחילה משך זמן ארוך בהרבה.

  .לשלב זה משהצלחת לפתור את התרגיל בזמן זה, רכשת את המיומנת הנדרשת להפעלת התוכנה. דקות 35על 
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 הקמת מועמד בממשק מורכב 

 תרשים זרימה
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 הזן נתונים במסך הקמת מועמד

 בצע שמירה
 מועמד לפי נתונים במסך זהצור לחץ על כפתור 

 F8תקינות נתונים והגדרות בצע 

 F8תקינות נתונים והגדרות בצע שנית 

 שגיאות ?

 תקן שגיאות

 חזור להקמת מועמד

 כן

לא

 
 כן 

 חזור למסך הקמת מועמד
 צור מועמד לפי נתונים במסך זהלחץ על כפתור 

 בחן את התוצאות שהתקבלו
 השלם נתונים לפי המקרה

 וודא שהשלמת את כל הנתונים
 בצע שמירה

 שגיאות ?

 תקן שגיאות

 כן

 לא

 F8תקינות נתונים והגדרות בצע 

 המועמד מוכן לייעוץ !!. בצע שמירה

 F8תקינות נתונים והגדרות בצע 

 תקן שגיאות

 שגיאות ?

 לא

שים לב ! בשלב זה 

 F8 -מבצעים את ה

 הראשון "המפורסם"

שים לב ! 

כל עוד 

יש 

שגיאות 

בשלב זה, 

 F8 -ה

 םהמפורס
עדיין לא 

 בוצע.
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פעולה זו 

"דורכת" את 

הראשון  F8 -ה

 "המפורסם"

שים לב ! בשלב זה משהפעולה עברה 

 F8 -בהצלחה ללא שגיאות, בוצע ה

הראשון "המפורסם" בהצלחה על כל 

 הפעילויות הנלוות לו

שים לב ! זו 

רגילה  F8פעולת 

הבודקת את כלל 

 נתוני המועמד

 כן
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 )מופיע בספר התוכנה( שלבי עבודה מומלצים בעבודה עם ממשק מורכב

  הקמת מועמד –שלב ראשון 
o .עם פתיחת המסך, נטענו לתוכו ברירות מחדל פנימיות של המערכת 
o  וכתוצאה מכך, כל נתוני המסך טען מועמד ריקוברצונך להתחיל לעבוד עם מסך "מאופס" לחץ על "במידה "

 יאופסו.
o " טען ברירות מחדל אישיות במידה וברצונך להתחיל לעבוד עם מסך ובו ברירות המחדל האישיות שלך, לחץ על

 " וכתוצאה מכך, נתונים אלה יוזנו למסך.למסך
o ! שים לב 

o  בחלופה זו מתאפשרת יש מידע מפורטלחלופה  עברבלשונית  סוג מידע קייםמומלץ להעביר בורר .
 הזנת תקופות עבודה בלשוניות השונות. ראה הרחבה בפרק המתאים.

o  בחלופה זו מתאפשרת יש מידע מפורטלחלופה הווה בלשונית  סוג מידע קייםמומלץ להעביר בורר .
 ונות. ראה הרחבה בפרק המתאים.הזנת תקופות עבודה בלשוניות הש

o .בחן את הערכים השונים ושנה בהתאם לנתוני המקרה עליו הינך עתיד לעבוד 
o ! המערכת מספקי "חכמה" לייצר עבורך שלד של מקרה גם ללא נתונים מלאים מהמסכים  שים לב

ים יותר השונים בשלב הקמת מועמד. יחד עם זאת, קח בחשבון שככל שתזין נתונים מפורטים ומדוייק
 בשלב זה, כן ייטב בהמשך.

o  אירוע_הקמת_מועמדראה#. 
o " צור מועמד לפי הנתונים במסך זהלחץ על." 

o  פרטי המועמד הנתונים אשר הזנת במסך יביאו ליצירת שלד של רשומת מועמד ולפתיחת מסך
 .ומשפחתו

o .בצע שמירה 

o  תיתקל בבעיות שלא תוכל להתמודד איתן ותחליט לבצע את שלב למה ? לא מן הנמנע שבהמשך
  הקמת המועמד מחדש.

  בדיקה מקדמית לתקינות מה שנוצר עד כה –שלב פוסט הקמת מועמד 
o  על בסיס הנתונים שהוזנו נבנה שלד של רשומת מועמד ויש סיכוי רב ביותר שניתן להתחיל לייעץ. במידה

 כל הנתונים החסרים )כגון צבירות( עם ערכים אקראיים משלה.  ותאפשר, המערכת תדע לייצר בעצמה את
o  בדיקת תקינות כללית בצעF8. 

o  במסגרת פעולה זו המערכת בודקת את כל הנתונים אשר יוצרו על בסיס הנתונים שהוזנו בשלב הקמת
 מועמד.
o .במידה ומאותרת שגיאה, תישלח הודעה מתאימה 
o ה כלשהיא והמערכת תשלים סדרת נתונים במידה ואין שגיאות, לא תישלח הודעת שגיא

שלמה לפי הנתונים שקיימים בשלב זה. מאחר ועדיין לא הוזנו נתונים רבים )כגון צבירות( 
 המערכת תעשה במקומם שימוש בנתונים אקראיים כפי שנוצרו על ידה.

o  בדיקת תקינות כללית מדוע עלי לבצעF8 של המקרה )כגון צבירות( ? לפני שהזנתי את מלוא הנתונים האמיתיים 
o  בדיקת תקינות כללית כפי שתראה בהמשך, פעולתF8  היא פעולה הנעשית חד פעמית בסוף הזנת

מלוא הנתונים. הזנת מלוא הנתונים יכולה להימשך זמן רב )לפי מורכבות המקרה(. אם יתברר בסוף 
 ן שיושקע ירד לטמיון.התהליך כי קיימות שגיאות המצריכות ביצוע הקמת מועמד מחדש, כל הזמ

o  בדיקת תקינות כללית מה נרוויח מביצועF8 ? טרם הזנת מלוא הנתונים 
o  בדיקת תקינות כללית במידה ונבצעF8  טרם הזנת מלוא הנתונים, לא מן הנמנע שתאותרנה בעיות

 שאינן קשורות להזנת מלוא הנתונים וזמן רב יחסך.
o  שלב פוסט הקמת מועמדסיכום 

o  בדיקת תקינות כללית בצעF8. 
o במידה ולא אותרו שגיאות 

 " ועבור צור מועמד לפי הנתונים במסך זהחזור למסך הקמת מועמד, לחץ על "
 לשלב השני, להלן.

o .במידה ואותרו שגיאות, בחן אותן 

  במידה ולא רלוונטיות לנתונים שהוזנו במסך הקמת מועמד, אלא למלוא
אלה ככל הנראה יסתדרו לאחר הזנת הנתונים )לדוגמא, צבירות(, שגיאות 

 הנתונים האמיתיים.

