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יצירת תזרים מזומנים מגוון תוך מימוש תגמולים הון ופיצויים ממעסיקים קודמים ייעוץ מקרה מורכב בנושא  – 3 תרגיל - ב שלב

  -20151007יתכן ויש שינויים ביחס לתרגיל הרגיל – שלב אחרי שלב - אחרי התחשבנות תחת רצף קצבה ושלא תחת רצף קצבה
 

תגמולים הון ופיצויים ממעסיקים קודמים אחרי התחשבנות תחת רצף קצבה ייעוץ מקרה מורכב בנושא מסמך זה מתאר 
שלב ב' ב השלישיתרגיל המבוסס על צעד אחר צעד תוך שימוש בתוכנת נכסים. המקרה הנדון,  ושלא תחת רצף קצבה

 .הוליסטי רב מופעיתכנון המחושב תוך שימוש בגרסת  מתכנן פרישה יישומיקורס של 
 

 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  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 ₪,   12,000. פרש בשכר 911בחברת השומרים תיק ניכויים

 התקרה וביצע רצף קצבה. 

o 1/1/1990-31/12/1999  נק פטור בגובה התקרה וביצע רצף קיבל מע₪,  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 .₪ 

 )צבירת תגמולים )בחלוקה שווה לעובד ומעביד 

 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 

  :  275,000מעסיק 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 

 )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 

 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 פטורהיוונים,  משיכת קצבאות,צוין במפורש,  םלמעט א 

 .אין לבצע משיכות שלא כדין 

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

  במסכים אלה, לחץ אשר בשלב זה לא נטפל בצבירות בהםגיע לשני מסכים נבמסגרת שלבי הפתרון .
 הם: על בצע ועבור למסך הבא. המסכים

o .פיצויים קודמים 
o .תגמולים הון 

 השאלות:

 סימום סכומים חד פעמיים )יש לו מספיק כסף שוטף ולכן אין חשיבות מבחינתו לגבי קמעונין לקבל מ
המועד, כלומר, מועד קבלת הסכומים החד פעמיים לא חייב להיות דווקא במועד הפרישה. העיקר 

  כספים(.שיקבל "בוכטות" במועדים בהם יחליט למשוך 
o לגבי פיצויים קודמים 

 .כספים שאינם ברצף קצבה, החליט להשאיר ברזרבה 

 סימום אך זקוק לעזרתך לקבלת החלטה קכספים שברצף קצבה, החליט למשוך מ
 באשר לשתי אפשרויות אלה:

 .ביצוע חרטה 

 .משיכת קצבה והיוונה 
o למעט פנסיה  סימום ללא רצף קצבהקלגבי פיצויים מפרישה נוכחית החליט על משיכת מ

 וותיקה בהסדר לגביה יש להחיל רצף קצבה מלא.
o  את היתרה למשוך 2000לגבי תגמולים קצבה החליט למשוך חד פעמי את הצבירות עד ,

 סימום.קכקצבה ולהוון מ
o סימום חד פעמי.קלגבי תגמולים הון החליט למשוך מ 
o ! שים לב 

  מבוקש ולתת הנחיות כאשר מבצעים חרטה זה אומר שיש לעבור גם דרך מסך פטור
 לגבי החלק שרוצים לקבל בפטור, במידה ורוצים.

  משנה / לשונית תגמולים קצבה ופנסיותכאשר מושכים קצבה, היא תופיע במסך 
ולתת הנחיות לגבי החלק  קצבה שמקורה בפיצויים מתקופות ומקורות שונים

וקש ויש לתת , במידה ורוצים. בנוסף, היוון זה יופיע במסך פטור מבלהווןשרוצים 
 הנחיות לגבי החלק שרוצים לקבל בפטור, במידה ורוצים. 

 .להזכירך : היוון בר פריסה 
o  12פתרון בעמוד . 

 .לאחר שהחליט על מימוש כספים שברצף קצבה, קיבל החלטה לגבי כספים שאינם ברצף קצבה 
o  למשוך חד פעמי. לגבי כספים שלא יידרש תשלום מס רווח הון, רוצה 
o  לגבי כספים שמשיכתם תביא לתשלום מס רווח הון זקוק לעזרתך לקבלת החלטה במטרה

 .NPV  -למכסם ענ"נ 

 ? האם למשוך חד פעמי 

  ב, קצבה מוכרת, אנונה וכל דבר שתחליט 9האם למשוך באפשרות אחרת )קצבה
 עליו(.

o  38פתרון בעמוד. 

 את קרן ההשתלמות )במידה ויש( לאחר שבחן את התוצאות החליט לממש את כספי התגמולים בהון ו
 כדלקמן:
o  500רוצה להגדיל את הקצבה המוכרת בסכום של .₪ 
o  2025 -2018כאנונה בסכום האפשרי בין השנים את שאר הכספים למשוך . 
o  45פתרון בעמוד. 
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 שלבי הפתרון
 , הוזנו כל הנתונים, והמועמד מוכן לייעוץ.הראשון בשלב ב' של הקורסבמסגרת פתרון התרגיל 

 
 

 הנחיות למתרגל
 . דקות 20 -כמראשיתו ועד סופו הוא לקראת ייעוץ  להכנת מועמד מורכבהזמן הנדרש למשתמש מיומן 

  דקות 15 -כ: 1סעיף. 

  דקות 2.5 -כ: 2סעיף.  

  דקות 2.5 -כ: 3סעיף. 
 

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 35על 

 
 

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, 

  שים לב !

 בפתרון זה אינני מטפל בכל הקשור להכנת דוח ללקוח, ובכלל זה  סיכום אירוע.

 הנך אמור לדעת לטפל בו כהלכה.בשלב זה של הקורס, 
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 פתח את התוכנה
 הוליסטי רב מופיעתכנון בחר בחלופה עם פתיחת התוכנה ייפתח בפניך מסך זה. 
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 יפתח בפנינו המסך המפורט להלן

 

 

 
 נלחץ על כפתור זה 
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 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 
 מועמד אחד.המועמדים לעיל מופיע 

 

 

 המועמד היחיד כבר מסומן.
 נבחר אותו על ידי לחיצה על כפתור זה
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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.
זה לשדה זה. במקרה, זה הוזן ערך  1/10/2015מאחר ובמועד החישוב, התאריך היה 

 תאריך הפרישה. לו התאריך היה שונה, היה עלינו להזין את תאריך העזיבה.
 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.
 ולא משולמים כספים מעבר לצבירה בתוכניות, אין מה לבצע במסך.מאחר 

 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.

