
 הקיטקרפ םירבדמרניבוו
 םע

 ,סמ תצעוי- ימרא תאיל
 םוחת שארו תדסיימ
 ןונכתל הללכמב יוסימ

 .םיסנניפלו השירפ
.דיחי יוסימב תיחמומ

MBA, CMC ,ןמגייו דהוא
השירפו יסנניפ ןנכתמ
 תיב תונועה לכ ל"כנמ
תויביטנרטלא תועקשה
WE תצובק ףתוש להנמ
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הטילש ילעבל תיביצקת היסנפ

:אובמ
 ,2012 תנשב ץפוהש190 ןוקית ינפל םג גוהנ היהש תורמל
 תצפה םע העדותל הסנכנ הטילש ילעבל תיביצקת היסנפ
.ןוקיתה

 יזוחא לש הלבגמ התייה אל190 ןוקית ינפלש אוה לדבהה
.קתוו תנש לכל1.5% שרופמב םשרנ190 ןוקיתבו ,תויוכז

 ןרקל הכפה" מ"עב הרבחה ,םכסה םתחנש עגרב :ןיבהל בושח
.םכסה ולומ ומתחש ימ יפלכ תובייחתה הל שיו "היסנפ
!הנש לכ ןזאמב גיצהל שי תאז תובייחתה



םיאתמ ימלו ,עצבל ןתינ ימל

.מ"עב הרבחב דבועה ריכש דבוע לכל עצבל ןתינ
 לכל תאזכ הבטה ןתיי אל קיסעמש וניה ןויגיהה ךא
.קסעב םידבועה ותחפשמ ינבלו ומצעל הלא ,דבוע
 דגנכ רכש לביקש ימ לכל עצבל ןתינש ךכב םכסנו

.מ"עב הרבח לכב  שולת

:עצבל ץילממ ינא ימל
 קסעב םידבועה םתחפשמ ינבו הטילש לעב לכל
.רכש שולת םהל םיקיפנמו מ"עב
 תינובשח איצומו ,הטילש לעב אוהש ימל םיאתמ אל
.רכש שולת םוקמב לוהינ ימד לע השרומ קסוע לש



םישגד רפסמ
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 אל דוע לכו ,מ"עב הרבחב ותדובע קיספהש רחאל םג הטילש לעבל עצבל ןתינ
.הרבחב ותטילש לע רתיווש זאמ םייתנשמ רתוי ופלח
.הרבחהמ הבצק לבקלו שורפל ידכב הרבחב הטילשה לע רתוול הבוח אל
.תיתימא השירפ הנשי דוע לכו ,הרבחהמ הבצק לבקל םגו דנדיביד לבקל  ןתינ
 הרבחב רוטקריד תויהל ךשמהל ןתינו ,תטלחומ תויהל הכירצ הרבחהמ השירפה
!תרוקיבל עיגי הסנכה סמ– דבלב הלהנה תובישיל העגה םע
.הרבחהמ הבצק לבקלו תונקתל םאתהב םייוציפ קנעמ לבקל ןתינ
.סמב תבייח– הכזמ הבצק הניה הבצקה
 םיבושיח הארנ– הדוקפה תולבגמב ,םולשתה תנשב הרבחב תרכומ האצוה
.ךשמהב
 סמב ילואו תורבח סמב בייחו ,האצוה וניא שרפהה ךא ,הלבגמהמ רתוי םלשל ןתינ
.הבצקה הבוגל םאתהב ישיא
.הרבחהמתיתימא השירפ הנשי דוע לכו ,השירפ ליג ינפל םג ,ליג לכב םלשל ןתינ
!ךפההו ,הייח ימי לכל גוזה תבל הריטפ הרקמבו ,וייח ימי לכל םלושתהבציקה



!הקיטקרפ
:ןיכהל ךירצ
 ריכשל םלשל הרבחל רשאמ ןוירוטקרידה ובש ,ןוירוטקריד תבישי לוקוטורפ
 ןב לש וייח ימי לכל הנורחאה ותבצקמ זוחא הריטפ הרקמבו ,וייח ימי לכל הבצק
.רתונה גוזה

.היסנפ ןרקב ומכ םיצורש זוחא לכ עבקל ןתינ
.ריכשל הרבחה ןיב םכסה
.הרבחב האצוהכ תרתומההבציקה בושיח
.הרבחה ןזאמב םושיר םשל יראוטקא בוח בושיח
.תישיא תיעוצקמ תעד תווח

 לכ לש106 יספטב שמתשהל שי האצוהכ תרתומההבציקה הבוג יבושיחל
 םינש7 תוחפלב שמתשמ ינאו ,םנשיש וליאב ,ןיאו הדימבו ,הדובעה תונש
.תונורחא
.3% הבוגב תיבירל םאתהב90-92 ליג דע עצבמ ינא יראוטקאה בושיחה תא



:האצוהכ תרתומהבציק בושיחל1 אמגוד•
.1.5%-בו קתווב הדובעה תונשב עצוממ רכש תלפכמ :האצוהכ רתומ•

01/01/1997תאריך תחילת עבודה
13/06/1952תאריך לידההכנסה חודשית ממוצעתהכנסה שנתיתשנה

23.011וותק לגיל 67                    32,332₪   2012387,978₪
25.463וותק לגיל 70                    20,914₪   2013250,965₪
2014420,000₪   35,000₪                    
       10,600₪צפי תקציבית לגיל 67                     22,394₪   2015268,732₪
       11,730₪צפי תקציביתלגיל 70                    37,017₪   2016444,202₪
2017439,260₪   36,605₪                    

