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יתכן ויש שינויים ביחס לתרגיל  – שלב אחרי שלב - ייעוץ מקרה מורכב בנושא פיצויים ותגמולים קצבה – 2 תרגיל - ב שלב

  -20151001הרגיל
 

צעד אחר צעד תוך שימוש בתוכנת נכסים. המקרה  קצבה ייעוץ מקרה מורכב בנושא פיצויים ותגמוליםמסמך זה מתאר 
שה יתכנון פרהמחושב תוך שימוש בגרסת  קורס מתכנן פרישה יישומישלב ב' של ב השניתרגיל המבוסס על הנדון, 

 .מלא
 

 פרטי המקרה
 הגיע אליך לייעוץ. להלן פרטי המקרה: 1/10/1948 -אשר נולד ב  11משה כהן ת.ז. 

 1/10/2015 -יוצא לגמלאות ב₪.  25,000בשכר  900001911חסונים תיק ניכויים בחברת  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 ₪,   12,000. פרש בשכר 911בחברת השומרים תיק ניכויים

 התקרה וביצע רצף קצבה. 

o 1/1/1990-31/12/1999  קיבל מענק פטור בגובה התקרה וביצע רצף ₪,  15,000. פרש בשכר 922בחברת הפחדנים תיק ניכויים
 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 

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

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

  :  25,000מעסיק נוכחי .₪ 

 ווה לעובד ומעביד(צבירת תגמולים )בחלוקה ש 

 120,000  ₪ 2000עד 

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

  צבירת פיצויים 

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

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

  275,000:  מעסיק נוכחי .₪ 

 )צבירת תגמולים )בחלוקה שווה לעובד ומעביד 

 350,000  ₪ 2000עד 

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

  צבירת פיצויים 

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

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

  תגמולים )בחלוקה שווה לעובד ומעביד(צבירת 

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

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

  צבירת פיצויים 

 250,000  ₪  .למס.₪  275,000בקצבה 

 )צבירת תגמולים )בחלוקה שווה לעובד ומעביד 

 350,000  2000בקצבה משנת. 
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 הייעוץ המבוקש

 כללי

 לפי שיקול דעתך.וכדומה פריסות , ניצול הון פטורמשיכת קצבאות, היוונים, צוין במפורש,  םלמעט א 

 .אין לבצע משיכות שלא כדין 

 .בחן את התוצאות הסופיות כולל מסכי העזר בכל אחת מהשאלות שלהלן 

  במסכים אלה, לחץ רות בהםאשר בשלב זה לא נטפל בצביגיע לשני מסכים נבמסגרת שלבי הפתרון .
 על בצע ועבור למסך הבא. המסכים הם:

o .פיצויים קודמים 
o .תגמולים הון 

 

 השאלות:

  )מכסימלית. נטו מידית מעוניין לקבל קצבה מכל הצבירות בקצבה )פיצויים מעסיק נוכחי ותגמולים
 .13פתרון בעמוד  קבע את הבוררים למצב הנדרש.

  רוצה לקבל את כל מענק הפיצויים )למעט הוותיקה בהסדר( במזומן, את התגמולים שנצברו בגין
פתרון בעמוד  במשיכה חד פעמית, ואת היתרה כקצבה ממנה יהוון מכסימום כדין. 2000תקופה עד 

24. 

 .מתלבט בין שתי חלופות שיביאו לו ענ"נ מכסימלי לתוחלת חיים לפי סטטיסטיקת הביטוח הלאומי 
o .האחת, משיכת קצבה מכסימלית מפיצויים ותגמולים 
o  חד יימשכו  2,000. תגמולים עד 2000עד מתגמולים למעט השנייה, משיכת קצבה מכסימלית

 פעמית.
o  שנים. 10בהמשך לשאלה זו, מבקש לבחון את התוצאות אם תוחלת החיים שלו תהיה רק 
o  40פתרון בעמוד. 

 תחרה :מבקש ממך לבחון כדאיות הצעה של יועץ מ 
o  ( למשוך במזומן, כולל 1984כל הפיצויים )למעט הוותיקה בהסדר והפיצויים בעדיף משנת

 .  לתקופה מכסימלית פריסת החייב
o  במשיכה חד פעמית. 2000התגמולים שנצברו בגין תקופה עד 
o קרן הפנסיה למשוך היום.רה בוקצבה שמק 
o  את היתרה כקצבה אותה יתחיל לקבל החל מתום שנות הפריסה, ממנה יהוון מכסימום כדין

 ויפרוס את החייב אם יש כזה.
o  .מבחינת ניצול הון פטור, יש לנצל מכסימום לטובת היוון והיתרה לטובת קצבה מזכה 
o  55פתרון בעמוד. 

 .76פתרון בעמוד  מבקש לקבל מכסימום נטו חד פעמי. 

  77פתרון בעמוד  ענ"נ מרבי לתוחלת חיים לפי סטטיסטיקת הביטוח הלאומי.מבקש לקבל. 
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 שלבי הפתרון
 במסגרת פתרון התרגיל הקודם, הוזנו כל הנתונים, והמועמד מוכן לייעוץ.

 
 

 הנחיות למתרגל
 . דקות 38 -כמראשיתו ועד סופו הוא לקראת ייעוץ  להכנת מועמד מורכבהזמן הנדרש למשתמש מיומן 

  דקות 2 -כ: 1סעיף. 

  דקות 3 -כ: 2סעיף. 

  דקות 3 -כ: 3סעיף. 

  דקות 10 -כ: 4סעיף. 

  דקות 5 -כ: 5סעיף. 

  בסעיף זה יש מקום נרחב לניסוי וטעיה. (. דקות 15 -כ: 6סעיף( 
 

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 75על 

 
 

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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 פתח את התוכנה
 תכנון פרישה מלאבחר בחלופה עם פתיחת התוכנה ייפתח בפניך מסך זה. 
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 המסך המפורט להלןיפתח בפנינו 

 

 

 
 נלחץ על כפתור זה 



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

 
 

 בתוך המסך הראשי יפתח בפנינו המסך המפורט להלן

 

במקרה הנדון קיים לנו בספריה בה נשמר המועמד אותו הקמנו בתרגיל הקודם רק מועמד אחד ולכן, ברשימת 
 המועמדים לעיל מופיע מועמד אחד.

 

 

 המועמד היחיד כבר מסומן.
 על ידי לחיצה על כפתור זהנבחר אותו 
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 המפורט להלןהראשי של התוכנה יפתח בפנינו המסך 

 

 

 

 
  שים לב, שבחלק העליון של המסך מופיע שם המועמד ותעודת הזהות שלו
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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.
הוזן ערך זה לשדה זה. במקרה, זה  1/10/2015מאחר ובמועד החישוב, התאריך היה 

 שונה, היה עלינו להזין את תאריך העזיבה.תאריך הפרישה. לו התאריך היה 
 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא 
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 המפורט להלןתשלום במזומן יפתח בפנינו מסך 

 

 

 

 

 

 בשדה זה ניתן לראות את צבירת הפיצויים אצל המעסיק ממנו מבוצעת העזיבה.
 לבצע במסך.מאחר ולא משולמים כספים מעבר לצבירה בתוכניות, אין מה 

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

 

 

 

 עבודה ידניתנעביר בורר זה לחלופה 
 

במידה ונרצה לקבוע מסלול פרישה, 
 נבצע זאת באמצעות בורר זה.