  בדיקת תקינות לצורך שחזור נתוני הקמת מועמד טרם ביצוע
 F8כללית 

 .חזור למסך הקמת מועמד 

 " צור מועמד לפי הנתונים במסך זהלחץ על ." 

 במידה ורלוונטיות לנתונים שהוזנו במסך הקמת מועמד 

 .חזור למסך הקמת מועמד 

 ם בהתאם.שנה את הנתוני 

 .בצע שמירה 

 " צור מועמד לפי הנתונים במסך זהלחץ על." 

 שלב פוסט הקמת לאחר מכן, חזור לבצע את השלבים שפורטו ב
 מחדש.מועמד 

 .יש להמשיך עד לסיום הבעיות  
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 בחינת תוצרי שלב הקמת המועמד –שלב שני 

o  .בסיום שלב הקמת המועמד, נפתח בפניך המסך הראשוני של פרטי המועמד 
o  במידה והקלדת נתונים תקינים, לא אמורה להישלח הודעת שגיאה כלשהי, אפילו שלא בהכרח כל

 הנתונים מושלמים. המערכת יודעת מה עליה לבדוק בכל שלב ושלב.
o .במידה ובשלב זה, מוצגות הודעות שגיאה, שמור את המקרה ושלח אותו לבחינה במייל 

o ים.בחן את שאר הנתונים הרלוונטיים במסכים השונ 
o ? ומה לגבי שאר נתוני המקרה 

o  עד כה לא הזנת את מלוא הפרטים של התוכניות/נכסים/קצבאות משולמות אלא רק את שלד
 המקרה.

o  במקרה של רצף קצבה, לא הוזנו סכומים ברצף קצבה בתוכניות השונות במסגרת נתוני סיום תקופת
 העבודה.

o ני סיום תקופת העבודה.במקרה של קבלת מענק פטור לא הוזנו ערכים במסגרת נתו 
o .לא הוזנו צבירות חיסכון וקצבאות 

o תקינות נתונים והגדרות לבצע  איןF8 .בשלב זה 

o  אל תתפתה לבדיקות באמצע התהליך. במסגרת הבדיקה מבוצעות פעילויות אוטומטיות בהשלמת
 נתונים. ביצוע מוקדם מידי עלול לשבש את כל התהליך.

o ? מה עוד חשוב לעשות 
o שבמסגרת בחינת הנתונים ראית שיש נתונים שגויים. לדוגמא, תאריך הלידה של  לא מן הנמנע

המועמד. אם מקור הנתון במסכי הקמת מועמד, עבור לשדה המתאים במסכי הקמת מועמד, עדכן את 
". אם ייצר מועמד לפי הנתונים במסך זההערך הנכון וחזור למסך שבו אתה נמצא ללא לחיצה על "

 שר הזנת לאחר יצירת המועמד בשלב הקודם יעלמו.תלחץ, כל הנתונים א
o ? למה זה חשוב 

o  לא מן הנמנע שבהמשך תיתקל בבעיות שלא תוכל להתמודד איתן ותחליט לבצע את שלב
 הקמת המועמד מחדש. במידה וזה יקרה, אז כדאי שהנתונים יהיו נכונים.

 

  ם(.השלמת מלוא הפרטים בתלות בגרסת הממשק )להלן עיקריה –שלב שלישי 
o .פרטי המועמד ומשפחתו 
o עבר 

o .הכנסות עבר שנתיות 
o .פרטי שכר חל"תים ומשרה חלקית בתקופות עבר 
o  .פרטים לסיום תקופת העבודה  : רצף קצבה/רצף פיצויים 

o ראה הרחבה להלן. 
o .פרטי מענקים פטורים בכין תקופת עבודה 

o ראה הרחבה להלן. 
o הווה 

o .קצבאות משולמות 
o  אצל מעסיק נוכחי.תקופות חל"ת ומשרה חלקית 
o .הכנסות בשנה נוכחית 
o .פרטי נכסים פיננסיים 
o .פרטי התחייבויות 
o .נכסים פנסיוניים 

o ראה הרחבה להלן . 
o .העתיד 

o .פירוט הכנסות וזקיפות עתידיות 
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  השלמת פרטים מחושבים על ידי המערכת. –שלב רביעי 

o .בצע שמירה 

o  בדיקת תקינות כללית למה ? לא מן הנמנע שבהמשך )לאחר ביצוע בצעF8 ( תיתקל בבעיות )יבואו לידי
 F8בדיקת תקינות כללית ביטוי בהודעות שגיאה( ותחליט לתקן אותם על בסיס הנתונים טרם ביצוע 

 פעם נוספת. F8בדיקת תקינות כללית  ולאחר תיקונם לבצע

o בדיקת תקינות כללית בשלב זה בצע  רקF8. 

o .ראה הרחבה להלן 
o שהכל תקין והמועמד מוכן לחישוב ? 100% -האם במידה ובדיקת התקינות עברה בהצלחה, מובטח לי ב 

o ? לא ! למה 
o  בדיקת תקינות כללית ביצועF8  בפעם הראשונה הוא חריג. הוא פוסח על בדיקת נתונים מסויימים

ים עתה ומייצר )אלה המיוצרים עתה( ועל נתונים אחרים להם יחסי גומלין עם אותם נתונים המיוצר
אשר תבדוק את כלל  F8בדיקת תקינות כללית מגוון נתונים חדשים. עתה מומלץ לבצע פעם נוספת 

הנתונים ויחסי הגומלין ביניהם. אין חובה לבצע זאת, שכן כל פעילות בהמשך ממילא תבצע בדיקת 
בקשר למה  תקינות, אולם עדיף לבצע את זה עתה שכן במידה ויש בעיות אתה יותר "בעניינים"

 שנעשה עד כה.
o  במידה והתקבלו שגיאות 

o אינך מעוניין לשמור מצב שגוי. תקן את אל תבצע שמירה .

