
    

  
   

  והכוונה לפרישה מיסוי –קורס מקצועי מתקדם 
  

  יועץ פנסיוני ,C.L.Uאיציק בן ארויה מרצה: 
  מומחה במיסוי פנסיוני ובתכנון פרישה

  כהן, עו"ד ויועצת פנסיונית-מרכזת מקצועית: אביגיל בן ארויה

  רקע

סוכני ביטוח, רואי חשבון  –הקורס הינו קורס מתקדם מעשי, המיועד לעוסקים בתחום הפרישה 
  ויועצי מס, ויועצים וסוכנים פנסיוניים.

השינויים  .היחידבחייו של  ותמשמעותי אבני דרך ןהינ לגמלאות,פרישה עזיבת עבודה ו
ה לכספים שנצברו מעמד שונמעניקים ת, ותקנות הפנסיוניבמיסוי וב ה,התכופים בחקיק

במעבר  היחידלזכותו של  שיעמדו ואפשרויות המשיכה, הצבירהעל  יםבתקופות שונות ומשפיע
  צאתו לגמלאות.בין מעסיקים וב

לחסוך לו סכומי כסף  ים, עשוילרשות היחידניהול ותכנון נכון של הכספים והנכסים העומדים 
באופן מהותי  ולשפראתו לגמלאות, להניב הכנסה גבוהה יותר בצרבים במעבר בין מעסיקים, 

  רמת החיים הצפויה לו. את

הקורס יעניק למשתתפים ידע תיאורטי רחב וכלים מקצועיים מעשיים, לניתוח אפשרויות 
משיכה ומימוש כספים, תוך שימוש מושכל של מקלטי המס הרלוונטיים לגבי כספי הפיצויים, 

  סים פיננסים אחרים.כספי התגמולים, סכומי הון וקצבה בגיל פרישה ונכ

  מטרות הקורס

  השונים. ןלסוגיהלגמלאות פרישה עזיבת עבודה ובתכנון  אנשי המקצועהכשרת  

  פיצויים, תגמולים וקצבההקניית ידע תיאורטי ומעשי בכללי משיכת כספי. 

  וקצבהבפיצויים, תגמולים ליחידתכנון מקלטי מס מיטביים, המותאמים ,. 

  לכתיבת דוח מקצועי ללקוחות בעלי מאפיינים שונים.להעניק למשתתפים כלים 

  הקניית ידע תיאורטי ומעשי במילוי הניירת הרלוונטית למס הכנסה, לרבות ובין היתר
 .הפריס –ג 116 -ד ו161ג, 161א, 161טופס 

  תועלות

 .הכשרת העוסקים בתחום להוות גורם מקצועי בר סמכא בתחום הפרישה  

  הםבחיימשמעותיות תחנות ב יםוליווילאורך שנים  קהל הלקוחותשימור. 

  פיתוח שירותים לתכנון פרישה. ע"י ,נתח שוקת והכנסוהגדלת 

  



    

  
   

  מבנה הקורס 

  שעות לימוד. 50סה"כ  –שעות עגולות)  4(שעות הדרכה  5מפגשים בני  10הקורס מונה 

חולק למספר נושאים ראשיים. בכל נושא, לצד הקניית הידע המקצועי, יושם דגש על מהקורס 
העוסקים בתחום להיתקל  יםמורכבּות שונות, בהן עשויתרגול מעשי וסימולציות ברמות 

  .םבמהלך עבודתהפרישה 

בסיום הקורס יתבקש מקרי עזיבת עבודה ו/או פרישה לגמלאות, ו 12-15במהלך הקורס נתרגל 
, לרבות עזיבת עבודה או פרישהכל משתתף להגיש עבודת גמר, הכוללת ניתוח והצגה של תיק 

  ללקוח.  דוחח ניסומילוי ניירת למס הכנסה ו

  חומר לימודי 

אקסל, טבלאות נתונים וטבלאות הכולל את מצגות הלימוד וחומרי עזר נלווים: קבצי  ספר מקיף
טבלאות מקדמי המרה לקצבה, של סוגי הפוליסות ע"פ התקופות השונות ותנאיהן, 

מידע וכן סימולטורים לחישוב ערך עתידי וקבלת קצבה או אנונה, נוסחים של כתיבת עבודות 
  .מלא של לקוחות פורשים, להם יעצתי בשנה האחרונה

  השיעורים בקורס מוקלטים ויעמדו לרשות המשתתפים בתיקיית הקורס ברשת!

  נושאים ראשיים

  דגשים ותנאי המוצרים בענף, לקראת גיל פרישה. – התפתחות ענף הביטוח בישראל

ההבדלים בין המוצרים,  – תקציביתפנסיה הוב , בביטוח מנהליםקצבה בקרנות הפנסיהפנסיה ו
  אופן התשלום, מסלולי פנסיית זקנה, הבטחת תקופה, מוטבים.