 
 למסך הבאנלחץ על כפתור זה למעבר 
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 ביצוע פתרון הסעיף הראשון:

 סימום סכומים חד פעמיים )יש לו מספיק כסף שוטף ולכן אין חשיבות מבחינתו קמעונין לקבל מ
לגבי המועד, כלומר, מועד קבלת הסכומים החד פעמיים לא חייב להיות דווקא במועד הפרישה. 

  כספים(.העיקר שיקבל "בוכטות" במועדים בהם יחליט למשוך 
o לגבי פיצויים קודמים 

 .כספים שאינם ברצף קצבה, החליט להשאיר ברזרבה 

 סימום אך זקוק לעזרתך לקבלת החלטה קכספים שברצף קצבה, החליט למשוך מ
 באשר לשתי אפשרויות אלה:

 .ביצוע חרטה 

 .משיכת קצבה והיוונה 
o למעט פנסיה  סימום ללא רצף קצבהקלגבי פיצויים מפרישה נוכחית החליט על משיכת מ

 וותיקה בהסדר לגביה יש להחיל רצף קצבה מלא.
o  את היתרה למשוך 2000לגבי תגמולים קצבה החליט למשוך חד פעמי את הצבירות עד ,

 סימום.קכקצבה ולהוון מ
o סימום חד פעמי.קלגבי תגמולים הון החליט למשוך מ 

  שאינם ברצף קצבה.לאחר שהחליט על מימוש כספים שברצף קצבה, קיבל החלטה לגבי כספים 
o  למשוך חד פעמי. לגבי כספים שלא יידרש תשלום מס רווח הון, רוצה 
o  לגבי כספים שמשיכתם תביא לתשלום מס רווח הון זקוק לעזרתך לקבלת החלטה במטרה

 .NPV  -למכסם ענ"נ 

 ? האם למשוך חד פעמי 

  ב, קצבה מוכרת, אנונה וכל דבר שתחליט 9האם למשוך באפשרות אחרת )קצבה
 עליו(.

  )לאחר שבחן את התוצאות החליט לממש את כספי התגמולים בהון ואת קרן ההשתלמות )במידה ויש
 כדלקמן:
o  500רוצה להגדיל את הקצבה המוכרת בסכום של .₪ 
o  2025 -2018כאנונה בסכום האפשרי בין השנים את שאר הכספים למשוך . 

 

 

 נרשום אותם לפי סדר הופעתם במסכי התוכנה: לצורך פתרון סעיף זה, עלינו לטפל בסדרת סוגי כספים.

 .פיצויים קודמים 

 .רצף קצבה מעסיק נוכחי 

 .תגמולים קצבה 

 .תגמולים הון 
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 המפורט להלן. פיצויים קודמים יפתח בפנינו מסך 

 

 במסך זה אנו נדרשים לטפל בשני סוגי כספים:
 פיצויים שלא תחת רצף קצבה -

 פיצויים תחת רצף קצבה -
 אחד אחר השני.נטפל בהם 

 
 נתחיל בכספי פיצויים שלא תחת רצף קצבה. 

 נקליק על לשונית זו ויפתח בפנינו המסך המפורט בעמוד הבא.
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 המפורט להלן.  /פיצויים שלא תחת רצף קצבה פיצויים קודמיםיפתח בפנינו מסך 

 

 

 

 לפי נתוני התרגיל, יש להשאיר כספים אלה ברזרבה.
 נשאיר בורר זה במצבו.לכן, 

 שים לב ! זה הסכום ברזרבה.
 
 
 
 

 נעבור לכספי פיצויים תחת רצף קצבה. 
 נקליק על לשונית זו ויפתח בפנינו המסך המפורט בעמוד הבא.
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פעולה מרוכזת לכלל ובתוכו נבחר בלשונית  פיצויים קודמים/פיצויים תחת רצף קצבהיפתח בפנינו מסך 
 להלן.  תהמפורט העבודהתקופות 

  

 

 .העבודה תקופות לכלל מרוכזת פעולהנעביר בורר זה לחלופה 
 .מלאה חרטה בצענעביר בורר זה לחלופה 
ואת הערך בשדה הנלווה חודש  תחילת ולא במידה הבא לחודש 1 -ב או מסוים בתאריךנעביר בורר זה לחלופה 

 .1/1/2026 -נקבע ל
 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא

 
  

 
 
 
 הסבר לקביעת הבוררים במסך 

 החלופה הראשונה אותה ננסה היא חרטה מרצף קצבה. 
נפרוס את מענק  2015לפי הגדרות התרגיל, ולאחר שכבר פתרנו את התרגיל הקודם אנו יודעים שבשנת 

 . 2016-2019הפיצויים החייב בשנים 
נמשוך קצבה ונבצע היוון מרבי לצמיתות, עבורו ננצל את ההון הפטור. ( 72)גיל  2020לאחר סיום הפריסה, בשנת 

 .2020-2025שנים( בשנים  22יש  94ההיוון החייב ייפרס לשש שנים )עד גיל 
יש קפיצה של ההון הפטור, ננצל זאת  2025. מאחר ובשנת 1/1/2026 -לאחר סיום פריסת ההיוון נבצע חרטה ב

 בחרטה.לקבלת פטור על חלק מהסכום 
 

 הערה כללית
מאחר ומדובר בצבירות נושאות ריבית שאיחור במועד קבלתן מגדיל אותן, לכאורה הדבר הטוב ביותר זה לקבל 
את כל הסכום החד פעמי יום לפני תום תוחלת החיים. כך גם נגיע למצב שבו ההון הפטור האפשרי הוא המרבי. 

ד דקה לפני המוות היא פעולה לא נבונה. מעבר לזאת, גם יחד עם זאת, יש להפעיל שיקול דעת וברור שהמתנה ע
 יכולת פריסת היוונים הולכת ופוחת עם הזמן.

 , כאשר יש מגוון חלופות ואפשרויות, לא מן הנמנע שפשוט יש צורך לנסות חלופות שונות.מעבר לזאת
 
 
 
 
 

 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. במקרה הנדון יש רק אפשרות רצף קצבה ומימוש רצף פיצויים קודם כקצבה יפתח בפנינו מסך 
 המפורטת להלן. רצף קצבהלרצף קצבה ממעסיק נוכחי ולכן תוצג רק לשונית 

 

 הסבר לקביעת הבוררים במסך
 פי נתוני התרגיל יש למשוך את כל סכום הפיצויים, למעט כספים בפנסיה וותיקה בהסדר, באופן חד פעמי.ל

לגבי כספים בפנסיה וותיקה בהסדר, אלה מיועדים לקצבה. מועד המשיכה וסכום המשיכה נקבעים במסך 
. לכן, אין צורך להזין במסך פרט כלשהו מעבר ופנסיות ייעודיות תגמולים קצבה ופנסיות / תגמולים קצבה

 למה שנקבע במפורש.
 