 .F8תקינות נתונים והגדרות השגיאות ובצע פעם נוספת 
o  במידה והתקבלו שגיאות שאינך מסוגל להתמודד איתן טען את המועמד פעם נוספת )עם כל הנתונים

 ( ובחן את הנתונים פעם נוספת. תקן במידת הצורך.F8תונים והגדרות תקינות נשהוזנו לפני ביצוע 
o במידה ולא התקבלו שגיאות או שהתקבלו ותיקנת אותן 

o  .בצע שמירה 

 

 עתה, בשעה טובה ומוצלחת המועמד מוכן לחישובי פרישה.

 

 

 שים לב !

המקרה באופן מושלם ונדרש טיפול ידני ביצירת במקרים מסוימים הכוללים רצפי פיצויים המערכת לא מסוגלת לייצר בעצמה את 
 השלד של המקרה.
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 מילוי טופס הקמת מועמד בתוכנת נכסים

 מסכי הקמת מועמדלנתונים 
 

 פרטי המועמד ומשפחתו
 
  פרטים ראשיים  
   משה שם  
   כהן שם משפחה  
   11 תעודת זהות  
   זכר מין  
   1/10/1948 תאריך לידה / גיל  
   
  (5)9פטור  
   /לאכן האם קיים   
   
  פרטי משפחה 
   לא האם נשוי  
   0 מספר ילדים  
   
  רמת העושר של המועמד  
   10 לאיזה עשירון/מאיון/אלפיון שייך  
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 עבר
 תקופה

  תקופה שניה תקופה ראשונה  
  1/1/1990 1/1/1980 תחילת התקופה 
  31/12/1999 31/12/1989 סיום התקופה 
   
 

 סטאטוס מס של המועמד
  תקופה שניה תקופה ראשונה  
  שכיר שכיר  
 
 
 

 פרטים נוספים לשכיר
  פרטי מעביד 
   תקופה שניה תקופה ראשונה   
   הפחדנים השומרים שם מעביד  
   922 911 מספר תיק ניכויים  
   /לאכן /לאכן האם המעביד מוגדר "כוחות ביטחון"  
   /לאכן /לאכן האם המעביד מוגדר "מעסיק הוראה"  
   
  שכר ותקופות חל"ת 
   תקופה שניה תקופה ראשונה   
   15,000 12,000 שכר אחרון למשרה מלאה  
   0 0 .תקופות חל"ת ו/או משרה חלקית  
   
  מענקים פטורים בסיום תקופת עבודה ללא רצף פיצויים 
   תקופה שניה ראשונה תקופה   
מספר מענקים פטורים שהתקבלו בסיום תקופת   

העבודה במידה והתקבלו )כולל מענקים מאוחרים 
 וחרטה מרצף קצבה(

1 1   

   0 0 מענק פטור נומינאלי ראשי  
במידה והתקבל מענק אחד בלבד וסכומו היה בגובה התקרה, בשדה מספר מענקים פטורים שהתקבלו בסיום  

והמערכת תחשב  0, בשדה מענק פטור נומינאלי ראשי יש להזין 1תקופת העבודה במידה והתקבלו יש להזין 
 אותו

 

  רצף פיצויים 
   תקופה שניה תקופה ראשונה   
   /לאכן /לאכן האם היה רצף פיצויים  
   
  רצף קצבה 
   תקופה שניה תקופה ראשונה   
   לאכן/ לאכן/ האם היה רצף קצבה  
   0 0 סכום נומינאלי כולל ברצף קצבה במידה וידוע  
עדכן סכום נומינלי כולל ברצף קצבה גם כאשר   

 ידוע, לפי צבירות נוכחיות ברצף קצבה
   /לאכן /לאכן

   
   
 



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

 
 

 תעסוקה ומעסיקים –הווה 
 תקופה

  1/1/2000 תחילת התקופה 
  1/10/2015 סיום התקופה 
   

 הערה
סיום תקופת התעסוקה מופיע במקום זה בטופס, אולם לא מוזן כחלק מהנתונים. הוא מוזן רק במסך תאריך 

 שבו מתחילים את אירוע עזיבת העבודה.
 

 סטאטוס מס של המועמד
  /עצמאי/לא עובד/מובטלשכיר 
 
 

 פרטים נוספים לשכיר
  פרטי מעביד 
   חסונים שם מעביד  
   900001911 מספר תיק ניכויים  
   /לאכן האם המעביד מוגדר "כוחות ביטחון"  
   /לאכן האם המעביד מוגדר "מעסיק הוראה"  
   
  שכר ותקופות חל"ת 
   25,000 שכר אחרון למשרה מלאה  
    תקופות חל"ת ו/או משרה חלקית.  
   
  מענקים נוספים במזומן מעבר לצבירות בקופות השונות 
    מענק רגיל  
    מענק הסתגלות  
    פדיון ימי מחלה  
    מענק כוחות הביטחון  
    דמי פדיון חופשה  
    הפרשי שכר  
   מענקים מקופות מרכזיות  
    סכום מספר תיק ניכויים שם קופה   
         
     
   
 

 הערה
בטופס, אולם לא מוזנים כחלק מהנתונים נתונים אודות מענקים במזומן/קופה מרכזית מופיע במקום זה 

 בשלב זה. הם מוזנים במסגרת תהליך אירוע עזיבת העבודה.
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 נכסים פנסיוניים )תיק קיים( –הווה 
 
  תוכניות ביטוח לסוגיהן 
מספר  שם תוכנית   

תוכניות 
 שוטפות

מספר  
תוכניות 

 ח"פ

   נספח קצבה מספר פוליסה חברה  תאריך תחילה

מעורב/חיסכון קלאסי   
 1991טרום 

ללא נספח/מלוא      
 הפרמיה 

חלופה אחרת רק עבור 
 מנהלים שוטפת

  