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

 

 

 כאמור, בתרגיל זה, איננו מטפלים בכספים אלה.
 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא
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 ע פתרון הסעיף הראשון:וציב

  .מכל הצבירות בקצבה )פיצויים מעסיק נוכחי ותגמולים( מעוניין לקבל קצבה נטו מידית מכסימלית
 הנדרש.קבע את הבוררים למצב 

  רוצה לקבל את כל מענק הפיצויים )למעט הוותיקה בהסדר( במזומן, את התגמולים שנצברו בגין
 במשיכה חד פעמית, ואת היתרה כקצבה ממנה יהוון מכסימום כדין. 2000תקופה עד 

 .מתלבט בין שתי חלופות שיביאו לו ענ"נ מכסימלי לתוחלת חיים לפי סטטיסטיקת הביטוח הלאומי 
o כת קצבה מכסימלית מפיצויים ותגמולים.האחת, משי 
o  יימשכו חד  2,000. תגמולים עד 2000השנייה, משיכת קצבה מכסימלית למעט מתגמולים עד

 פעמית.
o  שנים. 10בהמשך לשאלה זו, מבקש לבחון את התוצאות אם תוחלת החיים שלו תהיה רק  

 : מבקש ממך לבחון כדאיות הצעה של יועץ מתחרה 
o ( למשוך במזומן, כולל 1984הוותיקה בהסדר והפיצויים בעדיף משנת  כל הפיצויים )למעט

 .  לתקופה מכסימלית פריסת החייב
o  במשיכה חד פעמית. 2000התגמולים שנצברו בגין תקופה עד 
o קרן הפנסיה למשוך היום.רה בוקצבה שמק 
o את היתרה כקצבה אותה יתחיל לקבל החל מתום שנות הפריסה, ממנה יהוון מכסימום כדין 

 ויפרוס את החייב אם יש כזה.
o  .מבחינת ניצול הון פטור, יש לנצל מכסימום לטובת היוון והיתרה לטובת קצבה מזכה 

 .מבקש לקבל מכסימום נטו חד פעמי 

 .מבקש לקבל ענ"נ מרבי לתוחלת חיים לפי סטטיסטיקת הביטוח הלאומי 
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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 

 

 

 
 
 
 

 

 ל התיקלפעולה מרוכזת לכבורר זה לחלופה  שאירנ
 ייעד את הסכום המכסימלי האפשרינעביר בורר זה לחלופה 

 קבלת קצבה במידינקבע את מימוש הכספים לטובת 
 ונעביר בורר זה למצב המתבקש ממשיכת קצבה במידי

 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא
 
 
 
 

 שים לב !

במידה וברצונך לבחון את התוצאות במסך זה לפני המעבר למסך 

ובחן את אשר  עדכן נתונים מחושבים במסךהבא, לחץ על כפתור 

 בצע ועבור למסך הבא כולל אתחוללאחר מכן, לחץ על  חושב.



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

 
 

 המפורט להלן.רצף פיצויים יפתח בפנינו מסך 

  

 

 

 

 בורר זה נמצא בחלופה זו כבר בכניסה למסך
 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא

 
 
 
 



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

 
 

 המפורט להלן. משיכת תגמולים וקצבה יפתח בפנינו מסך 

 

 

 פעולה מרוכזת לכלל התיקנעביר בורר זה לחלופה 
 משוך מכסימוםנעביר בורר זה לחלופה 
 למחרת מועד החישוב... נעביר בורר זה לחלופה

 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא
 
 
 

 שים לב !
במסגרת מסך רצף קצבה קבענו שכל כספי הפיצויים ייועדו לקצבה ולמטרת משיכת קצבה. 
כמו כן, קבענו באותו מסך את מועד קבלת הקצבה. מאחר ולא נדרש בסעיף זה היוון, איננו 

 הפיצויים."נוגעים" בקביעות לקצבת 
 כל מה שנעשה במסך זה הוא קביעת משיכת כל התגמולים בקצבה כקצבה.

 
 
 

 שים לב !

במידה וברצונך לבחון את התוצאות במסך זה לפני המעבר למסך 

את אשר ובחן  עדכן נתונים מחושבים במסךהבא, לחץ על כפתור 

 בצע ועבור למסך הבא כולל אתחוללאחר מכן, לחץ על  חושב.



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

 
 

 המפורט להלן. תגמולים הון יפתח בפנינו מסך 

 

 

 

 

 כאמור, בתרגיל זה, איננו מטפלים בכספים אלה.
 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא

 
 
 
 



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

 
 

 .הפטורים המבוקשיםלהזנת  פעולה מרוכזתהמפורט להלן. נלחץ על לשונית  מבוקשפטור יפתח בפנינו מסך 

 

 הסבר לפעילות לעיל
 מכסימלית ולכן מבקשים פטור על הקצבה.אנו רוצים קצבה נטו 

 לו הייתה נותרת יתרת הון פטורה, היה טעם לבקש על היתרה פטור על המענק.
 
 

 

 פעולה מרוכזת לכלל ההתרחשויותנעביר בורר זה לחלופה 
 מכסימום כולל הקטנת...נעביר בורר זה לחלופה 

 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא
 
 
 
 

 שים לב !

במידה וברצונך לבחון את התוצאות במסך זה לפני המעבר למסך 

ובחן את אשר  עדכן נתונים מחושבים במסךהבא, לחץ על כפתור 

 ועבור למסך הבא כולל אתחולבצע לאחר מכן, לחץ על  חושב.



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

 
 

להזנת  פעולה מרוכזת לכלל המענקים החייביםהמפורט להלן. נלחץ על לשונית פריסה יפתח בפנינו מסך 
  .ריסה המבוקשתהפ

 

 שים לב !

 .2016. לפיכך, ניתן להעתיק את שנת הפריסה הראשונה לשנה הבאה, לשנת 1/10מועד הפרישה הוא 

 

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

 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא
 

 שים לב !

במידה וברצונך לבחון את התוצאות במסך זה לפני המעבר למסך 

ובחן את אשר  עדכן נתונים מחושבים במסךהבא, לחץ על כפתור 

 בצע ועבור למסך הבא כולל אתחוללאחר מכן, לחץ על  חושב.



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

 
 

 המפורט להלן.  תשלום מס ומימוש פיצויים נוכחייםיפתח בפנינו מסך 

 

 

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

 
 
 

 שים לב !

במידה וברצונך לבחון את התוצאות במסך זה לפני המעבר למסך 

ובחן את אשר  עדכן נתונים מחושבים במסךהבא, לחץ על כפתור 

 כולל אתחולבצע ועבור למסך הבא לאחר מכן, לחץ על  חושב.



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

 
 

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

 
 
 



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

 
 

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
 
 
 
 



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

 
 

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

 

חובה עלינו להיכנס 
ללשוניות השונות, 

 !! ולבחון את תוכנן
 
 
 

אותו   PDFלהפקת דוח ללקוח נלחץ על כפתור זה. יפתח בפנינו מסמך
 נדפיס/נשמור/נשלח ללקוח לפי הצורך.

 
 .Ctrl+Sאו  קובץלפי העניין, יש לבצע שמירה דרך תפריט 

 
 
 
 
 

היה עלינו ללחוץ על כפתור זה והמערכת הייתה מחזירה אותנו למסך  לו היה מדובר בסיום הייעוץ,
 הראשי של התוכנה. במקרה זה, יש לבצע סעיפים נוספים ולכן, לא נלחץ על כפתור זה.

 
 
 
 
 



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

 
 

 ביצוע פתרון הסעיף השני:

  .מכל הצבירות בקצבה )פיצויים מעסיק נוכחי ותגמולים( מעוניין לקבל קצבה נטו מידית מכסימלית
 קבע את הבוררים למצב הנדרש.

  רוצה לקבל את כל מענק הפיצויים )למעט הוותיקה בהסדר( במזומן, את התגמולים שנצברו בגין
 כסימום כדין.במשיכה חד פעמית, ואת היתרה כקצבה ממנה יהוון מ 2000תקופה עד 

 .מתלבט בין שתי חלופות שיביאו לו ענ"נ מכסימלי לתוחלת חיים לפי סטטיסטיקת הביטוח הלאומי 
o .האחת, משיכת קצבה מכסימלית מפיצויים ותגמולים 
o  יימשכו חד  2,000. תגמולים עד 2000השנייה, משיכת קצבה מכסימלית למעט מתגמולים עד

 פעמית.
o שנים. 10ת התוצאות אם תוחלת החיים שלו תהיה רק בהמשך לשאלה זו, מבקש לבחון א 

 : מבקש ממך לבחון כדאיות הצעה של יועץ מתחרה 
o  ( למשוך במזומן, כולל 1984כל הפיצויים )למעט הוותיקה בהסדר והפיצויים בעדיף משנת

 .  לתקופה מכסימלית פריסת החייב
o  במשיכה חד פעמית. 2000התגמולים שנצברו בגין תקופה עד 
o  קרן הפנסיה למשוך היום.רה בושמקקצבה 
o  את היתרה כקצבה אותה יתחיל לקבל החל מתום שנות הפריסה, ממנה יהוון מכסימום כדין

 ויפרוס את החייב אם יש כזה.
o  .מבחינת ניצול הון פטור, יש לנצל מכסימום לטובת היוון והיתרה לטובת קצבה מזכה 

 .מבקש לקבל מכסימום נטו חד פעמי 

 מרבי לתוחלת חיים לפי סטטיסטיקת הביטוח הלאומי. מבקש לקבל ענ"נ 

 

 לפני שנעבור לפתרון נידרש לשאלה נוספת : 

מאחר ועתה משולבת דרישה לקבלת סכומים חד פעמיים ודרישה לקבלת קצבה, נשאלה השאלה מה היא 
 העדפת המועמד : 

 האם מעדיף חד פעמי נטו גבוה או קצבה נטו גבוהה.