 
 
 
 

 

 פעולה מרוכזת לכלל התיקחלופה בנשאיר בורר זה 
 בהסדר וותיקה בפנסיה הפיצויים סכום מלוא את ייעדחלופה בבורר זה נשאיר 

 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.רצף פיצויים יפתח בפנינו מסך 

  

 

 

 בורר זה נמצא בחלופה זו כבר בכניסה למסך
 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא
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 המפורט להלן.משיכת תגמולים וקצבה יפתח בפנינו מסך 

 

 

 

 מה התוכנית?

  מקסימום.)מידי( ולהוון  67את הוותיקה בהסדר למשוך בגיל 

  למשוך חד פעמית 20000תגמולים בקצבה עד 

 לאחר סיום פריסה צפויה של מענק הפיצויים( ולהוון מקסימום. 1/2020 -את שאר התגמולים בקצבה למשוך כקצבה ב( 
 

 ומה נבצע במסך ?
 אם נבחן את נתוני המקרה נראה שעלינו לבצע פעולות שונות על תוכניות שונות:

  כך שאין לנו בעיה הקשורה ₪  5,625תישאר  25%לאחר היוון ₪  7,500כולל היוון מרבי )קצבה מקורית בסך  מידיתמשיכה  –וותיקה בהסדר
 לפנסיית מינימום(.

  987654עדיף מספר 
o  יש להוון במלואה. 1/1/2020קצבה שמקורה ברצף קצבה אשר תחל להשתלם בתאריך 
o  ולהוון במלואה. 1/1/2020בתאריך בדרך של קצבה  2000משיכת תגמולים קצבה משנת 
o  2000משיכה מידית של תגמולים קצבה עד. 

  852147מגדל השקעות שלי מספר  
o  יש להוון במלואה. 1/1/2020קצבה שמקורה ברצף קצבה אשר תחל להשתלם בתאריך 
o  ולהוון במלואה. 1/1/2020בדרך של קצבה בתאריך  2000משיכת תגמולים קצבה משנת 

 654133פר קלמ"ק בדש גמל מס  
o  יש להוון במלואה. 1/1/2020קצבה שמקורה ברצף קצבה אשר תחל להשתלם בתאריך 
o  ולהוון במלואה. 1/1/2020בדרך של קצבה בתאריך  2000משיכת תגמולים קצבה משנת 

 
 מאחר ויש תאריכים שונים למשיכת קצבה, ניאלץ לעבוד בצורה מפורטת.

 א.אולם נבצע תחכום קטן. ראה פירוט בעמוד הב
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 תגמולים קצבה ופנסיות ריכוז פעילויות לבצע במסך 

  תגמולים קצבה ופנסיות ייעודיותלשונית  
o  שלב ראשון 

 משיכת קצבה 

 סימלית של קצבה שמקורה משנת קנעבוד מרוכז ונקבע משיכת קצבה מ
 .1/1/2020ואילך בתגמולים לתאריך  2000

 היוון קצבה 

 .נעבוד מרוכז ונקבע היוון מכסימלי 

 משיכה חד פעמית 

 .נעבוד מרוכז ונקבע משיכת כל היתרה שלא נמשכה כקצבה 
o שלב שני 

 נבטל את הפעילות המרוכזת ונעבור לעבוד בצורה מפורטת בכל הנושאים 

 .שים לב ! כל הפעילויות בפועל נותרו ללא שינוי 

  את מועד קבלת הקצבה בפנסיה וותיקה בהסדר )רק לגביה( למחרת מועד רק נשנה
 החישוב.

  שים לב ! היוון קצבה זו נותר היוון מקסימלי. כל שישתנה זה מועדו
 בהתאם למועד קבלת הקצבה.
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 טיפול בתגמולים קצבה ופנסיות ייעודיות –תגמולים קצבה ופנסיות 

 

 

 

 
 פעולה מרוכזת לכלל התיקלחלופה ים אלה בורר 3נעביר 
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 משיכת קצבה –טיפול בתגמולים קצבה ופנסיות ייעודיות  –תגמולים קצבה ופנסיות 

 

 

 

  
 כשקיימות בהסדר וותיקה תקציבית כולל ק'וקלמ 1997/2000 לאחר בקצבה מצבירה ומזכה מוכרת מכסימום משוךנעביר בורר זה לחלופה 

 .1/1/2020 -ואת הערך בשדה הנלווה נקבע ל חודש תחילת ולא במידה הבא לחודש 1 -ב או מסוים בתאריךונעביר בורר זה לחלופה 
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 היוון קצבה –טיפול בתגמולים קצבה ופנסיות ייעודיות  –תגמולים קצבה ופנסיות 

 

 

 

 
וותיקה בהסדר בסך פנסיה ה משכה מ)מאחר ואנחנו נישאר בסופו של דבר עם קצב המוכרת בהיוון התחל. מכסימום הווןנעביר בורר זה לחלופה 

 אין משמעות להתחיל עם מזכה או מוכרת(.₪  5,625
 .אפשרי מכסימוםנעביר בורר זה לחלופה 

 
 
 
 
 



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

 
 

 משיכה חד פעמית –טיפול בתגמולים קצבה ופנסיות ייעודיות  –תגמולים קצבה ופנסיות 

 

 

 

 כקצבה מימוש לאחר שנשאר מה את משוךנעביר בורר זה לחלופה 
 הבא לחודש 1 -ב או החישוב מועד למחרת נעביר בורר זה לחלופה

 חודש תחילת ולא במידה
 יציאה מהמסך.נלחץ על כפתור זה לביצוע ההנחיות עד כה ללא 

 
 
 

 סיכום ביניים
 היוון מכסימלי ומשיכת היתרה )כל מה שלא עתיד להימשך כקצבה( חד פעמית היום., ביצענו 2020 -בשלב זה הגדרנו משיכה של הקצבה ב
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 ביטול עבודה מרוכזת –טיפול בתגמולים קצבה ופנסיות ייעודיות  –תגמולים קצבה ופנסיות 

 

 

 

 
 פעולה מפורטת לכלל התיקלחלופה ים אלה בורר 3נעביר 

 לביטול הקביעות המרוכזות שנקבעו עד כה כפתורים אלה 3נלחץ על 
 
 
 
 

 סיכום ביניים
 בשלב זה עברנו לעבוד בצורה מפורטת וביטלנו את כל ההגדרות המרוכזות. 

מהנושאים שים לב ! למרות שאנחנו רוצים למעשה לעבוד בצורה מפורטת רק בנושא משיכת הקצבה, מאחר ולא ניתן לעבודה בחלק 
 בצורה מפורטת ובחלק בצורה מרוכזת יש לעבוד בכולם בצורה מפורטת.