                    30,710₪ממוצע חודשי

בדיקת הכנסות עבר
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ממוצע חודשימספר חודשיםהכנסה שנתית
2007319,868₪       1226,656₪       
2008361,456₪       1230,121₪       
2009366,489₪       1230,541₪       
2010402,125₪       1233,510₪       
2011391,140₪       1232,595₪       
2012391,140₪       1232,595₪       
2013303,225₪       1225,269₪       
2014197,750₪       1216,479₪       
2015210,000₪       1217,500₪       
2016277,800₪       1223,150₪       
2017623,530₪       1251,961₪       
2018609,768₪       1250,814₪       
2019607,420₪       1250,618₪       

32,447₪       

26.2731/12/201901/10/1993תקופת עבודה

גובה הפנסיה המותרת כהוצאה       12,784₪

:האצוהכ תרתומהבציק בושיחל2 אמגוד
.1.5%-בו קתווב הדובעה תונשב עצוממ רכש תלפכמ :האצוהכ רתומ



יראוטקא בושיחל אמגוד
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1964שנת לידה 
שנהזכרמין 

852049תוחלת חיים גבר בישראל
902054תוחלת חייים בתוספת מקדם ביטחון

חוב אקטוארי מהוון לפי 3% לרישום במאזןחוב אקטוארי תשלום שנתיקיצבה כולל מדד בגובה 2% לשנהגיל
20205612,784₪                                    153,403₪       7,669,326₪         ₪ 2,807,318
20215713,039₪                                    156,472₪       7,515,922₪         ₪ 2,833,700
20225813,300₪                                    159,601₪       7,359,451₪         ₪ 2,857,947
20235913,566₪                                    162,793₪       7,199,850₪         ₪ 2,879,847
20246013,837₪                                    166,049₪       7,037,057₪         ₪ 2,899,174
20256114,114₪                                    169,370₪       6,871,008₪         ₪ 2,915,687
20266214,396₪                                    172,757₪       6,701,638₪         ₪ 2,929,130
20276314,684₪                                    176,212₪       6,528,881₪         ₪ 2,939,231
20286414,978₪                                    179,737₪       6,352,669₪         ₪ 2,945,699
20296515,278₪                                    183,331₪       6,172,932₪         ₪ 2,948,227
20306615,583₪                                    186,998₪       5,989,601₪         ₪ 2,946,487
20316715,895₪                                    190,738₪       5,802,603₪         ₪ 2,940,131
20326816,213₪                                    194,553₪       5,611,865₪         ₪ 2,928,790
20336916,537₪                                    198,444₪       5,417,312₪         ₪ 2,912,072
20347016,868₪                                    202,413₪       5,218,868₪         ₪ 2,889,561
20357117,205₪                                    206,461₪       5,016,456₪         ₪ 2,860,815
20367217,549₪                                    210,590₪       4,809,995₪         ₪ 2,825,365
20377317,900₪                                    214,802₪       4,599,405₪         ₪ 2,782,716
20387418,258₪                                    219,098₪       4,384,603₪         ₪ 2,732,340
20397518,623₪                                    223,480₪       4,165,505₪         ₪ 2,673,679
20407618,996₪                                    227,949₪       3,942,025₪         ₪ 2,606,143
20417719,376₪                                    232,508₪       3,714,076₪         ₪ 2,529,105
20427819,763₪                                    237,159₪       3,481,567₪         ₪ 2,441,901
20437920,158₪                                    241,902₪       3,244,409₪         ₪ 2,343,830
20448020,562₪                                    246,740₪       3,002,507₪         ₪ 2,234,147
20458120,973₪                                    251,675₪       2,755,767₪         ₪ 2,112,066
20468221,392₪                                    256,708₪       2,504,092₪         ₪ 1,976,754
20478321,820₪                                    261,842₪       2,247,384₪         ₪ 1,827,329
20488422,257₪                                    267,079₪       1,985,542₪         ₪ 1,662,860
20498522,702₪                                    272,421₪       1,718,463₪         ₪ 1,482,361
20508623,156₪                                    277,869₪       1,446,042₪         ₪ 1,284,790
20518723,619₪                                    283,427₪       1,168,173₪         ₪ 1,069,044
20528824,091₪                                    289,095₪       884,746₪            ₪ 833,958
20538924,573₪                                    294,877₪       595,651₪            ₪ 578,302
20549025,065₪                                    300,774₪       300,774₪            ₪ 300,774
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:תונורתי
.םייחה לכל השירפ רחאל םג הרבחהמ םולשת
.השירפה ינפל םג םייחה לכל הריטפ הרקמב גוזה ןבל םולשת
2020ל ןוכנ– הכזמ הרקת רוטפ רמולכ ,םיריאש תייסנפכ בשחנ

8510₪.

?אל וא ןכ ןוויה

?שולתה םושר תויהל ךירצ המ

? האצוה םאה ?ךיא ?ךוסחל ןתינ םאה



גלזמה הצק לע ןובשח יביכרמ רזוח
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 ,תולהנמ תורבח יתשל190 ןוקית יפל ףסכ םוכס דיקפה חוקל
?םישוע המ ,תופוקה יתשב הכזמ הבצק הרתי הנשיש בצמ רצונו

 ךופהל ןתינ םה ,190 ןוקית יפל דקפוהש השרוה תרטמל ןוכסיח
?ךכב ןורתיה המו ?הכזמל

?השרוה תרטמל םיליזנ םיסכנ םהל שיש םישרופל סמ םיכסוח ךיא



!הבשקהה לע הדות
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