 שהמועמד מעדיף חד פעמי נטו על קצבה שוטפת נטו.נניח לצורך הדיון, 

 

 : לאיזה מסך עלינו לחזור לצורך ביצוע הסעיף השני ?שאלה עתה, נשאלת ה

 התשובה בעמוד הבא.



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

 
 

 המפורט להלן. סיכום אירוע אנו נמצאים במסך 

 

 

במישור העקרוני, עלינו לחזור "הכי" אחורה עד אשר נגיע למקום שבו 
 נדרשים שינויים ביחס לסעיף השני.

אם נבחן את הסעיף השני נראה שמדובר באופן שבו יש לבצע החלטות 
בנושא פיצויים של המעסיק ממנו מבוצעת עזיבת עבודה. בסעיף הראשון 

 ביצענו רצף קצבה מכסימלי ובסעיף זה יש לבצע רצף קצבה חלקי. 
 לכן, נקליק עם העכבר על לשונית זו ונקפוץ למסך הנדון.

 
 
 
 



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

 
 

 המפורט להלן. רצף קצבה ומימוש רצף פיצויים קודם כקצבה יפתח בפנינו מסך 

 

 

 
 הערה

 מאחר והסכום היחידי המופנה לרצף קצבה הוא זה שקיים בפנסיה וותיקה בהסדר, אין משמעות לקביעת מועד המימוש.
תגמולים קצבה ופנסיות / תגמולים קצבה ופנסיות הסיבה : מועד מימוש כל הכספים בפנסיה וותיקה בהסדר נקבע במסך 

 .ייעודיות
 
 
 

 

 ל התיקלפעולה מרוכזת לכבורר זה לחלופה  שאירנ
 בהסדר וותיקה בפנסיה הפיצויים סכום מלוא את ייעדנעביר בורר זה לחלופה 

 קבלת קצבה במידינשאיר את מימוש הכספים לטובת 
 נשאיר בורר זה למצב המתבקש ממשיכת קצבה במידי

 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא
 
 
 
 



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

 
 

 המפורט להלן.רצף פיצויים יפתח בפנינו מסך 

  

 

 

 

 בורר זה נמצא בחלופה זו כבר בכניסה למסך
 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא

 
 
 
 



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

 
 

 .המפורט להלןמשיכת תגמולים וקצבה יפתח בפנינו מסך 

 פעולה ראשונה : קביעת משיכת הקצבה.

 

 

 פעולה מרוכזת לכלל התיקחלופה בבורר זה  נשאיר
 כשקיימות בהסדר וותיקה תקציבית כולל ק'וקלמ 1997/2000 לאחר בקצבה מצבירה מזכהמוכרת ו מכסימום משוךנעביר בורר זה לחלופה 

 למחרת מועד החישוב... חלופהבבורר זה  נשאיר
 

 בפעולות אלה קבענו מה היא הקצבה שתימשך.
 
 



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

 
 

 .המפורט להלןמשיכת תגמולים וקצבה מסך נישאר ב

 .היוון:  שניהפעולה 

 

 

 פעולה מרוכזת לכלל התיקנעביר בורר זה לחלופה 
 המוכרת בהיוון התחל. מכסימום הווןנעביר בורר זה לחלופה 
 מכסימום אפשרי נעביר בורר זה לחלופה
 להיוון חסם מהווה מינימום פנסיית נעביר בורר זה לחלופה

 
 
 

. כידוע, יש שונות בחישוב המס על היוון מוכרת והיוון מזכה. במקרה זה, הגדרה ראשיתכמה מילים לגבי בורר 
. לכן, 25%מפנסיה וותיקה בהסדר שלפי נתוניה )ראה במסך הנחיות( ניתן להוון עד ₪  7,500יש לנו קצבה בסך 

צאה פועל יוצא, שלא תהיה שונות בתו₪.  5,625בסיום ההיוון המכסימלי תישאר קצבה מזכה מתוכנית זו בסך 
 . המזכה בהיוון התחל. מכסימום הווןלו היינו בוחרים בחלופה 

 
. לצורך קבלת סכום היוון מכסימלי, היה עדיף לבחור בלת היוון לפי פנסיית מינימוםהגכמה מילים לגבי בורר 

. כפי שהסברנו לעיל, בסיום ההיוון להיוון חסם מהווים שנים 5 -ל 25% פחות מינימום פנסייתבחלופה 
במקרה ₪,  4,499מאחר ופנסיית מינימום הינה ₪.  5,625מלי עבור הוותיקה בהסדר, תישאר קצבה בסך המכסי

 מינימום פנסייתהנדון לא יתאפשר לנו גם אם נרצה לרדת מתחת לפנסיית מינימום. במצב בו מתבקשת חלופה 
שלחת הודעת שגיאה ולא ניתן לרדת מתחת לפנסיית מינימום נ להיוון חסם מהווים שנים 5 -ל 25% פחות

 להיוון חסם מהווים שנים 5 -ל 25% פחות מינימום פנסייתמתאימה. לסיכום, לא ניתן לעשות שימוש בחלופה 
 .להיוון חסם מהווה מינימום פנסייתנבחרה חלופה ולכן 
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 המפורט להלן. משיכת תגמולים וקצבה מסך נישאר ב 

 .ה חד פעמית: קביעת משיכ שלישיתפעולה 

 

 

 פעולה מרוכזת לכלל התיקנעביר בורר זה לחלופה 
 כקצבה מימוש לאחר שנשאר מה את משוךנעביר בורר זה לחלופה 
 למחרת מועד החישוב... נעביר בורר זה לחלופה

 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא
 
 
 

 שים לב !

במידה וברצונך לבחון את התוצאות במסך זה לפני המעבר למסך 

ובחן את אשר  עדכן נתונים מחושבים במסךהבא, לחץ על כפתור 

 בצע ועבור למסך הבא כולל אתחוללאחר מכן, לחץ על  חושב.
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 המפורט להלן. תגמולים הון יפתח בפנינו מסך 

 

 

 

 

 כאמור, בתרגיל זה, איננו מטפלים בכספים אלה.
 זה למעבר למסך הבאנלחץ על כפתור 
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 להזנת הפטורים המבוקשים. פעולה מרוכזתהמפורט להלן. נלחץ על לשונית פטור מבוקש יפתח בפנינו מסך 

 

 הסבר לפעילות לעיל
 במסגרת נתוני התרגיל, הנחנו שיש העדפה לקבלת סכום נטו חד פעמי על פני קצבה שוטפת.

מאחר ואין הון פטור לכל הדורשים, החלטנו לא לבקש פטור על הקצבה וכמובן להעדיף פטור להיוון לפני פטור לקצבה 
 מזכה.

 בין מענק פטור.נשאלת השאלה איך לנצל את ההון הפטור בין היוון מזכה לבין היוון מוכרת ל
הון פטור ברור שיש להעדיף ניצול הון פטור לטובת היוון מזכה ולא לטובת ₪  1.35פיצויים מנצל ₪  1 -לאור העובדה ש

 פיצויים. הסיבה : שניהם ממוסים באופן זהה. מס שולי ויכולת פרישה.
 נותרו שתי שאלות:

 וי שונה(העדפת ניצול הפטור לטובת היוון מזכה מול היוון מוכרת )מיס. 
o  העדפה להיוון מזכה.הבוררים נקבעו עם 

  מיסוי שונה(מול פיצויים העדפת ניצול הפטור לטובת היוון מוכרת(. 
o .הבוררים נקבעו עם העדפה להיוון המוכרת 

 
 בחינת התוצאות בהמשך תראה אם ההעדפה שנקבעה לעיל מוצדקת.