 .הפעילות בפועל נותרה ללא שינוימאחר ולא שינינו בורר או ערך כלשהו, 
 
 
 

 מה נותר לנו ?
 לשנות את מועד משיכת פנסיה וותיקה בהסדר לעכשו.
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 שינו מועד קבלת פנסיה וותיקה –טיפול בתגמולים קצבה ופנסיות ייעודיות  –תגמולים קצבה ופנסיות 

 

  

 

 

 
 חודש תחילת ולא במידה הבא לחודש 1 -ב או החישוב מועד למחרתשנה בורר זה לחלופה 

 זה לחישוב ולמעבר למסך הבאלחץ על כפתור 
 
 
 
 

 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 

 

 

 

 

 פעולה מרוכזת לכלל התיקהעבר בורר זה לחלופה 
 ליצירת לשונית יעוד חדשה. הוסףלחץ על 

 הנוכחית הפרישה ממקורות כחלק פעמי חד סכוםהעבר בורר זה לחלופה 
 ונותר במידה השווי יתרתהעבר בורר זה לחלופה 
 במידה הבא לחודש 1 -ב או החישוב מועד למחרתהעבר בורר זה לחלופה 

 חודש תחילת ולא
 לחץ על כפתור זה לחישוב ולמעבר 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.



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

 
 

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

 

 מה נעשה ?
 תזכורת : יש דרישה לסכומים חד פעמיים.

ההון הפטור הזמין כיום הוא ₪.  550,262.78בחינת הנתונים על המסך מראים שלהיוון המזכה נדרש הון פטור בסך 
 כלומר, יש לנו אפשרות לנצל הון פטור לטובת מענק פיצויים ו/או היוון קצבה מוכרת.₪.  662,418.00

היוון חייב ומענק פיצויים חייב. יש כמובן לוודא אם נניח שהמס אשר ישולם על היוון חייב נמוך מהמס השולי בפריסת 
 הדבר מתקיים בתוצאות.

 היוון מזכה. נניח שנקצה הון פטור לטובת מענק פטור והיתרה לטובת
 
 

 ראה עמוד הבא.



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

 
 

 המפורט להלן. פטור מבוקש מסך המשך 

 

 מה קיבלנו ?

  יהיה פטור.₪  251,038.38מפנסיה וותיקה בהסדר היום בסך מזכה היוון קצבה 

  יהיה פטור.₪  194,363.45מענק פטור אפשרי בסך 

  2020היוון קצבה מזכה מתגמולים קצבה בשנת  
o  יהיה פטור.₪  278,480.12בסך 
o  יהיה חייב.₪  11,285.79בסך 
o  חייביהיה ₪  525,974.29בסך  2020היוון קצבה מוכרת מתגמולים קצבה בשנת. 

 
 יש לבחון את התוצאות בהמשך ולראות אם ההעדפה שנקבעה לעיל מוצדקת.כאמור, 

 
 ומה לגבי מענק פטור בחרטה מרצף קצבה ?

, עולה 2025 -ב₪.  244,771.51בסך מתוך מענק כולל ₪  169,234.29בסך בחרטה מרצף קצבה יש אפשרות למענק פטור 
 .2026מאחר ויש העדפה לחד פעמי, נעדיף לנצל את הון פטור זה לסכום בחרטה בשנת ₪.  228,420ההון הפטור בסכום של 

 
 

 

 פעולה מרוכזת לכלל ההתרחשויותחלופה בבורר זה  נשאיר
 לא מבוקש פטורנעביר בורר זה לחלופה 
 במענק פגיעה ללא הפטורה ההון יתרת לניצול עדנעביר בורר זה לחלופה 

 וקיים במידה נוכחית מפרישה פטור פיצויים
 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
 בקש פטור מכסימלינעביר בורר זה לחלופה 
 בקש פטור מכסימלינעביר בורר זה לחלופה 

 למעבר למסך הבאנלחץ על כפתור זה 
 

 
 
 

 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.



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

 
 

להזנת  פעולה מרוכזת לכלל המענקים החייביםהמפורט להלן. נלחץ על לשונית פריסה יפתח בפנינו מסך 
  הפריסה המבוקשת.

 

 הסבר
 במקרה הנדון נפרסים שני סכומים:

  מענק . 2016. לפיכך, ניתן להעתיק את שנת הפריסה הראשונה לשנה הבאה, לשנת 1/10מועד הפרישה הוא
 2016-2019פיצויים חייב הנפרס בשנים 

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

 שים לב ! 
מכאן שהשימוש בהון הפטור . 23.15%בעוד שהמס על פריסת המענק החייב הוא  14%הוא המס על פריסת ההיוון החייב 

לטובת מענק הפיצויים על חשבון היוון המזכה, אף שלא היה יעיל, היה מוצדק שכן הביא בסופו של דבר לקבלת סכומים 
 חד פעמיים גבוהים יותר.

 : לאור סכום ההיוון החייב הנמוך, נשאלת השאלה אם הפריסה בכלל כדאית ? לשיקול דעתך.  נקודה למחשבה
 

 לא לשכוח !
 הפיצויים. יש לוודא ששיעור המס על היוון חייב של הקצבה המוכרת נמוך משיעור המס על היוון קצבה מזכה ומענק

 

 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 

 נלחץ על כפתור זה למעבר למסך הבא
 

 שים לב !

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

 כולל אתחול בצע ועבור למסך הבאלאחר מכן, לחץ על  ובחן את אשר חושב.

 מומלץ לבחון את הלשוניות המפורטות !



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

 
 

 המפורט להלן. תשלום מס ומימוש פיצויים נוכחיים יפתח בפנינו מסך 

 

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

 
 
 



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

 
 

המפורט להלן. במסך נראה את ריכוז תזרים המזומנים תוצאות / תזרים בחיים / סך הכל יפתח בפנינו מסך 
 בפרישה.

 

 קצבה מוכרת ?ומה לגבי שיעור המס ששולם על היוון חייב של 
 6.87%נפתח את לשונית פירוט לפי סוג הכנסה כשיש הכנסות  ונאתר שם את פירוט היוון מוכרת. שיעור המס הוא רק 

המס על פריסת המענק החייב ומשיעור  (14%)המס על פריסת ההיוון החייב ( והוא נמוך משיעור 36,156/525,974)לפי 
 .חלוקת ההון הפטור התבררו כנכונות כלומר, ההנחות לפיהן קבענו את. (23.15%)

 
 

 מה עכשו ?
במסגרת התרגיל נשאלנו בדבר כדאיות טיפול בכספים תחת רצף קצבה למטרת קבלת חד פעמי. עד כה מימשנו את 

 ₪. 545,154. מעיון בטבלה עולה שסכום הנטו בשנה זו הוא 2026הכספים בדרך של חרטה בשנת 
 קצבה בדרך של משיכת קצבה והיוונה. נחזור ונקבע את מימוש הכספים ברצף

 לבצע כדלקמן:לשם כך, עלינו 

 .לשנות את הדרוש לצורך קבלת קצבה מכספים ברצף קצבה 

  לדלג )ללא שינוי פעילות רצף קצבה מעסיק נוכחי ולהשאיר שם רצף קצבה רק על הוותיקה בהסדר( למסך
ולקבוע שם היוון לקצבה זו ללא  ומקורות שוניםתגמולים קצבה ופנסיות / קצבה שמקורה בפיצויים מתקופות 

 שינוי הפעילות משאר הקצבאות.