קלאסי מעורב/חיסכון   
1991,1992 

   לא רלוונטי     

   לא רלוונטי      1991קלאסי גמלא טרום   
   לא רלוונטי      1991,1992קלאסי גמלא   
   לא רלוונטי 987654 פניקס 1/6/1984  1 1991עדיף טרום   
   ללא/כולל נספח הון        1991,1992עדיף   
   לא רלוונטי      עדיף הון  
   לא רלוונטי      2001עדיף קצבה   
   הון קצבה/קצבה/הון 852147 מגדל 1/1/2002  1 עדיף מגדל השקעות שלי  
   הון/קצבה/הון קצבה      2004פרופיל כלל עד   
תוכניות -לינקדיוניט   

 ואילך 2004שנת 
   הון/קצבה/הון קצבה     

   
  תוכניות פנסיה לסוגיהן 
מספר  שם תוכנית   

תוכניות 
 שוטפות

מספר 
תוכניות 

בהפקדה 
 ח"פ

   נספח קצבה מספר חשבון חברה  תאריך תחילה

   מקיפה/יסוד 123456 מבטחים 1/6/1980  1 וותיקה בהסדר  
   מקיפה/יסוד      וותיקה מאוזנת  
חדשה מסובסדת לאחר   

1995 
   לא רלוונטי     

   לא רלוונטי      1995חדשה כללית לאחר   
   לא רלוונטי      תקציבית  
   
  קופות גמל לסוגיהן 
מספר  שם תוכנית   

תוכניות 
 שוטפות

מספר 
תוכניות 

בהפקדה 
 ח"פ

   נספח קצבה מספר חשבון חברה  תאריך תחילה

   לא רלוונטי 654133 דש 1/6/1990  1 רגילה  
   לא רלוונטי      תשואה מובטחת  
   לא רלוונטי      השתלמות  
   
   
 

 עתיד
 
   זקיפות עתידיות הכנסות עתידיות גיל פרישה צפוי 

 1/10/2015     

     

  

 סיום נתונים לשלב הקמת מועמד.
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 נתונים לשלב פוסט הקמת מועמד

 1/6/1980 -מ 123456פנסיה וותיקה בהסדר במבטחים מספר עמית  - תוכנית פנסיונית

 פרטי התוכנית 
  שים לב ! רשומים מטה עיקרי הפרטים. יש להשלים פרטים נוספים לכל תוכנית ותוכנית לפי השדות הרשומים במסך. –פרטי התוכנית  
   תאריך סילוק סטטוס תאריך תחילה מספר פוליסה/עמית חברה סוג  
פנסיה וותיקה   

 בהסדר
/חד משולמת 1/6/1980 123456 מבטחים

 פעמית/מסולקת
   

   
  פרטים נוספים לקלאסי 

נספח קצבה   
 למעורב/חיסכון

שם התוכנית 
 )מעורב/גמלא(

גיל סיום תשלום  גיל תום תקופת ביטוח
 פרמיות

סכום ביטוח למדד 
 תחילת ביטוח

סכום ביטוח מסולק 
 תחילת ביטוחלמדד 

  

          
   
  פרטים נוספים לעדיף 

שיעור חיסכון  מסלול ביטוח  
 משוקלל

   

      
   
 
 

 

  פרטי פרמיות לביטוח יסודי
  47 תגמולים עובד תגמולים מעביד פיצויים  תקופה 
  יעשה שימוש בפרמיות ברירת המחדל של המערכתאין להזין פרמיות. בתרגיל זה  
 
 
 

 חיסכון וצבירות
 חיסכון כולל

  סכומים כוללים 

   שדות נוספים רלוונטיים לתוכנית פנסיה וותיקה בהסדר ותקציבית. השדות יופיעו רק בתוכניות אלה.  (161 -צבירה נוספת )ל  
   החזר דמי גמולים )רק לוותיקה בהסדר( מענק שנים עודפות סך פנסיה צבורה למועד קבלתה  
     3,500  - 1תקופה    
     2,000 - 2תקופה    
     2,000 -תקופה נוכחית    
   
   פירוט מרכיבי התגמולים בחלוקה לרבדים 

   (2008)47 45עובד  מעביד סה"כ רובד  
      1997קצבה עד   
    1997קצבה משנת   
   60,000 60,000  2000קצבה עד   
   40,000 40,000 2000קצבה משנת   
     2005הון עד   
     2005הון משנת   
     2006הון עד   
    2006הון משנת   
       2008קלמ"ק משנת   
   47מכיל למעשה את צבירת  2006ועד/משנת  1997הערה : שדה סה"כ לרבדים עד/משנת   
   
 

 סכומים עדכניים שורה לכל תקופת עבודה –צבירות פיצויים מתקופות עבר 
חלק הצבירה  סה"כ קלמ"ק סה"כ קצבה סה"כ הון תקופה שם מעביד 

 שברצף קצבה
חלק הצבירה 

 שברצף פיצויים
 

   30,000  30,000   31/12/1989 – 1/1/1980 השומרים 
   35,000  35,000  31/12/1999 – 1/1/1990 הפחדנים 
  = קופה לא משלמת לקצבה קלמ"ק 

 סכומים נומינאליים שנותרו בתוכניות לאחר התחשבנות שורה לכל תקופת עבודה –צבירות פיצויים מתקופות עבר 
   קלמ"ק קצבה הון תקופה שם מעביד 
    0   31/12/1989 – 1/1/1980 השומרים 
    0  31/12/1999 – 1/1/1990 הפחדנים 
  = קופה לא משלמת לקצבה קלמ"ק 

 .0לא ידוע. נזין 
 

 סכומים עדכניים  –צבירות פיצויים למעסיק אחרון  
   קלמ"ק קצבה הון  
   25,000  סכום 
   25,000  סכום למס 
  קלמ"ק = קופה לא משלמת לקצבה 

 



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

 
 

 1/6/1984 -מ 987654מספר בפניקס  1991עדיף טרום  –תוכנית פנסיונית 

 פרטי התוכנית 
  שים לב ! רשומים מטה עיקרי הפרטים. יש להשלים פרטים נוספים לכל תוכנית ותוכנית לפי השדות הרשומים במסך. –פרטי התוכנית  
   תאריך סילוק סטטוס תאריך תחילה מספר פוליסה/עמית חברה סוג  
עדיף טרום   