 
 

 

 פעולה מרוכזת לכלל ההתרחשויותחלופה בבורר זה  נשאיר
 לא מבוקש פטורנעביר בורר זה לחלופה 
 מפרישה פטור פיצויים מענק הקטנת כולל מכסימוםנעביר בורר זה לחלופה 

 וקיים במידה נוכחית
 יש לנצל פטור להיוון לפני ניצול קצבה מזכהנעביר בורר זה לחלופה 
 היוון ניצול לפני פטור מזכה קצבה היוון לנצל ישנעביר בורר זה לחלופה 

 מוכרת קצבה
 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 
  .ריסה המבוקשתהפ

 

 

 

 פעולה מרוכזת לכלל המענקים החייביםנעביר בורר זה לחלופה 
 פרוס לתקופה מכסימליתנעביר בורר זה לחלופה 
 יש להעבירנעביר בורר זה לחלופה 
 אפשרי לפרישה קדימה מכסימוםנעביר בורר זה לחלופה 

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

 

 במסך זה אין מה לבצע. ניתן לצפות בסכום מקדמת המס בגין פיצויים חייבים.
 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, 
 !! ולבחון את תוכנן
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את חלק הטבלה בה  פירוט לפי סוג הכנסות כשיש הכנסותונציג במסגרת לשונית תוצאות נישאר במסך 
 .מוצגים מיסוי היוון קצבה מוכרת ומיסוי פיצויים עם פריסה

 

 

 20,697והוא מביא לתשלום מס בסך ₪  301,089על פי קביעת הפטורים שהחלטנו, נותר היוון מוכרת חייב בסך 
 מהסכום. 6.9% -המהווים כ₪, 

₪,  212,158והוא מביא לתשלום מס בסך ₪  850,000על פי אותן קביעות, נותר סכום פיצויים חייב בסך 
 מהסכום. 25% -המהווים כ

ערכים אלה מראים שהבחירה שלנו )להעדיף להקצות את ההון הפטור לטובת היוון מוכרת( מצריכה בדיקה 
 מחודשת.

העדפת מתן הפטור למענק פיצויים ולרוץ קדימה עד  , לשנות אתפטור מבוקשלמסך כלומר, עלינו לחזור 
 לתוצאות במטרה לבחון את השפעת השינוי. ברור שהגדרות הפריסה יישארו ללא שינוי )רק הערכים ישתנו(.

 ".רוץ עד לדגל ללא אתחול" -כלומר, עלינו לעשות שימוש ב
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המפורט להלן. עלינו הכנסות כשיש הכנסות תוצאות / תזרים בחיים / פירוט לפי סוג בפנינו מסך  אנו נמצאים 
 .פטור מבוקשלעבור למסך 

 

 

 

  
 לכן, נקליק עם העכבר על לשונית זו ונקפוץ למסך הנדון.
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 המפורט להלן.פטור מבוקש יפתח בפנינו מסך 

 

 הסבר לפעילות לעיל
במצב הקודם, ביקשנו היוון פטור מכסימלי וחילקנו את ההון הפטור בין היוון מזכה למוכרת עם העדפה למזכה. פועל 

 ש"ח. 163,951.89והיוון מוכרת פטור בסך ₪  498,466.11יוצא מבקשה זו, היוון מזכה פטור בסך 
 

עם העדפת פטור להיוון מזכה. פועל יוצא ₪  498,466.11במצב הבוררים הנוכחי, ביקשנו היוון פטור בסכום מוגדר בסך 
 מכך שניתן פטור רק להיוון מזכה ובסכום שהתבקש.

 ₪. 121,470.45בנוסף, ביקשנו עתה לתת פטור מכסימלי לפיצויים ביתרת ההון שנותרה ואכן, קיבלנו מענק פטור בסך 
 

 לדגלי העצירההסבר 
. לכן רואים עדיין את הדגל במסך זה במצב מסומן. העצירהבטל את כל דגלי המסך מוצג במצב לפני לחיצה על כפתור 

ביטול כל דגלי העצירה יביא לריצה ישירה למסך התוצאות תוך ביצוע פריסת מענק הפיצויים החייב העדכני, על בסיס 
 הפטור שנקבע במסך זה. 

 

 פעולה מרוכזת לכלל ההתרחשויותחלופה בבורר זה  נשאיר
 לא מבוקש פטורנעביר בורר זה לחלופה 
 סכוםובשדה  להלן כמפורט בסכום פטור להיוון עדנעביר בורר זה לחלופה 

 שזה היה הערך הפטור עד כה. 498,466.11נזין 
 יש לנצל פטור להיוון לפני ניצול קצבה מזכהחלופה בבורר זה  נשאיר
 היוון ניצול לפני פטור מזכה קצבה היוון לנצל ישבורר זה לחלופה נשאיר 
 מוכרת קצבה

 בקש פטור מכסימלי.נעביר בורר זה לחלופה 
 לביטול כל דגלי העצירה עד למסך התוצאות.נלחץ על כפתור זה 

 לאחר מכן נלחץ על כפתור זה לריצה בפועל עד לתוצאות.
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ונציג בה את חלק הטבלה בה  פירוט לפי סוג הכנסות כשיש הכנסותנגיע למסך התוצאות, ניכנס ללשונית 
 מוצגים מיסוי היוון קצבה מוכרת ומיסוי פיצויים עם פריסה.

 

 

 ש"ח. 444,344ביחס לנטו קודם בסך ש"ח  433,074נטו בסך ₪.  31,967בסך על היוון המוכרת תשלום מס 

 ש"ח. 612,842בסך ביחס לנטו קודם בסך ₪  654,142נטו ₪.  170,858בסך על הפיצויים תשלום המס 

 ₪. 30,030 -הגדלנו את הנטו ב

 לא רע, כאשר מדובר רק בהזזת שני בוררים וריצה נוספת !

 

 

 לאחר שבחנו את התוצאות, נעבור למסך סיכום אירוע ונפיק דוח.
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 :השלישיביצוע פתרון הסעיף 

  מכסימלית. מכל הצבירות בקצבה )פיצויים מעסיק נוכחי ותגמולים( מעוניין לקבל קצבה נטו מידית
 קבע את הבוררים למצב הנדרש.

  רוצה לקבל את כל מענק הפיצויים )למעט הוותיקה בהסדר( במזומן, את התגמולים שנצברו בגין
 במשיכה חד פעמית, ואת היתרה כקצבה ממנה יהוון מכסימום כדין. 2000תקופה עד 

 סטיקת הביטוח הלאומי.מתלבט בין שתי חלופות שיביאו לו ענ"נ מכסימלי לתוחלת חיים לפי סטטי 
o .האחת, משיכת קצבה מכסימלית מפיצויים ותגמולים 
o  יימשכו  2,000. תגמולים עד 2000השנייה, משיכת קצבה מכסימלית למעט מתגמולים עד

 חד פעמית.
o  שנים. 10בהמשך לשאלה זו, מבקש לבחון את התוצאות אם תוחלת החיים שלו תהיה רק 

 ועץ מתחרה :מבקש ממך לבחון כדאיות הצעה של י 
o  ( למשוך במזומן, כולל 1984כל הפיצויים )למעט הוותיקה בהסדר והפיצויים בעדיף משנת

 .  לתקופה מכסימלית פריסת החייב
o  במשיכה חד פעמית. 2000התגמולים שנצברו בגין תקופה עד 
o קרן הפנסיה למשוך היום.רה בוקצבה שמק 
o ריסה, ממנה יהוון מכסימום כדין את היתרה כקצבה אותה יתחיל לקבל החל מתום שנות הפ

 ויפרוס את החייב אם יש כזה.
o  .מבחינת ניצול הון פטור, יש לנצל מכסימום לטובת היוון והיתרה לטובת קצבה מזכה 

 .מבקש לקבל מכסימום נטו חד פעמי 

 .מבקש לקבל ענ"נ מרבי לתוחלת חיים לפי סטטיסטיקת הביטוח הלאומי 

 הערה מקדימה לגבי ענ"נ
 הנוכחי הנקי מושפע משני ערכים:הערך 

 (במהלך פתרון התרגיל תתוחלת החיים )קביעת התוחלת מוסבר. 