  ולקבוע שם את הגדרות הפטור. פטור מבוקשלדלג )ללא שינוי פעילות משיכת תגמולים הון( למסך 

  תוצאות( למסך פריסהלדלג )ללא שינוי פעילות . 
o  2026 -מכסימלית וההיוון החדש הצפוי לבמצב הנוכחי מוגדרת פריסה מרוכזת מכסימלית לתקופה 

 ייפרס אף תחת ההגדרות הקיימות.
 

פטור ובמסך  תגמולים קצבה ופנסיותלשם כך, נלחץ על כפתור זה לביטול כל דגלי העצירה, נסמן דגלי עצירה במסך 
לצורך  פריסהלמרות שאיננו נחוץ, נסמן דגל עצירה במסך . במסך נקליק על לשונית זו לתחילת התהליך. לבסוף מבוקש

 צפייה במתרחש בו.

,  מתחילה 2000נמשכים תגמולים הון, תגמולים קצבה עד בשנה זו ;
 מבוצע ההיוון.להשתלם הוותיקה בהסדר ו

 
 

 .העיקרימבוצע ההיוון מתחילה להשתלם שאר הקצבה האפשרית ובשנה זו 
 
 

 בשנה זו מבוצעת החרטה
 
 
 

חובה עלינו להיכנס ללשוניות השונות, כולל 
 !! תוכנןמידע עזר, ולבחון את 

 
 
 



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

 
 

פעולה ובתוכו בלשונית  פיצויים קודמים. בתוכו נבחר בלשונית פיצויים תחת רצף קצבהיפתח בפנינו מסך 
 המפורטת להלן.  מרוכזת לכלל תקופות העבודה

  

 

 

 משוך קצבה מכסימלית.נעביר בורר זה לחלופה 
ואת הערך בשדה הנלווה חודש  תחילת ולא במידה הבא לחודש 1 -ב או מסוים בתאריךנעביר בורר זה לחלופה 

 .1/1/2026 -נקבע ל
 תגמולים קצבה ופנסיותנלחץ על כפתור זה לריצה עד למסך 

 
  

 
 
 
 

 הסבר לקביעת הבוררים במסך
 ביטלנו את פעולת חרטה מרצף קצבה. 

 . 1/1/2026קבענו משיכת קצבה מכספים אלה למועד 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שים לב !

במידה וברצונך לבחון את התוצאות במסך זה לפני המעבר למסך 

ובחן את אשר  עדכן נתונים מחושבים במסךהבא, לחץ על כפתור 

  בצע ורוץ ללא אתחול עד לדגל עצירהלאחר מכן, לחץ על  חושב.

 .חרטה אל תבצענעביר בורר זה לחלופה 

 
  

 
 
 
 

 .העבודה תקופות לכלל מרוכזת פעולהבורר זה לחלופה  נשאיר

 
  

 
 
 
 



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

 
 

 ביצוע היוון – טיפול בקצבה שוטפת שמקורה בפיצויים מתקופות ומקורות שונים –תגמולים קצבה ופנסיות 

 

  

 

 

 

 לכלל התיק מפורטתפעולה העבר בורר זה לחלופה 
 הוון מכסימוםלחלופה זה  בוררהעבר 
 מכסימום אפשרילחלופה זה  בוררהעבר 

 פטור מבוקשנלחץ על כפתור זה לריצה עד למסך 
 
 
 
 
 

 שים לב !

במידה וברצונך לבחון את התוצאות במסך זה לפני המעבר למסך 

ובחן את אשר  עדכן נתונים מחושבים במסךהבא, לחץ על כפתור 

  בצע ורוץ ללא אתחול עד לדגל עצירהלאחר מכן, לחץ על  חושב.



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

 
 

 .זוכר ? אנחנו הגענו לכאן תוך שימוש בריצה עד לדגלהמפורט להלן. פטור מבוקש מסך 

  

  מה קיבלנו )על בסיס קביעת הבוררים הקודמת(

  יהיה פטור.₪  251,038.38מפנסיה וותיקה בהסדר היום בסך מזכה היוון קצבה 

  יהיה פטור.₪  194,363.45מענק פטור אפשרי בסך 

  2020היוון קצבה מזכה מתגמולים קצבה בשנת  
o  יהיה פטור.₪  278,480.12בסך 
o  יהיה חייב.₪  11,285.79בסך 
o  חייביהיה ₪  525,974.29בסך  2020היוון קצבה מוכרת מתגמולים קצבה בשנת. 

  2026היוון קצבה מזכה מקצבה שמקורה במימוש רצף קצבה קודם כקצבה בשנת  
o  יהיה פטור.₪  228,420.00בסך 
o  יהיה חייב.₪  384,383.97בסך 

 
 שים לב !

לא היה כל ספק שהיינו מנצלים את ההון הפטור לטובת ההיוון ולא לטובת  2015היה נעשה בשנת  2026לו ההיוון של שנת 
ומיסוי הפריסה שלו צפויה להיות שונה  2026 -המענק. הסיבה היא שמיסוי הפריסה היה זהה. מאחר ומדובר בהיוון ב

 ון הפטור לטובת המענק הפטור ולא לטובת ההיוון. ממיסוי פריסת המענק החייב, יש מקום לשקול שימוש בה
 

 כאמור, יש לבחון את התוצאות בהמשך ולראות אם ההעדפה שנקבעה לעיל מוצדקת.
 
 
 

 

 פריסהנלחץ על כפתור זה לריצה עד למסך 
 
 
 

 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 אתחולחץ על לאחר מכן, ל חושב.