1991 
/חד משולמת 1/6/1984 987654 פניקס

 פעמית/מסולקת
   

   
  פרטים נוספים לקלאסי 

נספח קצבה   
 למעורב/חיסכון

שם התוכנית 
 )מעורב/גמלא(

גיל סיום תשלום  גיל תום תקופת ביטוח
 פרמיות

סכום ביטוח למדד 
 תחילת ביטוח

סכום ביטוח מסולק 
 למדד תחילת ביטוח

  

          
   
  פרטים נוספים לעדיף 

שיעור חיסכון  מסלול ביטוח  
 משוקלל

   

   100 חיסכון טהור  
   
 
 

 

  פרטי פרמיות לביטוח יסודי
  47 תגמולים עובד תגמולים מעביד פיצויים  תקופה 
  יעשה שימוש בפרמיות ברירת המחדל של המערכתאין להזין פרמיות. בתרגיל זה  
 
 
 

 חיסכון וצבירות
 חיסכון כולל

  סכומים כוללים 

   שדות נוספים רלוונטיים לתוכנית פנסיה וותיקה בהסדר ותקציבית. השדות יופיעו רק בתוכניות אלה.  (161 -צבירה נוספת )ל  
   החזר דמי גמולים )רק לוותיקה בהסדר( מענק שנים עודפות סך פנסיה צבורה למועד קבלתה  
        
   
   פירוט מרכיבי התגמולים בחלוקה לרבדים 

   (2008)47 45עובד  מעביד סה"כ רובד  
      1997קצבה עד   
    1997קצבה משנת   
   175,000 175,000  2000קצבה עד   
   90,000 90,000 2000קצבה משנת   
     2005הון עד   
     2005הון משנת   
     2006הון עד   
    2006הון משנת   
       2008קלמ"ק משנת   
   47מכיל למעשה את צבירת  2006ועד/משנת  1997שדה סה"כ לרבדים עד/משנת הערה :   
   
 

 סכומים עדכניים שורה לכל תקופת עבודה –צבירות פיצויים מתקופות עבר 
חלק הצבירה  סה"כ קלמ"ק סה"כ קצבה סה"כ הון תקופה שם מעביד 

 שברצף קצבה
חלק הצבירה 

 שברצף פיצויים
 

   250,000  400,000   31/12/1989 – 1/1/1980 השומרים 
   150,000  300,000  31/12/1999 – 1/1/1990 הפחדנים 
  קלמ"ק = קופה לא משלמת לקצבה 

 סכומים נומינאליים שנותרו בתוכניות לאחר התחשבנות שורה לכל תקופת עבודה –צבירות פיצויים מתקופות עבר 
   קלמ"ק קצבה הון תקופה שם מעביד 
    0   31/12/1989 – 1/1/1980 השומרים 
    0  31/12/1999 – 1/1/1990 הפחדנים 
  קלמ"ק = קופה לא משלמת לקצבה 

 .0לא ידוע. נזין 
 

 סכומים עדכניים  –צבירות פיצויים למעסיק אחרון  
   קלמ"ק קצבה הון  
   275,000  סכום 
   275,000  סכום למס 
  = קופה לא משלמת לקצבה קלמ"ק 

 



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

 
 

 1/6/1990 -מ 654133מספר עמית קופת גמל רגילה בדש  –תוכנית פנסיונית 

 פרטי התוכנית 
  שים לב ! רשומים מטה עיקרי הפרטים. יש להשלים פרטים נוספים לכל תוכנית ותוכנית לפי השדות הרשומים במסך. –פרטי התוכנית  
   תאריך סילוק סטטוס תאריך תחילה מספר פוליסה/עמית חברה סוג  
קופת גמל   

 רגילה
/חד משולמת 1/6/1990 654133 דש

 פעמית/מסולקת
   

   
  פרטים נוספים לקלאסי 

נספח קצבה   
 למעורב/חיסכון

שם התוכנית 
 )מעורב/גמלא(

גיל סיום תשלום  גיל תום תקופת ביטוח
 פרמיות

סכום ביטוח למדד 
 תחילת ביטוח

מסולק סכום ביטוח 
 למדד תחילת ביטוח

  

          
   
  פרטים נוספים לעדיף 

שיעור חיסכון  מסלול ביטוח  
 משוקלל

   

      
   
 
 

 

  פרטי פרמיות לביטוח יסודי
  47 תגמולים עובד תגמולים מעביד פיצויים  תקופה 
  המערכתיעשה שימוש בפרמיות ברירת המחדל של אין להזין פרמיות. בתרגיל זה  
 
 
 

 חיסכון וצבירות
 חיסכון כולל

  סכומים כוללים 

   שדות נוספים רלוונטיים לתוכנית פנסיה וותיקה בהסדר ותקציבית. השדות יופיעו רק בתוכניות אלה.  (161 -צבירה נוספת )ל  
   החזר דמי גמולים )רק לוותיקה בהסדר( מענק שנים עודפות סך פנסיה צבורה למועד קבלתה  
        
   
   פירוט מרכיבי התגמולים בחלוקה לרבדים 

   (2008)47 45עובד  מעביד סה"כ רובד  
      1997קצבה עד   
    1997קצבה משנת   
      2000קצבה עד   
     2000קצבה משנת   
   125,000 125,000 2005הון עד   
   60,000 60,000 2005הון משנת   
     2006הון עד   
    2006הון משנת   
    90,000 90,000  2008קלמ"ק משנת   
   47מכיל למעשה את צבירת  2006ועד/משנת  1997הערה : שדה סה"כ לרבדים עד/משנת   
   
 

 סכומים עדכניים שורה לכל תקופת עבודה –צבירות פיצויים מתקופות עבר 
חלק הצבירה  סה"כ קלמ"ק קצבה סה"כ סה"כ הון תקופה שם מעביד 