  ריבית כלכלית בחישובים/  נתונים חישוביים / הגדרות מערכתכאן : נקבעת ריבית היוון. 
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 לפני שנעבור לביצוע הסעיף:

 ש"ח. 2,601,633 –. נרשום אותו את הענ"נ של חלופת הקצבה המכסימלית חישבנו כבר בסעיף הראשון

 

 ?מה בדיוק יש להשוות : שאלה נשאלת ה

  כל צבירות הפיצויים האפשריות לרצף קצבה למטרת משיכת קצבה וכל צבירות  – 1חלופה
 ש"ח. 2,601,633  -חושב  העדפת פטור לטובת הקצבה. .התגמולים בקצבה למשיכה כקצבה

  כל צבירות הפיצויים האפשריות לרצף קצבה למטרת משיכת קצבה וכל צבירות  – 2חלופה
 בקצבה למשיכה כקצבה. העדפת פטור לטובת הקצבה. 2000לאחר התגמולים 

 

 ? איך

  בנקודת זמן זו 

 .לא כל הפיצויים יועדו לקצבה 

 .בוצע היוון תגמולים בקצבה 

 .פטורים הוקצו לטובת היוונים 

  מסומנים.כל דגלי העצירה לא 
o .לכן יש להגיע לשלושת המסכים הרלוונטיים ולקבוע את הבוררים כנדרש 

 רוץ עד לדגל" -בשאר המסכים אין צורך לבקר ולשם כך נעשה שימוש מושכל ב." 



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

 
 

 מפורט להלן.ויפתח בפנינו המסך פטור מבוקש נקליק על לשונית 

 

 נסמן דגל עצירה –נבצע רק דבר אחד 



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

 
 

 ויפתח בפנינו המסך מפורט להלן.תגמולים קצבה ופנסיות נקליק על לשונית 

 

 נסמן דגל עצירה –נבצע רק דבר אחד 
 

 



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

 
 

 המפורט להלן. רצף קצבה ומימוש רצף פיצויים קודם כקצבה נקליק על לשונית  

 

 

 
 שים לב !

 .תגמולים קצבה ופנסיותדגל העצירה הבא הוא במסך 
 

 ל התיקלפעולה מרוכזת לכבורר זה לחלופה  שאירנ
 ייעד את הסכום המכסימלי האפשרינעביר בורר זה לחלופה 

 קבלת קצבה במידינקבע את מימוש הכספים לטובת 
 בורר זה למצב המתבקש ממשיכת קצבה במידי ונעביר

 לריצה עד לדגל עצירה הבא.נלחץ על כפתור זה 
 
 
 
 



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

 
 

 המפורט להלן.משיכת תגמולים וקצבה יפתח בפנינו מסך 

 פעולה ראשונה : קביעת משיכת הקצבה.

 

 

 פעולה מרוכזת לכלל התיקחלופה בבורר זה  נשאיר
 

 מזכהמוכרת ו מכסימום משוךנעביר בורר זה לחלופה 
 כולל ק'וקלמ 1997/2000 לאחר בקצבה מצבירה

 כשקיימות בהסדר וותיקה תקציבית
 

 למחרת מועד החישוב... חלופהבבורר זה  נשאיר
 
 
 
 



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

 
 

 המפורט להלן.משיכת תגמולים וקצבה מסך נישאר ב

 פעולה שניה : ביטול ההיוון מהחישוב הקודם.

 

 

 אין לבצענעביר בורר זה לחלופה 
נלחץ על כפתור זה לביטול הנחיות היוון מרוכזות שהיו במסך 

אל מהחישוב הקודם. כתוצאה מכך, בורר זה יעבור לחלופה 
 .תהוון

 
 
 



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

 
 

 המפורט להלן. משיכת תגמולים וקצבה מסך נישאר ב 

 פעולה שלישית : קביעת משיכה חד פעמית.

  
 שים לב !

 .פטור מבוקשדגל העצירה הבא הוא במסך 

 לכלל התיק פעולה מרוכזתנעביר בורר זה לחלופה 
 כקצבה מימוש לאחר שנשאר מה את משוךנעביר בורר זה לחלופה 
 למחרת מועד החישוב... נעביר בורר זה לחלופה

 לריצה עד לדגל עצירה הבא.נלחץ על כפתור זה 
 
 
 



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

 
 

 להזנת הפטורים המבוקשים. פעולה מרוכזתהמפורט להלן. נלחץ על לשונית פטור מבוקש יפתח בפנינו מסך 

 

 שים לב !
 לא סומן דגל עצירה נוסף ולכן, המסך הבא שיפתח הוא מסך התוצאות.

 
 

 פעולה מרוכזת לכלל ההתרחשויותנשאיר בורר זה בחלופה 
 

 פיצויים מענק הקטנת כולל מכסימוםנעביר בורר זה לחלופה 
 וקיים במידה נוכחית מפרישה פטור

 
 לא מבוקש פטורנעביר בורר זה לחלופה 

 
 לריצה עד לדגל עצירה הבא.נלחץ על כפתור זה 

 

 
 
 



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

 
 

 המפורט להלן. תוצאות / תזרים בחיים / סך הכל יפתח בפנינו מסך 

 

 

והוא גבוה מהענ"נ לחלופה של ₪  2,905,129( הוא 2000בחלופה זו )משיכה חד פעמית של תגמולים עד  הענ"נ
 ₪. 2,601,633משיכת קצבה מכסימלית אשר חושב קודם לכן בסך  

( שנקבעו, במידה ופונקציית המטרה 2.5%שנה( וריבית היוון שנתית ) 16: על בסיס תוחלת חיים )מסקנה 
 עדיפה. 2000חלופת משיכת תגמולים עד היא ענ"נ מכסימלי, 

 

 שנים ? 10ומה לגבי תוחלת חיים של 

התשובה מידית ואיננה מצריכה חישוב. הקטנה בתוחלת החיים תקטין את חלק הענ"נ שמקורו בקצבה ולא 
 תשנה את חלק הענ"נ שמקורו בתגמולים חד פעמי. לכן, חלופת משיכת תגמולים חד פעמית תהיה עדיפה.

 

 התרגול, נבצע את החישוב למרות זאת.לצורך 
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 ויפתח בפנינו המסך מפורט להלן.תוחלת חיים / לשונית  נתונים / פרטי המועמד ומשפחתונקליק על 

 

 איך נבצע רוץ עד לדגל כאשר אין לנו כפתור מתאים ?: שאלה 

העיקרון בנושא רוץ עד לדגל הוא שיש להתחיל לרוץ ולחשב מהמקום הראשון שלשינוי שביצענו יש השפעה 
 וקדימה.

תחילת "שרוול" החישוב הוא מסך אירועים / הזנת נתונים לביצוע אירוע / טיפול באירועי פרישה / בחירת 
 מעביד.

 בעמוד הבא. ראה המשך

 

 קבועה ידניתנעביר בורר זה לחלופה 
 

 10נזין בשדה זה ערך 

 
 

 
 
 

המסך  לב ! שים

מוצג במצבו לפני 

 מילוי הנתונים !
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 ויפתח בפנינו המסך המפורט להלן.בחירת מעביד נקליק על 

 

 שים לב !
 כל דגלי העצירה בוטלו ולכן, המסך הבא שיפתח הוא מסך התוצאות.

 

אנו רוצים לרוץ עם אותן קביעות של בוררים ללא כל שינוי )למעט תוחלת החיים 
 החדשה אותה קבענו(.

 לכן, נלחץ על כפתור זה לביטול כל דגלי העצירה.
 לאחר מכן, נלחץ על כפתור זה לביצוע הריצה בפועל.

 
 
 



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

 
 

 המפורט להלן. תוצאות / תזרים בחיים / סך הכל יפתח בפנינו מסך 

 

שנים הוא  10( לתוחלת החיים החדשה של 2000הענ"נ בחלופה זו )משיכה חד פעמית של תגמולים עד 
 ₪. 2,905,129שנה בסך  16מהענ"נ לחלופה זו לפי תוחלת חיים של והוא נמוך ₪  2,105,797

 ? שנים  10מה נדרש לחישוב ענ"נ בחלופה של קצבה מכסימלית לתוחלת חיים בת 

  בנקודת זמן זו 

 .כל הפיצויים יועדו לקצבה 

  נמשכים חד פעמי. 2000תגמולים בקצבה עד 

 .פטורים הוקצו לטובת קצבה 

  מסומנים.כל דגלי העצירה לא 
o  לכן יש להגיע רק למסך תגמולים בקצבה ולקבוע את הבוררים כנדרש לצורך משיכת

 כקצבה, כלומר, משיכת קצבה מכסימלית ללא משיכת חד פעמי. 2000תגמולים עד 

 רוץ עד לדגל" -בשאר המסכים אין צורך לבקר ולשם כך נעשה שימוש מושכל ב." 