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

 
 

  .זוכר ? אנחנו הגענו לכאן תוך שימוש בריצה עד לדגלהמפורט להלן. פריסה מסך  

 

 מה קיבלנו )על בסיס קביעת הבוררים הקודמת( 
 במקרה הנדון נפרסים שני סכומים:

 מענק 2016. לפיכך, ניתן להעתיק את שנת הפריסה הראשונה לשנה הבאה, לשנת 1/10 מועד הפרישה הוא .
 2016-2019פיצויים חייב הנפרס בשנים 

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

  ואז מבוצע  1/1/2026 -)הקצבה מתחילה להשתלם בקצבה קודם  מקצבה שמקורה ברצףהיוון קצבה מזכה חייב
 .2026-2029היוון( הנפרס בשנים 

  
 

 שים לב ! 
. מכאן שהשימוש בהון הפטור 23.15%בעוד שהמס על פריסת המענק החייב הוא  14%המס על פריסת ההיוון החייב הוא 

היה מוצדק שכן הביא בסופו של דבר לקבלת סכומים לטובת מענק הפיצויים על חשבון היוון המזכה, אף שלא היה יעיל, 
 חד פעמיים גבוהים יותר.

  למחשבה ותנקוד

  .לאור סכום ההיוון החייב הנמוך, נשאלת השאלה אם הפריסה בכלל כדאית ? לשיקול דעתך 

  נשאלת השאלה אם היה כדאי לדחות את מועד קבלת הקצבה  2025לאור הסכום החייב הנמוך הפרוס השנת
לשיקול עד נוצרת ההגדלה בהון הפטור ?  2025 -ולא להקדים ל 2026ברצף קצבה קודם והיוונה לשנת  שמקורה

 דעתך.
 

 לא לשכוח !
 הפיצויים. יש לוודא ששיעור המס על היוון חייב של הקצבה המוכרת נמוך משיעור המס על היוון קצבה מזכה ומענק

 

 תוצאותנלחץ על כפתור זה לריצה עד למסך 
 

 שים לב !

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

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

 מומלץ לבחון את הלשוניות המפורטות !



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

 
 

 המפורט להלן. תשלום מס ומימוש פיצויים נוכחיים יפתח בפנינו מסך 

 

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

 
 
 



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

 
 

המפורט להלן. במסך נראה את ריכוז תזרים המזומנים תוצאות / תזרים בחיים / סך הכל יפתח בפנינו מסך 
 בפרישה.

 

 ששולם על היוון חייב של קצבה מוכרת ? ומה לגבי שיעור המס
 6.87%נפתח את לשונית פירוט לפי סוג הכנסה כשיש הכנסות  ונאתר שם את פירוט היוון מוכרת. שיעור המס הוא רק 

המס על פריסת המענק ומשיעור  (14%) 2020 -ב המס על פריסת ההיוון החייב( והוא נמוך משיעור 36,156/525,974)לפי 
כלומר, ההנחות לפיהן קבענו את חלוקת . (18.05%) 2026 -ההיוון החייב בהמס על פריסת וגם ומשיעור  (23.15%)החייב 

 .ההון הפטור התבררו כנכונות

 
 

 סיכום
 ₪. 545,154בחלופה של חרטה הוא  2026הסכום המתקבל בשנת 
 ₪. 609,889בחלופה של היוון קצבה שמקורה ברצף קצבה הוא  2026הסכום המתקבל בשנת 

 
 מכאן, שמשיכה קצבה והיוונה היא החלופה המועדפת.

 
שים לב ! בחלופה המועדפת ביצענו היוון. היוון כדין מותנה בפנסיית מינימום. כאשר מבוצעת חרטה נושא פנסיית 

 מינימום כלל איננו רלוונטי.
 
 

,  מתחילה להשתלם 2000נמשכים תגמולים הון, תגמולים קצבה עד בשנה זו 
 מבוצע ההיוון.הוותיקה בהסדר ו

 
 

 .העיקרימבוצע ההיוון מתחילה להשתלם שאר הקצבה האפשרית ובשנה זו 
 
 

 בשנה זו נמשכת קצבה שמקורה ברצף קצבה ומהוונת
 
 
 

חובה עלינו להיכנס ללשוניות השונות, כולל 
 !! את תוכנןמידע עזר, ולבחון 

 
 
 



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

 
 

 :השניביצוע פתרון הסעיף 

 סף שוטף ולכן אין חשיבות מבחינתו לגבי מעונין לקבל מקסימום סכומים חד פעמיים )יש לו מספיק כ
המועד, כלומר, מועד קבלת הסכומים החד פעמיים לא חייב להיות דווקא במועד הפרישה. העיקר 

  שיקבל "בוכטות" במועדים בהם יחליט למשוך כספים(.
o לגבי פיצויים קודמים 

 .כספים שאינם ברצף קצבה, החליט להשאיר ברזרבה 

  למשוך מקסימום אך זקוק לעזרתך לקבלת החלטה כספים שברצף קצבה, החליט
 באשר לשתי אפשרויות אלה:

 .ביצוע חרטה 

 .משיכת קצבה והיוונה 
o  לגבי פיצויים מפרישה נוכחית החליט על משיכת מקסימום ללא רצף קצבה למעט פנסיה

 וותיקה בהסדר לגביה יש להחיל רצף קצבה מלא.
o  את היתרה למשוך 2000הצבירות עד לגבי תגמולים קצבה החליט למשוך חד פעמי את ,

 כקצבה ולהוון מקסימום.
o .לגבי תגמולים הון החליט למשוך מקסימום חד פעמי 

 .לאחר שהחליט על מימוש כספים שברצף קצבה, קיבל החלטה לגבי כספים שאינם ברצף קצבה 
o  .לגבי כספים שלא יידרש תשלום מס רווח הון, רוצה למשוך חד פעמי 
o  לגבי כספים שמשיכתם תביא לתשלום מס רווח הון זקוק לעזרתך לקבלת החלטה במטרה

 .NPV  -למכסם ענ"נ 

 ? האם למשוך חד פעמי 

  ב, קצבה מוכרת, אנונה וכל דבר שתחליט 9האם למשוך באפשרות אחרת )קצבה
 עליו(.

  במידה ויש( לאחר שבחן את התוצאות החליט לממש את כספי התגמולים בהון ואת קרן ההשתלמות(
 כדלקמן:
o  500רוצה להגדיל את הקצבה המוכרת בסכום של .₪ 
o  2025 -2018כאנונה בסכום האפשרי בין השנים את שאר הכספים למשוך . 

 



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

 
 

 .תוצאותאנו נמצאים במסך 

 . נקליק על לשונית פיצויים קודמים / פיצויים שלא תחת רצף קצבהעלינו לעבור למסך 

 



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

 
 

 המפורט להלן. פיצויים קודמים יפתח בפנינו מסך 

 

 .פיצויים שלא תחת רצף קצבה -במסך זה אנו נדרשים לטפל עתה ב
 נקליק על לשונית זו ויפתח בפנינו המסך המפורט בעמוד הבא.