 שברצף קצבה
חלק הצבירה 

 שברצף פיצויים
 

      200,000 31/12/1999 – 1/1/1990 הפחדנים 
  קלמ"ק = קופה לא משלמת לקצבה 

 סכומים נומינאליים שנותרו בתוכניות לאחר התחשבנות שורה לכל תקופת עבודה –צבירות פיצויים מתקופות עבר 
   קלמ"ק קצבה הון תקופה שם מעביד 
    0  31/12/1999 – 1/1/1990 הפחדנים 
  קלמ"ק = קופה לא משלמת לקצבה 

 .0לא ידוע. נזין 
 

 סכומים עדכניים  –צבירות פיצויים למעסיק אחרון  
   קלמ"ק קצבה הון  
  125,000  175,000 סכום 
  125,000  175,000 סכום למס 
  = קופה לא משלמת לקצבה קלמ"ק 

 



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

 
 

 1/1/2002 -מ 852147מספר בחברת מגדל מגדל השקעות שלי  –תוכנית פנסיונית 

 פרטי התוכנית 
  שים לב ! רשומים מטה עיקרי הפרטים. יש להשלים פרטים נוספים לכל תוכנית ותוכנית לפי השדות הרשומים במסך. –פרטי התוכנית  
   תאריך סילוק סטטוס תאריך תחילה מספר פוליסה/עמית חברה סוג  
מגדל השקעות   

 שלי
/חד משולמת 1/1/2002 852147 מגדל

 פעמית/מסולקת
   

   
  פרטים נוספים לקלאסי 

נספח קצבה   
 למעורב/חיסכון

שם התוכנית 
 )מעורב/גמלא(

גיל סיום תשלום  גיל תום תקופת ביטוח
 פרמיות

סכום ביטוח למדד 
 תחילת ביטוח

מסולק  סכום ביטוח
 למדד תחילת ביטוח

  

          
   
  פרטים נוספים לעדיף 

שיעור חיסכון  מסלול ביטוח  
 משוקלל

   

   100 חיסכון טהור  
   
 
 

 

  פרטי פרמיות לביטוח יסודי
  47 תגמולים עובד תגמולים מעביד פיצויים  תקופה 
  ברירת המחדל של המערכתיעשה שימוש בפרמיות אין להזין פרמיות. בתרגיל זה  
 
 
 

 חיסכון וצבירות
 חיסכון כולל

  סכומים כוללים 

   שדות נוספים רלוונטיים לתוכנית פנסיה וותיקה בהסדר ותקציבית. השדות יופיעו רק בתוכניות אלה.  (161 -צבירה נוספת )ל  
   לוותיקה בהסדר(החזר דמי גמולים )רק  מענק שנים עודפות סך פנסיה צבורה למועד קבלתה  
        
   
   פירוט מרכיבי התגמולים בחלוקה לרבדים 

   (2008)47 45עובד  מעביד סה"כ רובד  
      1997קצבה עד   
    1997קצבה משנת   
      2000קצבה עד   
   175,000 175,000 2000קצבה משנת   
     2005הון עד   
     2005הון משנת   
     2006הון עד   
    2006הון משנת   
       2008קלמ"ק משנת   
   47מכיל למעשה את צבירת  2006ועד/משנת  1997הערה : שדה סה"כ לרבדים עד/משנת   
   
 

 סכומים עדכניים שורה לכל תקופת עבודה –צבירות פיצויים מתקופות עבר 
חלק הצבירה  סה"כ קלמ"ק סה"כ קצבה סה"כ הון תקופה שם מעביד 

 שברצף קצבה
חלק הצבירה 

 שברצף פיצויים
 

         
         
  קלמ"ק = קופה לא משלמת לקצבה 

 סכומים נומינאליים שנותרו בתוכניות לאחר התחשבנות שורה לכל תקופת עבודה –צבירות פיצויים מתקופות עבר 
   קלמ"ק קצבה הון תקופה שם מעביד 
        
        
  קלמ"ק = קופה לא משלמת לקצבה 

 
 סכומים עדכניים  –צבירות פיצויים למעסיק אחרון  

   קלמ"ק קצבה הון  
   250,000  סכום 
   275,000  סכום למס 
  קלמ"ק = קופה לא משלמת לקצבה 

 

 

 

 



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

 
 

 מסך עבר / הכנסות עבר שנתיות –פרטי הכנסות עבר 

 בתרגיל זה אין להזין פרטים. יעשה שימוש בהכנסות עבר לפי ברירת המחדל של המערכת. 
 

 

 מסך הווה / הכנסות בשנה נוכחית –פרטי הכנסות שנת הפרישה 

 ועד לתאריך החישוב. 1/1 -לשנת הפרישה יש לפרט את פרטי ההכנסות ואת המס שנוכה עד למועד הפרישה מ
 הכנסות

  מיגיעה אישיתשלא  מיגיעה אישית 
      (2)2חלק מיגיעה אישית לפי  סה"כ מיגיעה אישית  
  225,000 225,000     
    
 
 

 זיכויים וניכויים
  שכיר 45זיכוי בפועל סעיף  זיכויים וניכויים לעצמאי 
       45זיכוי בפועל סעיף  47זיכוי בפועל סעיף   
        
    
 
 

 מסים
  מס שולם 
 68,000  
 
 
 

 



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

 
 

 פתח את התוכנה
 תכנון פרישה מלאבחר בחלופה עם פתיחת התוכנה ייפתח בפניך מסך זה. 

 



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

 
 

 יפתח בפנינו המסך המפורט להלן

 

 

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

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !



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

 
 

 המפורט להלן / פרטי המועמד ומשפחתו הקמת מועמדיפתח בפנינו מסך 

 נשנה את הפרטים המופיעים לפי הפרטים אשר מולאו בטופס הקמת מועמד:

 

 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !

 נזין :
 משה כהן

 זכר
11 

1/10/1948 
10 



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

 
 

 (שים לב ! במקרה, ברירת המחדל של המערכת היא שתי תקופות תעסוקה) עבר/  הקמת מועמדנעבור ללשונית 

 נשנה את הפרטים המופיעים בלשונית הראשונה לפי הפרטים אשר מולאו בטופס הקמת מועמד: 

 

 נזין :
1/1/1980  

31/12/1989  
 שכיר

 השומרים 
911 

12,000 
1 

 נסמן
 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !



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

 
 

 עבר /  הקמת מועמדנישאר בלשונית 

 נשנה את הפרטים המופיעים בלשונית השניה לפי הפרטים אשר מולאו בטופס הקמת מועמד: 

 

 

 נזין :
1/1/1990  

31/12/1999  
 שכיר

 הפחדנים
922 

15,000 
1 

 נסמן
 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !



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

 
 

 הווה/  הקמת מועמדנעבור ללשונית 

 ונשנה את הפרטים המופיעים בלשונית לפי הפרטים אשר מולאו בטופס הקמת מועמד:  תעסוקה ומעבידיםנתחיל בלשונית 

 

 :נזין 
1/1/2000  

 שכיר
 חסונים

922 
25,000 

 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !



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

 
 

 הווה/  הקמת מועמדנישאר בלשונית 

ונשנה את הפרטים המופיעים בלשונית לפי הפרטים אשר  תוכניות ביטוח לסוגיהןובתוכה ללשונית נכסים פנסיוניים נעבור ללשונית 
 מולאו בטופס הקמת מועמד: 

  

 
 נזין :

 987654פניקס      1/6/1984    1
 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !

 נזין :
 נשנה בורר למצב "קצבה"  852147מגדל     1/1/2002   1          



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

 
 

 הווה/  הקמת מועמדנישאר בלשונית 

ונשנה את הפרטים המופיעים בלשונית לפי הפרטים  לסוגיהןפנסיה תוכניות ובתוכה נעבור ללשונית נכסים פנסיוניים לשונית נישאר ב
 אשר מולאו בטופס הקמת מועמד: 

   

 
 נזין :    
 מקיפה"נשנה בורר למצב "   123456מבטחים       1/6/1980    1
 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !



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

 
 

 הווה/  הקמת מועמדנישאר בלשונית 

ונשנה את הפרטים המופיעים בלשונית לפי הפרטים אשר  לסוגיהןקופות גמל ובתוכה נעבור ללשונית נכסים פנסיוניים לשונית נישאר ב
 מולאו בטופס הקמת מועמד: 

  

 
 נזין :

    654133דש       1/6/1990    1



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

 
 

 עתיד/  הקמת מועמדנעבור ללשונית 

 

  

 . הקמת מועמדסיימנו את הזנת הנתונים במסך 

 

 צור מועמד לפי נתונים במסך זהלחץ על כפתור 

 . לכן, במידה ויש שגיאות, פעולת היצירה לא תבוצע. בדיקת היתכנותפעולה זו כוללת גם פעולת 

 צור מועמד לפי נתונים במסך זהתקן את השגיאות ולחץ פעם נוספת על כפתור במידה ויש, 

 ואין שגיאות יפתח בפניך המסך הראשי של התוכנה כמפורט בעמוד הבא.במידה 

 

 

 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !

 
 נזין :

67  



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

 
 

 כאמור, ייפתח בפנינו המסך הראשי של התוכנה

 

 

 

 עתה, עלינו לעבור במסכים הרלוונטיים ולהזין את הנתונים הנדרשים.

 מה בדיוק יש לבצע ?

 ולהשלים נתונים במידת הצורך. יש לעבור מסך מסך )מימין לשמאל, מלמעלה למטה( לבחון את הנתונים במסך

 במסגרת פתרון תרגיל זה, ניכנס רק למסכים בהם נדרשת השלמת נתונים.

 

 נעשית רק עם השלמת הזנת כלל הנתונים. F8לחיצה על תקינות נתונים והגדרות  שים לב !

 

 



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

 
 

 נוכחית הווה / הכנסות בשנהנפתח את מסך 

 

 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !

 
 נזין :

225,000 
68,000  



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

 
 

  1991נכסים פנסיוניים / ביטוח / עדיף טרום הווה / נפתח את מסך 

פרטי תקופות לתוכנית שאיננה הפקדה חד מאחר והתוכנית איננה הפקדה חד פעמית, נפתח את לשונית 
 עתה, נתחיל להזין את הפרטים הרלוונטיים לכל תקופת הפרשה. . פעמית

 .השומרים :הפרשה התקופת הלשונית הראשונה המוצגת היא של 

 רשה כולל שם המעסיק והתאריכים כבר קיימים.  פכפי שרואים, פרטי תקופת הה

 ראה עמוד הבא. .הפיצויים נזין עתה את צבירות

 

 



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

 
 

  חיסכון שנצברלשונית נפתח את 

 

 

 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !

 
 נזין :

400,000 
250,000  

 
בשדה זה אין צורך להזין דבר שכן ערכו 

 איננו ידוע.
נקפיד להשאיר בורר זה במצבו ואז 

הערך הנומינאלי יחושב על ידי 
 המערכת.



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

 
 

 חיסכון שנצבר לשונית פתח את וגם שם נ הפחדניםעבור ללשונית של תקופת ההפרשה בחברת נ

 

 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !

 
 נזין :

300,000 
150,000  

 
בשדה זה אין צורך להזין דבר שכן ערכו 

 איננו ידוע.
נקפיד להשאיר בורר זה במצבו ואז 

הערך הנומינאלי יחושב על ידי 
 המערכת.



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

 
 

 חיסכון שנצבר לשונית פתח את וגם שם נ חסוניםעבור ללשונית של תקופת ההפרשה בחברת נ

 

 

 

 

 

 

 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !

 
 נזין :

275,000 

  לב ! שים

התוכנית מבטיחת תשואה. בתוכנית מסוג זה, סכום פיצויים 

זהה לסכום פיצויים למס ולכן אין שדה להזנת סכום פיצויים 

 למס.



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

 
 

  כוללחיסכון עבור להזין את צבירות התגמולים במסך נ

 

 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !

 
 נזין :

175,000 
175,000 

90,000 
90,000  



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

 
 

 עדיף מגדל השקעות שלי נעבור במסגרת תוכניות הביטוח לתוכנית 

פרטי תקופות לתוכנית שאיננה הפקדה חד מאחר והתוכנית איננה הפקדה חד פעמית, נפתח את לשונית 
 עתה, נתחיל להזין את הפרטים הרלוונטיים לתקופת ההפרשה. . פעמית

 חסונים. :הפרשה התקופת הלשונית היחידה המוצגת היא של 

 רשה כולל שם המעסיק והתאריכים כבר קיימים.  פכפי שרואים, פרטי תקופת הה

 . ראה עמוד הבא.הפיצויים נזין עתה את צבירות

 

 

 



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

 
 

 חיסכון שנצבר לשונית נפתח את 

 

  

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !

 
 נזין :

250,000 
275,000  



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

 
 

  כוללחיסכון עבור להזין את צבירות התגמולים במסך נ

 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !

 
 נזין :

175,000 
175,000 



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

 
 

  רגילה/  קופת גמלמסך עבור לנ 

פרטי תקופות לתוכנית שאיננה הפקדה חד מאחר והתוכנית איננה הפקדה חד פעמית, נפתח את לשונית 
 עתה, נתחיל להזין את הפרטים הרלוונטיים לכל תקופת הפרשה. . פעמית

 .הפחדנים :הפרשה התקופת הלשונית הראשונה המוצגת היא של 

 ים כבר קיימים.  רשה כולל שם המעסיק והתאריכפכפי שרואים, פרטי תקופת הה

 . ראה עמוד הבא.הפיצויים נזין עתה את צבירות

 

 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !



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

 
 

 חיסכון שנצבר לשונית נפתח את 

 

 

 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !

 
 נזין :

200,000 

 
בשדה זה אין צורך להזין דבר שכן ערכו 

 איננו ידוע.
נקפיד להשאיר בורר זה במצבו ואז 

הערך הנומינאלי יחושב על ידי 
 המערכת.



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

 
 

 חיסכון שנצבר לשונית פתח את וגם שם נ חסוניםעבור ללשונית של תקופת ההפרשה בחברת נ

 

 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !

 
 נזין :

175,000 
125,000 

  לב ! שים

בקופת גמל, סכום פיצויים זהה לסכום פיצויים למס ולכן 

 אין שדה להזנת סכום פיצויים למס.



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

 
 

 חיסכון כוללעבור להזין את התגמולים בתוכנית בלשונית נ

 

 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !

 
 נזין :

125,000 
125,000 

60,000 
60,000 
90,000 
90,000 



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

 
 

 נכסים פנסיוניים / פנסיה / וותיקה בהסדר הווה / נפתח את מסך 

פרטי תקופות לתוכנית שאיננה הפקדה חד מאחר והתוכנית איננה הפקדה חד פעמית, נפתח את לשונית 
 עתה, נתחיל להזין את הפרטים הרלוונטיים לכל תקופת הפרשה. . פעמית

 .השומרים :הפרשה התקופת הלשונית הראשונה המוצגת היא של 

 רשה כולל שם המעסיק והתאריכים כבר קיימים.  פכפי שרואים, פרטי תקופת הה

 נזין עתה את צבירות הפיצויים. ראה עמוד הבא.

 

 

 



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

 
 

 חיסכון שנצבר לשונית נפתח את 

 

  

 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !

 
 נזין :
3,500 

30,000 
30,000  

 
צורך להזין דבר שכן ערכו בשדה זה אין 

 איננו ידוע.
נקפיד להשאיר בורר זה במצבו ואז 

הערך הנומינאלי יחושב על ידי 
 המערכת.



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

 
 

 חיסכון שנצבר לשונית פתח את וגם שם נ הפחדניםעבור ללשונית של תקופת ההפרשה בחברת נ

 

 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !

 
 נזין :
2,000 

35,000 
35,000  

 
בשדה זה אין צורך להזין דבר שכן ערכו 

 איננו ידוע.
נקפיד להשאיר בורר זה במצבו ואז 

הערך הנומינאלי יחושב על ידי 
 המערכת.



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

 
 

 חיסכון שנצבר לשונית פתח את וגם שם נ חסוניםעבור ללשונית של תקופת ההפרשה בחברת נ

 

 

 

 

 

 

 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !

 
 נזין :
2,000 

25,000 

  לב ! שים

התוכנית מבטיחת תשואה. בתוכנית מסוג זה, סכום פיצויים 

זהה לסכום פיצויים למס ולכן אין שדה להזנת סכום פיצויים 

 למס.



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

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

 .F8תקינות נתונים והגדרות כפתור לחץ על  רק עכשיו

 במידה ותוצגנה שגיאות 

o .יש לקרוא את הודעות השגיאה ולפעול בהתאם  

  ! ה ,אם יש שגיאותבשלב זה, שים לב- F8 עדיין לא בוצע. המפורסם 

o  תקינות נתונים והגדרות כפתור בסיום תיקון השגיאות לחץ שוב עלF8. 

 במידה ואין שגיאות 

o ה- F8 בוצע. המפורסם 

הפעם נבדקים כל הנתונים כולל אלה שהוזנו וכול אלה  .F8תקינות נתונים והגדרות על כפתור שנית לחץ 
 אשר יוצרו על ידי המערכת.

 במידה ותוצגנה שגיאות 

o .יש לקרוא את הודעות השגיאה ולפעול בהתאם  

o  תקינות נתונים והגדרות כפתור בסיום תיקון השגיאות לחץ שוב עלF8. 

 במידה ואין שגיאות 

o המועמד מוכן לייעוץ.  

o בצע שמירה. 

 הצעה למתרגל

  בידיםהיסטוריית מעעבר /  נתונים / ךמסבחן את.  

o  שים לב לחישובי המערכת בנושא המענק הפטור שהתקבל והסכומים מעביד לכל
 תוכנית.לרצף קצבה בכל 

 לכל תוכנית 

o  לכל תקופת הפרשה 

  ושים לב לחלוקת סך התגמולים אשר הוזנו  חיסכון שנצברבחן את מסך
 לצבירות תגמולים בכל תקופת הפרשה.

  ושים לב ליצירת  שכר והפרשות/פרמיות במהלך התקופהבחן את מסך
 טבלת הפרשות.

o  הערכת.בחן את לשונית מידע לחישוב קצבה מוכרת אשר חושבה על ידי 

 לכלל התוכניות 

o  הווה / נכסים פנסיוניים / ריכוז נכסים פנסיוניים קיימים  נתונים /בחן את מסך
 על מסכי המשנה שלו.