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

 
 

 המפורט להלן.בפנינו המסך  ויפתחמשיכת תגמולים וקצבה מסך נקליק על 

 פעולה ראשונה : קביעת משיכת הקצבה.

 

 

 שים לב !
 כל דגלי העצירה בוטלו ולכן, המסך הבא שיפתח הוא מסך התוצאות.

 
 

 ומה לגבי משיכה חד פעמי ? למה לא ביטלנו אותה ?
הבוררים שם נמצאים במצב של משוך את מה שנשאר. מאחר ובורר משיכת הקצבה נמצא בחלופה בה לא יישארו 

 תגמולים בקצבה, בפועל לא ימשך לד פעמית דבר.
 

 ".לבצע אין" לחלופה, ניתן היה להעביר את בורר זה אפשרות נוספת
 לאחר מכן, ללחוץ על כפתור זה, וכתוצאה ממנה כל בקשות המשיכה המרוכזות הקודמות היו מתבטלות.

 
 

 פעולה מרוכזת לכלל התיקחלופה בבורר זה  נשאיר
 

  מכסימום משוךנעביר בורר זה לחלופה 
 

 למחרת מועד החישוב... חלופהבבורר זה  נשאיר
 

 לריצה עד לדגל עצירה הבא.נלחץ על כפתור זה 
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 המפורט להלן. תוצאות / תזרים בחיים / סך הכל יפתח בפנינו מסך 

 

והוא ₪  1,988,309שנים הוא  10בחלופה זו )משיכת קצבה בלבד( לתוחלת החיים החדשה של  כצפוי, הענ"נ
 ₪. 2,105,797בסך  2000נמוך מהענ"נ לחלופה משיכה חד פעמית של תגמולים עד 

 



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

 
 

 ביצוע פתרון הסעיף הרביעי:

  מכסימלית. מכל הצבירות בקצבה )פיצויים מעסיק נוכחי ותגמולים( מעוניין לקבל קצבה נטו מידית
 קבע את הבוררים למצב הנדרש.

  רוצה לקבל את כל מענק הפיצויים )למעט הוותיקה בהסדר( במזומן, את התגמולים שנצברו בגין
 במשיכה חד פעמית, ואת היתרה כקצבה ממנה יהוון מכסימום כדין. 2000תקופה עד 

 סטיקת הביטוח הלאומי.מתלבט בין שתי חלופות שיביאו לו ענ"נ מכסימלי לתוחלת חיים לפי סטטי 
o .האחת, משיכת קצבה מכסימלית מפיצויים ותגמולים 
o  יימשכו חד  2,000. תגמולים עד 2000השנייה, משיכת קצבה מכסימלית למעט מתגמולים עד

 פעמית.
o  שנים. 10בהמשך לשאלה זו, מבקש לבחון את התוצאות אם תוחלת החיים שלו תהיה רק  

  יועץ מתחרה :מבקש ממך לבחון כדאיות הצעה של 
o  ( למשוך במזומן, כולל 1984כל הפיצויים )למעט הוותיקה בהסדר והפיצויים בעדיף משנת

 פריסת החייב לתקופה מכסימלית.  
o  במשיכה חד פעמית. 2000התגמולים שנצברו בגין תקופה עד 
o רה בקרן הפנסיה למשוך היום.וקצבה שמק 
o פריסה, ממנה יהוון מכסימום את היתרה כקצבה אותה יתחיל לקבל החל מתום שנות ה

 כדין ויפרוס את החייב אם יש כזה.
o  .מבחינת ניצול הון פטור, יש לנצל מכסימום לטובת היוון והיתרה לטובת קצבה מזכה 

 .מבקש לקבל מכסימום נטו חד פעמי 

 .מבקש לקבל ענ"נ מרבי לתוחלת חיים לפי סטטיסטיקת הביטוח הלאומי 

 

 לחזור לצורך ביצוע הסעיף הרביעי ? : לאיזה מסך עלינושאלה נשאלת ה

 רצף קצבה ומימוש רצף פיצויים קודם כקצבה. למסך

רצף קצבה ומימוש רצף פיצויים קודם  מאחר ובסעיף קודם כבר הדגמנו איך יש לעבור )נקליק על לשונית
 בעמוד הבא נציג כבר את המסך.  (,כקצבה

 



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

 
 

 המפורט להלן. ם כקצבה רצף קצבה ומימוש רצף פיצויים קודיפתח בפנינו מסך 

 

 

 
 ומה נבצע במסך ?

 אם נבחן את נתוני המקרה נראה שעלינו לבצע פעולות שונות על תוכניות שונות:

  רצף קצבה –וותיקה בהסדר 

  1/1/2020רצף קצבה למטרת קבלת קצבה בתאריך  – 987654עדיף מספר  
o  וכאן התבקשנו למשוך קצבה ולהוונה לאחר  2016-2019בסעיפים קודמים ראינו ששנות הפריסה הן

 סיום הפריסה.

  לא לייעד לקצבה אלא למשוך במזומן. – 852147מגדל השקעות שלי מספר 

  לא לייעד לקצבה אלא למשוך במזומן. – 654133קלמ"ק בדש גמל מספר 
 

 ט על כל תוכנית ותוכנית. פועל יוצא הוא שיש לעבוד באופן מפור

  תוכנית. לפי מפורטת פעולהנעביר בורר זה לחלופה 

 .נלחץ על כפתור זה לביטול כל ההנחיות המרוכזות עד כה 
 

 עתה, נקבע את הבוררים לכל תוכנית בנפרד.
 
 
 



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

 
 

 . 987654ונעבור ללשונית שבה פוליסת עדיף רצף קצבה ומימוש רצף פיצויים קודם כקצבה מסך נישאר ב

 

 

 
 
 

 

 275,000ונזין את סכום הצבירה בתוכנית  להלן המוזנים המפוצלים הסכומים את ייעדנעביר בורר זה לחלופה 
 בעתיד קצבה קבלתנעביר בורר זה לחלופה 
 1/1/2020המבוקש ונזין את התאריך  חודש תחילת ולא במידה הבא לחודש 1 -ב או מסוים בתאריךנעביר בורר זה לחלופה 

 
 
 
 



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

 
 

 . 852147מגדל ונעבור ללשונית שבה פוליסת רצף קצבה ומימוש רצף פיצויים קודם כקצבה מסך נישאר ב

 

 

 
 
 

 

 לקצבה יעדאל תנעביר בורר זה לחלופה 
 
 
 
 



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

 
 

 . 123456בהסדר פנסיה וותיקה ונעבור ללשונית רצף קצבה ומימוש רצף פיצויים קודם כקצבה מסך נישאר ב

 

 

 
 
 

 

 25,000ונזין את סכום הצבירה בתוכנית  להלן המוזנים המפוצלים הסכומים את ייעדנעביר בורר זה לחלופה 
 בעתיד קצבה קבלתנעביר בורר זה לחלופה 
 תגמולים משיכת' המשך במסך נקבע המימוש מועד שבה בהסדר וותיקה לפנסיה מיוחדת חלופהנעביר בורר זה לחלופה 

 .תגמולים קצבה ופנסיותלהזכירך, מועד משיכת הקצבה בפנסיה וותיקה בהסדר נקבע במסך . ייעודיות ופנסיות קצבה
 
 
 
 



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

 
 

 . 654133דש גמל ונעבור ללשונית שבה רצף קצבה ומימוש רצף פיצויים קודם כקצבה מסך נישאר ב

 

 

 
 
 

 

 אל תייעד לקצבהנעביר בורר זה לחלופה 
 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא

 
 
 
 
 

 שים לב !

במידה וברצונך לבחון את התוצאות במסך זה לפני המעבר למסך 

ובחן את אשר  עדכן נתונים מחושבים במסךהבא, לחץ על כפתור 

 בצע ועבור למסך הבא כולל אתחוללאחר מכן, לחץ על  חושב.