 
 
 
 



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

 
 

פעולה מרוכזת לכלל  נפתח את לשונית .פיצויים קודמים/פיצויים שלא תחת רצף קצבהיפתח בפנינו מסך 
 מפורט להלן. כהתיק 

 

 

 , נקליק עליו לפתיחת נתוני העזר.הצג פרטיםבמידה ולינק זה במצב  
 , אזור נתוני העזר כבר פתוח.הסתר פרטיםבמידה ולינק זה במצב 

 
 בחינת הנתונים במסך מעלה שאין צבירות שחייבות במס רווחי הון.

 
 . היום נמשוך חד פעמילכן, לפי נתוני התרגיל, 

 ראה פעילות בעמוד הבא.
 
 
 
 
 
 



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

 
 

  משיכת צבירות בהוןפיצויים קודמים/פיצויים שלא תחת רצף קצבה.  

 

 

  
 
 
 
 
 

 פעולה מרוכזת לכלל התיקהעבר בורר זה לחלופה 
 הוןלחץ על לשונית זו לפתיחת לשונית 

 , להוספת ייעוד אחדהוסףלחץ על לינק 
 הפרישה ממקורות כחלק פעמי חד סכוםהעבר בורר זה לחלופה 

 הנוכחית
 ונותר במידה השווי יתרתהעבר בורר זה לחלופה 
 העבר בורר זה לחלופה 

 חודש תחילת ולא במידה הבא לחודש 1 -ב או החישוב מועד למחרת

 
 
 
 
 



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

 
 

 בקצבה משיכת צבירות פיצויים קודמים/פיצויים שלא תחת רצף קצבה.  

 

 

 פעולה מרוכזת לכלל התיקהעבר בורר זה לחלופה 
 קצבהלחץ על לשונית זו לפתיחת לשונית 

 , להוספת ייעוד אחדהוסףלחץ על לינק 
 הפרישה ממקורות כחלק פעמי חד סכוםהעבר בורר זה לחלופה 

 הנוכחית
 ונותר במידה השווי יתרתהעבר בורר זה לחלופה 
 העבר בורר זה לחלופה 

 חודש תחילת ולא במידה הבא לחודש 1 -ב או החישוב מועד למחרת

 
 
 
 
 

 שים לב !

במידה וברצונך לבחון את התוצאות במסך זה לפני המעבר למסך 

ובחן את אשר  עדכן נתונים מחושבים במסךהבא, לחץ על כפתור 

  בצע ורוץ ללא אתחול עד לדגל עצירהלאחר מכן, לחץ על  חושב.

 נלחץ על כפתור זה לאיפוס כל דגלי העצירה
 תוצאותנלחץ על כפתור זה לריצה עד למסך 

 
 
 
 
 



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

 
 

המזומנים המפורט להלן. במסך נראה את ריכוז תזרים תוצאות / תזרים בחיים / סך הכל יפתח בפנינו מסך 
 בפרישה.

 

 סכום משחכה מפיצויים שלא תחת רצף קצבה 
 .מימוש פיצויים קודמיםנפתח את לשונית פירוט לפי סוג הכנסה כשיש הכנסות  ונאתר שם 

 
 
 

 

חובה עלינו להיכנס ללשוניות השונות, כולל 
 !! מידע עזר, ולבחון את תוכנן

 
 
 



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

 
 

 :השלישיביצוע פתרון הסעיף 

  לקבל מקסימום סכומים חד פעמיים )יש לו מספיק כסף שוטף ולכן אין חשיבות מבחינתו מעונין
לגבי המועד, כלומר, מועד קבלת הסכומים החד פעמיים לא חייב להיות דווקא במועד הפרישה. 

  העיקר שיקבל "בוכטות" במועדים בהם יחליט למשוך כספים(.
o לגבי פיצויים קודמים 

  ,החליט להשאיר ברזרבה.כספים שאינם ברצף קצבה 

  כספים שברצף קצבה, החליט למשוך מקסימום אך זקוק לעזרתך לקבלת החלטה
 באשר לשתי אפשרויות אלה:

 .ביצוע חרטה 

 .משיכת קצבה והיוונה 
o  לגבי פיצויים מפרישה נוכחית החליט על משיכת מקסימום ללא רצף קצבה למעט פנסיה

 .וותיקה בהסדר לגביה יש להחיל רצף קצבה מלא
o  את היתרה למשוך 2000לגבי תגמולים קצבה החליט למשוך חד פעמי את הצבירות עד ,

 כקצבה ולהוון מקסימום.
o .לגבי תגמולים הון החליט למשוך מקסימום חד פעמי 

 .לאחר שהחליט על מימוש כספים שברצף קצבה, קיבל החלטה לגבי כספים שאינם ברצף קצבה 
o  למשוך חד פעמי. הון, רוצה לגבי כספים שלא יידרש תשלום מס רווח 
o  לגבי כספים שמשיכתם תביא לתשלום מס רווח הון זקוק לעזרתך לקבלת החלטה במטרה

 .NPV  -למכסם ענ"נ 

 ? האם למשוך חד פעמי 

  ב, קצבה מוכרת, אנונה וכל דבר שתחליט 9האם למשוך באפשרות אחרת )קצבה
 עליו(.

  התגמולים בהון ואת קרן ההשתלמות )במידה לאחר שבחן את התוצאות החליט לממש את כספי
 ויש( כדלקמן:

o  500רוצה להגדיל את הקצבה המוכרת בסכום של .₪ 
o  2025 -2018את שאר הכספים למשוך כאנונה בסכום האפשרי בין השנים . 

 

 לפי נתוני אין קרן השתלמות.

 ויפתח בפנינו המסך המפורט בעמוד הבא. תגמולים הוןנקליק על לשונית 

 



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

 
 

 המפורט להלן, כפי שנקבע בפעם האחרונה שטיפלנו בו. תגמולים הון יפתח בפנינו מסך 

 

לפי נתוני התרגיל יש לייצר שני יעודים. בעבודה מרוכזת ניתן לייצר רק ייעוד אחד ולכן, יהיה עלינו לעבוד 
 בצורה מפורטת.

 

 

 



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

 
 

 המפורט להלן. תגמולים הון יפתח בפנינו מסך 

 

 לכלל התיק מפורטתפעולה העבר בורר זה לחלופה 
 לחץ על כפתור זה לביטול כל הקביעות המרוכזות הקודמות

 של מקור תגמולים הון / תקופת צבירה הראשונההלשונית  לחץ על
 ליצירת לשונית יעוד חדשה. הוסףלחץ על במידה ואין ייעודים, 

 הפרישה ממקורות כחלק מוכרת קצבה רכישתהעבר בורר זה לחלופה 
 הנוכחית

 סכוםבשדה  500והזן ערך  מסוים סכוםהעבר בורר זה לחלופה 
 במידה הבא לחודש 1 -ב או החישוב מועד למחרתהעבר בורר זה לחלופה 

 חודש תחילת ולא

 
 
 
 

 ₪. 500לעיל, הגדרנו דרישה לתשלום קצבה מוכרת בסך  בפעילות
 

  שים לב !
 במידה ולא ניתן לייצר את הקצבה המבוקשת מהצבירה הנתונה, תישלח הודעת שגיאה מתאימה.