בגיל פרישה. תרגול חישוב הקצבה, תוספת וותק ודחיית קצבה לגיל  לאומיהביטוח קצבאות ה
  המוחלט.

 רשויותה, מדינעובדי  – פנסיוניות וזכויות עובדים סוגי ם והסדרים פנסיוניים,מעסיקי סוגי
  .סקטוריאלייםועובדים  פרטיעובדים בסקטור ה מקומיות,

לימוד קריאת והבנת דוחות שנתיים של פנסיה, גמל  – מאפייני לקוח עם הסדרים קיימים
וביטוח, לשכיר ולעצמאי. תרגול קריאת דוחות של לקוחות קיימים. בנוסף, יוכלו המשתתפים 

  ו נציג את המידע בסימולטור של אלמגור.להביא עימם קודי מסלקה של לקוחות שלהם, ואנ

תרגול חישוב מענק פטור, מענק  –בעזיבת עבודה ובפרישה  מיסוי פיצויי פיטורים ומקלטי המס
  .ענקים חייביםחייב, רצף קצבה ורצף מעסיקים ופריסת מ

, בעזיבת הלימוד וניתוח המידע, משמעויות משיכת הכספים או החלת רצף ו/או פריס 161טופס 
  ד ותרגול מילוי הטפסים ללקוח.161ג 116א, 161, 161ה או בגיל פרישה. לימוד טופס עבוד

קצבה מוכרת וקצבה מזכה, פטור על המענק, פטור על הקצבה,  – מיסוי קצבאות והטבות המס
  והשפעתו על תכנון מיסוי הפרישה ונוסחת הקיזוז החדשה. 190תיקון 

  .13ותיקון  190, תיקון 5, תיקון 3תיקון  -ותנאי משיכה מיוחדים מקופות  היוון קצבאות



    

  
   

הכספים, כהון, כקצבה,  "צבע הכסף" ועקרונות משיכת – כללי ומיסוי משיכת תגמולים מקופ"ג
  תוך הקטנת חבות המס.

, תוחלת חיים 2000הון, קצבה, היוון קצבה, אנונה, קצבה לפני  – תכנוני מס בגיל פרישה
  והשפעתה על תכנון משיכת קצבה או היוון קצבה.

  בבתי השקעות ובחברות ביטוח ואפשרויות שילובם בתכנון לפרישה. מכשירים פיננסים

ניתוח דוחות לקוחות פעילים והצגת תיק פרישה, ע"י  – פרישה לדוגמא תרגול מעשי וניתוח
  המשתתפים בקורס.

  תאריכי המפגשים

, ברחוב 9:30-13:30בשבוע, בין השעות  שלישיבימי יתקיים , ו5.2.19ייפתח בתאריך  הקורס
  יגאל אלון בתל אביב.

 פתיחה –מפגש ראשון  – 5.2.19

  מפגש שני – 12.2.19

  מפגש שלישי – 19.2.19

  ביום רביעי בשבוע.יתקיים  – מפגש רביעי – 27.2.19

  מפגש חמישי – 5.3.19

  מפגש שישי – 12.3.19

  מפגש שביעי – 19.3.19

  מפגש שמיני – 26.3.19

   מפגש תשיעי – 2.4.19

  יתקיים ביום רביעי בשבוע. –מפגש עשירי  – 10.4.19

   עלות הקורס

  .מע"מ+  ₪ 6,500עלות הקורס הינה 

  (כולל מע"מ). כל אחד₪  2,535לחלק את העלות לשלושה תשלומים ללא ריבית, ע"ס ניתן 

  מע"מ. ₪ +  6,300למשלמים בתשלום אחד תינתן הנחת מזומן, והעלות תהיה 

  

  

  



    

  
   

  אופן ההרשמה

  ₪.  2,535 –כדי להירשם ולהבטיח מקום בקורס, יש לשלם מקדמה בסך שליש מעלות הקורס 

, התשלום המלא יתבצע בעת בהנחהתלמידים המבקשים לשלם בתשלום אחד  – הערה
  הרישום לקורס. 

  נוהל ביטול השתתפות

  ימים לפני פתיחת הקורס, המקדמה תוחזר במלואה. 3במקרה של ביטול עד 

לאחר המפגש הראשון ניתן יהיה לבטל את ההשתתפות, ואולם במקרה זה, המקדמה לא 
  . והתלמיד יוכל לשמור את ספר הקורסתוחזר לתלמיד, 

  החל מהשיעור השני ואילך לא יתאפשר ביטול, והתלמיד יחויב במלוא עלות הקורס. 

  *פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים

  2019להידחות בשבוע בתלות במועד פרסום תקרות המס לשנת *פתיחת הקורס עשויה 

  

   

   :לפרטים ולהרשמה 

  050-5754498 –כהן -אביגיל בן ארויה 

avigail@benaroya.co.il  

  

  

 

 

 

 