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

 
 

 המפורט להלן.רצף פיצויים יפתח בפנינו מסך 

  

 

 

 

 בורר זה נמצא בחלופה זו כבר בכניסה למסך
 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא

 
 
 
 



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

 
 

 המפורט להלן.משיכת תגמולים וקצבה יפתח בפנינו מסך 

 

 

 
 ומה נבצע במסך ?

 פעולות שונות על תוכניות שונות:אם נבחן את נתוני המקרה נראה שעלינו לבצע 

  משיכה מידית ללא היוון. –וותיקה בהסדר 

  987654עדיף מספר 
o  יש להוון במלואה. 1/1/2020קצבה שמקורה ברצף קצבה אשר תחל להשתלם בתאריך 
o  ולהוון במלואה. 1/1/2020למשוך קצבת תגמולים בתאריך 

  ולהוון במלואה. 1/1/2020תאריך למשוך קצבת תגמולים ב – 852147מגדל השקעות שלי מספר 

  ולהוון במלואה. 1/1/2020למשוך קצבת תגמולים בתאריך  – 654133קלמ"ק בדש גמל מספר 
 

 פועל יוצא הוא שיש לעבוד באופן מפורט על כל תוכנית ותוכנית. 

 תוכנית. לפי מפורטת פעולהלחלופה ים אלה נעביר בורר 

  אין לבצע. תגמולים בקצבה, נשאיר בורר זה בחלופהמאחר ולא הוגדרה משיכה חד פעמית של 
 

 עתה, נקבע את הבוררים לכל תוכנית בנפרד.
 

 שים לב !
 סכום זה מעל פנסיית מינימום כך שאין מקום לדאגה מהיוון שלא כדין.₪.  7,500מהוותיקה בהסדר נמשכת קצבה בסך 



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

 
 

קצבה שמקורה בפיצויים מתקופות ומקורות שונים  וניכנס ללשוניתמשיכת תגמולים וקצבה מסך נישאר ב
 המפורט להלן. 987654ביטוח הפניקס  ובתוכה ללשונית

 .987654מלא של קצבה שמקורה ברצף קצבה בתוכנית עדיף  : היוון ראשונהפעולה 

 

 

 הוון מכסימוםנעביר בורר זה לחלופה 
 מכסימום אפשרי נעביר בורר זה לחלופה

 
 
 



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

 
 

יהיה לאחר  ובתוכה ללשוניתתגמולים קצבה ופנסיות  וניכנס ללשוניתמשיכת תגמולים וקצבה מסך נישאר ב
 המפורט להלן )זו קצבה שמקורה בקלמ"ק בקופת הגמל(. פתיחת קמ"ק ביטוח הפניקס

 .יהיה לאחר פתיחת קמ"ק ביטוח הפניקסת הקצבה בתוכנית : קביעת משיכ שניהפעולה 

 

 

 
 מכסימום משוךורר זה לחלופה נעביר ב

 1/1/2020ונזין את התאריך המבוקש  חודש תחילת ולא במידה הבא לחודש 1 -ב או מסוים בתאריךנעביר בורר זה לחלופה 
 
 
 
 



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

 
 

המפורט להלן )זו יהיה לאחר פתיחת קמ"ק ביטוח הפניקס  לשוניתובמשיכת תגמולים וקצבה מסך נישאר ב
 בקלמ"ק בקופת הגמל(.קצבה שמקורה 

 .יהיה לאחר פתיחת קמ"ק ביטוח הפניקספעולה שלישית : קביעת היוון הקצבה בתוכנית 

 

 

 
במקרה הנדון שמתוכנית זו יש גם קצבה מוכרת וגם . המוכרת בהיוון התחל. מכסימום הווןנעביר בורר זה לחלופה 

 אין כל חשיבות במי מתחילים. קצבה מזכה ומהוונים מכסימום
 מכסימום אפשרי.נעביר בורר זה לחלופה 

 
 
 
 



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

 
 

ביטוח נעבור ללשונית ובתוכה תגמולים קצבה ופנסיות  לשוניתנישאר ב ,משיכת תגמולים וקצבהמסך נישאר ב
 המפורט להלן. 987654הפניקס 

 .987654ביטוח הפניקס : קביעת משיכת הקצבה בתוכנית  רביעיתפעולה 

 

 

 
 מכסימום משוךנעביר בורר זה לחלופה 

 1/1/2020ונזין את התאריך המבוקש  חודש תחילת ולא במידה הבא לחודש 1 -ב או מסוים בתאריךנעביר בורר זה לחלופה 
 
 
 
 



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

 
 

 המפורט להלן.  987654ביטוח הפניקס  לשוניתובמשיכת תגמולים וקצבה מסך נישאר ב

 .987654ביטוח הפניקס : קביעת היוון הקצבה בתוכנית  חמישיתפעולה 

 

 

 
ולכן יש חשיבות קצבה מזכה יש רק במקרה הנדון . המזכה בהיוון התחל. מכסימום הווןנעביר בורר זה לחלופה 

 .לחלופה. לו ערבנו היוון מוכרת הייתה נשלחת הודעת שגיאה
 אפשרי. מכסימוםנעביר בורר זה לחלופה 

 
 
 
 



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

 
 

ביטוח נעבור ללשונית ובתוכה תגמולים קצבה ופנסיות  לשוניתנישאר במשיכת תגמולים וקצבה, מסך נישאר ב
 המפורט להלן. 852147 מגדל

 .852147 מגדלביטוח פעולה ששית : קביעת משיכת הקצבה בתוכנית 

 

 

 
 מכסימום משוךנעביר בורר זה לחלופה 

 1/1/2020ונזין את התאריך המבוקש  חודש תחילת ולא במידה הבא לחודש 1 -ב או מסוים בתאריךנעביר בורר זה לחלופה 
 
 
 
 



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

 
 

 המפורט להלן. 852147 מגדלביטוח  לשוניתובמשיכת תגמולים וקצבה מסך נישאר ב

 .852147 מגדלביטוח פעולה שביעית : קביעת היוון הקצבה בתוכנית 

 

 

 
במקרה הנדון יש רק קצבה מוכרת ולכן יש חשיבות המוכרת.  בהיוון התחל. מכסימום הווןנעביר בורר זה לחלופה 

 לחלופה. לו ערבנו היוון מזכה הייתה נשלחת הודעת שגיאה.
 מכסימום אפשרי.נעביר בורר זה לחלופה 

 
 
 
 



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

 
 

פנסיה נעבור ללשונית ובתוכה תגמולים קצבה ופנסיות  לשוניתנישאר במשיכת תגמולים וקצבה, מסך נישאר ב
 המפורט להלן. 123456וותיקה בהסדר מבטחים 

 .123456פנסיה וותיקה בהסדר מבטחים פעולה ששית : קביעת משיכת הקצבה בתוכנית 

 

 

 
 מכסימום משוךנעביר בורר זה לחלופה 
 חודש תחילת ולא במידה הבא לחודש 1 -ב או החישוב מועד למחרתנעביר בורר זה לחלופה 

 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא
 
 
 
 

 שים לב !

במידה וברצונך לבחון את התוצאות במסך זה לפני המעבר למסך 

ובחן את אשר  עדכן נתונים מחושבים במסךהבא, לחץ על כפתור 

 בצע ועבור למסך הבא כולל אתחוללאחר מכן, לחץ על  חושב.



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

 
 

 המפורט להלן. תגמולים הון יפתח בפנינו מסך 

 

 

 

 

 כאמור, בתרגיל זה, איננו מטפלים בכספים אלה.
 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא

 
 
 
 



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

 
 

 להזנת הפטורים המבוקשים. פעולה מרוכזתהמפורט להלן. נלחץ על לשונית פטור מבוקש יפתח בפנינו מסך 

 

 הסבר לפעילות לעיל
 .התבקש לדרוש פטור על ההיווןבמסגרת נתוני התרגיל, 

 נשאלת השאלה איך לנצל את ההון הפטור בין היוון מזכה לבין היוון מוכרת.
סביר להניח שהמס על פריסת היוון המזכה ישלם מס גבוה מזה של היוון ₪.  7,500יש קצבה מזכה שוטפת חייבת בסך 

 מוכרת חייבת ולכן נעדיף לנצל את ההון הפטור לטובת היוון מזכה.
 