 
 בעמוד הבא נגדיר את משיכת האנונה המבוקשת מיתרת הצבירה.

 התוכנה.כדאי לקרוא : אנונה הוא תחום מורכב מאד. מומלץ לקרוא בספר 

 
 
 



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

 
 

  .1ייצור אנונה מיתרת צבירה  –תגמולים הון  

 

 2יעוד תיפתח לשונית  ליצירת לשונית יעוד חדשה. הוסףלחץ על 
 המימוש במועד אנונה - מיוחד אישי שימושהעבר בורר זה לחלופה 

 הזן תיאור רלוונטי בשדה זה
 במידה ואזור פרטי האנונה סגור, לחץ על לינק זה

 עצמה הנדונה מהתוכנית פנימיהעבר בורר זה לחלופה 
עד  1/2018)מספר תקופות  שדהב 96 ןוהז חודשיהעבר בורר זה לחלופה 

 שנים(. 8הם  12/2015
 משווי שיעור/  סכום הגדרת בבורר הקביעה לפיהעבר בורר זה לחלופה 

 כולל
 ונותר במידה השווי יתרתהעבר בורר זה לחלופה 
 ולא במידה הבא לחודש 1 -ב או מסוים בתאריךהעבר בורר זה לחלופה 

 תאריך שדהב 1/1/2018 ןוהז חודש תחילת
 
 

 סכוםבשדה  500והזן ערך  מסוים סכוםהעבר בורר זה לחלופה 
 

 סכוםבשדה  500והזן ערך  מסוים סכוםהעבר בורר זה לחלופה 
 במידה הבא לחודש 1 -ב או החישוב מועד למחרתהעבר בורר זה לחלופה 

 חודש תחילת ולא

 
 
 
 



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

 
 

 . 2ייצור אנונה מכל הצבירה  –תגמולים הון  

 

 

 

 

 של מקור תגמולים הון / תקופת צבירה השניההלשונית  לחץ על
 ליצירת לשונית יעוד חדשה. הוסףבמידה ואין ייעודים, לחץ על 

 המימוש במועד אנונה - מיוחד אישי שימושהעבר בורר זה לחלופה 
 הזן תיאור רלוונטי בשדה זה

 במידה ואזור פרטי האנונה סגור, לחץ על לינק זה
 עצמה הנדונה מהתוכנית פנימיהעבר בורר זה לחלופה 
עד  1/2018)מספר תקופות  שדהב 96 ןוהז חודשיהעבר בורר זה לחלופה 

 שנים(. 8הם  12/2015
 משווי שיעור/  סכום הגדרת בבורר הקביעה לפיהעבר בורר זה לחלופה 

 כולל
 ונותר במידה השווי יתרתהעבר בורר זה לחלופה 
 ולא במידה הבא לחודש 1 -ב או מסוים בתאריךהעבר בורר זה לחלופה 

 תאריך שדהב 1/1/2018 ןוהז חודש תחילת
 
 

 סכוםבשדה  500והזן ערך  מסוים סכוםהעבר בורר זה לחלופה 
 

 סכוםבשדה  500והזן ערך  מסוים סכוםהעבר בורר זה לחלופה 
 במידה הבא לחודש 1 -ב או החישוב מועד למחרתהעבר בורר זה לחלופה 

 חודש תחילת ולא

 
 
 
 



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

 
 

 . 3ייצור אנונה מכל הצבירה  –תגמולים הון  

 

 בשלב זה סיימנו את הפעולות הנדרשות לייצור תוספת קצבה מוכרת והאנונה המבוקשת.

 תוצאות.נלחץ על כפתור זה לריצה עד למסך 

 

 

 

 של מקור תגמולים הון / תקופת צבירה השלישיתהלשונית  לחץ על
 ליצירת לשונית יעוד חדשה. הוסףבמידה ואין ייעודים, לחץ על 

 המימוש במועד אנונה - מיוחד אישי שימושהעבר בורר זה לחלופה 
 הזן תיאור רלוונטי בשדה זה

 במידה ואזור פרטי האנונה סגור, לחץ על לינק זה
 עצמה הנדונה מהתוכנית פנימיהעבר בורר זה לחלופה 
עד  1/2018)מספר תקופות  שדהב 96 ןוהז חודשיהעבר בורר זה לחלופה 

 שנים(. 8הם  12/2015
 משווי שיעור/  סכום הגדרת בבורר הקביעה לפיהעבר בורר זה לחלופה 

 כולל
 ונותר במידה השווי יתרתהעבר בורר זה לחלופה 
 ולא במידה הבא לחודש 1 -ב או מסוים בתאריךהעבר בורר זה לחלופה 

 תאריך שדהב 1/1/2018 ןוהז חודש תחילת
 
 

 סכוםבשדה  500והזן ערך  מסוים סכוםהעבר בורר זה לחלופה 
 

 סכוםבשדה  500והזן ערך  מסוים סכוםהעבר בורר זה לחלופה 
 במידה הבא לחודש 1 -ב או החישוב מועד למחרתהעבר בורר זה לחלופה 

 חודש תחילת ולא

 
 
 
 

 שים לב !

במידה וברצונך לבחון את התוצאות במסך זה לפני המעבר למסך 

ובחן את אשר  עדכן נתונים מחושבים במסךהבא, לחץ על כפתור 

  בצע ורוץ ללא אתחול עד לדגל עצירהלאחר מכן, לחץ על  חושב.

 לאחר חישוב , סך האנונה הכוללת, מציץ לו כאן –שים לב 



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

 
 

המפורט להלן. במסך נראה את ריכוז תזרים המזומנים תוצאות / תזרים בחיים / סך הכל יפתח בפנינו מסך 
 בפרישה.

 

 קצבה מוכרת אנונה
נפתח את לשונית פירוט לפי סוג הכנסה כשיש הכנסות  

 .2018-2025שנים, בשנים  8במשך  אנונהונאתר שם 
נפתח את לשונית פירוט לפי סוג הכנסה כשיש הכנסות  

להזכירך, בתרגיל הקודם  .את הקצבה המוכרתונאתר שם 
כל הקצבה המוכרת הוונה. כפי שרואים בטבלה, יש קצבה 

 בחודש.₪  500שהם ₪  6,000בסך  )בשנה מלאה(מוכרת שנתית 

 

 
 
 
 

 סיימנו את התרגיל !

 

חובה עלינו להיכנס ללשוניות השונות, כולל 
 !! מידע עזר, ולבחון את תוכנן

 
 
 