 בחינת התוצאות בהמשך תראה אם ההעדפה שנקבעה לעיל מוצדקת.
 
 

 

 פעולה מרוכזת לכלל ההתרחשויותחלופה בבורר זה  נשאיר
 לא מבוקש פטורנעביר בורר זה לחלופה 
 מפרישה פטור פיצויים מענק הקטנת כולל מכסימוםנעביר בורר זה לחלופה 

 וקיים במידה נוכחית
 יש לנצל פטור להיוון לפני ניצול קצבה מזכהנעביר בורר זה לחלופה 
 היוון ניצול לפני פטור מזכה קצבה היוון לנצל ישנעביר בורר זה לחלופה 

 מוכרת קצבה
 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא
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להזנת  המענקים החייבים פעולה מרוכזת לכללהמפורט להלן. נלחץ על לשונית פריסה יפתח בפנינו מסך 
  הפריסה המבוקשת.

 

 שים לב !

 במקרה הנדון נפרסים שני סכומים:

  2016-2019מענק פיצויים חייב הנפרס בשנים 

 ואז מבוצע היוון( הנפרס בשנים  1/1/2020 -היוון קצבה מזכה חייב )הקצבה מתחילה להשתלם ב
2020-2025. 

 

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

 למסך הבאנלחץ על כפתור זה למעבר 
 

 שים לב !

 עדכן נתונים מחושבים במסךבמידה וברצונך לבחון את התוצאות במסך זה לפני המעבר למסך הבא, לחץ על כפתור 

 בצע ועבור למסך הבא כולל אתחוללאחר מכן, לחץ על  ובחן את אשר חושב.

 מומלץ לבחון את הלשוניות המפורטות !
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 המפורט להלן. תשלום מס ומימוש פיצויים נוכחיים יפתח בפנינו מסך 

 

 במסך זה אין מה לבצע. ניתן לצפות בסכום מקדמת המס בגין פיצויים חייבים.
 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.

 

 סיכום

 איזו דיעה נחווה על המלצותיו של היועץ ?

 באופן כללי, מה שהמליץ "עושה שכל" אם אלה היו דרישותיו של המועמד.

 ההיוון וכל ההון הפטור עד לשנה זו משמש לפטור עבורו.בשנה זו מבוצע 
 
 

 .בשנה זו יש הגדלה של ההון הפטור המשמש את הקצבה המזכה השוטפת
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 החמישי:ביצוע פתרון הסעיף 

  .מכל הצבירות בקצבה )פיצויים מעסיק נוכחי ותגמולים( מעוניין לקבל קצבה נטו מידית מכסימלית
 קבע את הבוררים למצב הנדרש.

  רוצה לקבל את כל מענק הפיצויים )למעט הוותיקה בהסדר( במזומן, את התגמולים שנצברו בגין
 יהוון מכסימום כדין. במשיכה חד פעמית, ואת היתרה כקצבה ממנה 2000תקופה עד 

 .מתלבט בין שתי חלופות שיביאו לו ענ"נ מכסימלי לתוחלת חיים לפי סטטיסטיקת הביטוח הלאומי 
o .האחת, משיכת קצבה מכסימלית מפיצויים ותגמולים 
o  יימשכו חד  2,000. תגמולים עד 2000השנייה, משיכת קצבה מכסימלית למעט מתגמולים עד

 פעמית.
o שנים. 10לבחון את התוצאות אם תוחלת החיים שלו תהיה רק  בהמשך לשאלה זו, מבקש  

 : מבקש ממך לבחון כדאיות הצעה של יועץ מתחרה 
o  ( למשוך במזומן, כולל 1984כל הפיצויים )למעט הוותיקה בהסדר והפיצויים בעדיף משנת

 .  לתקופה מכסימלית פריסת החייב
o  ת.במשיכה חד פעמי 2000התגמולים שנצברו בגין תקופה עד 
o קרן הפנסיה למשוך היום.קצבה שמקורה ב 
o  את היתרה כקצבה אותה יתחיל לקבל החל מתום שנות הפריסה, ממנה יהוון מכסימום כדין

 ויפרוס את החייב אם יש כזה.
o  .מבחינת ניצול הון פטור, יש לנצל מכסימום לטובת היוון והיתרה לטובת קצבה מזכה 

 .מבקש לקבל מכסימום נטו חד פעמי 

 .מבקש לקבל ענ"נ מרבי לתוחלת חיים לפי סטטיסטיקת הביטוח הלאומי 

 

 פתרון

 נסביר את העיקרון.לאור מה שפתרנו עד כה, אין צורך להדגים את כל הפעילות. 

 ₪. 5,625ראינו בסעיפים קודמים שלו בוצע היוון מרבי, נותרה קצבה מזכה שוטפת )מהוותיקה בהסדר( בסך 
 מה שרוצים ועדיין לא נרד מפנסיית מינימום. הווה אומר, ניתן לבצע כל

 לכן:

  באופן חד פעמי. 2,000נמשוך תגמולים קצבה עד 

 למטרת קבלת קצבה ונהוון : נייעד את כל הפיצויים האפשריים לרצף קצבה 
o  את כל קצבת הפיצויים )משיקולים של ניצול הון פטור עדיף למשוך פיצויים בדרך של

 משיכה חד פעמית(.היוון קצבה ולא בדרך של 
o  .את כל קצבת התגמולים 
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 ביצוע פתרון הסעיף הששי:

  .מכל הצבירות בקצבה )פיצויים מעסיק נוכחי ותגמולים( מעוניין לקבל קצבה נטו מידית מכסימלית
 קבע את הבוררים למצב הנדרש.

 גין רוצה לקבל את כל מענק הפיצויים )למעט הוותיקה בהסדר( במזומן, את התגמולים שנצברו ב
 במשיכה חד פעמית, ואת היתרה כקצבה ממנה יהוון מכסימום כדין. 2000תקופה עד 

 .מתלבט בין שתי חלופות שיביאו לו ענ"נ מכסימלי לתוחלת חיים לפי סטטיסטיקת הביטוח הלאומי 
o .האחת, משיכת קצבה מכסימלית מפיצויים ותגמולים 
o  יימשכו חד  2,000תגמולים עד  .2000השנייה, משיכת קצבה מכסימלית למעט מתגמולים עד

 פעמית.
o  שנים. 10בהמשך לשאלה זו, מבקש לבחון את התוצאות אם תוחלת החיים שלו תהיה רק  

 : מבקש ממך לבחון כדאיות הצעה של יועץ מתחרה 
o  ( למשוך במזומן, כולל 1984כל הפיצויים )למעט הוותיקה בהסדר והפיצויים בעדיף משנת

 .  יתלתקופה מכסימל פריסת החייב
o  במשיכה חד פעמית. 2000התגמולים שנצברו בגין תקופה עד 
o קרן הפנסיה למשוך היום.קצבה שמקורה ב 
o  את היתרה כקצבה אותה יתחיל לקבל החל מתום שנות הפריסה, ממנה יהוון מכסימום כדין

 ויפרוס את החייב אם יש כזה.
o  לטובת קצבה מזכה. מבחינת ניצול הון פטור, יש לנצל מכסימום לטובת היוון והיתרה 

 .מבקש לקבל מכסימום נטו חד פעמי 

 .מבקש לקבל ענ"נ מרבי לתוחלת חיים לפי סטטיסטיקת הביטוח הלאומי 

 פתרון

 לאור מה שפתרנו עד כה, אין צורך להדגים את כל הפעילות. נסביר את העיקרון.

₪.  5,625)מהוותיקה בהסדר( בסך ראינו בסעיפים קודמים שלו בוצע היוון מרבי, נותרה קצבה מזכה שוטפת 
 הווה אומר, ניתן לבצע כל מה שרוצים ועדיין לא נרד מפנסיית מינימום.

 לכן:

  באופן חד פעמי מביאה לענ"נ גבוה יותר  2,000בתרגיל קודם ראינו שמשיכת תגמולים קצבה עד
 מאשר בעת משיכת קצבה.

 ל היוון קצבה ולא בדרך של משיכה חד משיקולים של ניצול הון פטור עדיף למשוך פיצויים בדרך ש
 פעמית.

 .לכן, יש למשוך את יתרת הצבירות בדרך של קצבה ולבדוק אם כדאי להוון ואם כן, כמה 

 

 סיימנו את התרגיל !

 


