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ניתוק יחסי עובד מעביד לתקופה העולה על  =פרישה

(  חודשים6)המינימום הקבוע בחוק פיצויי פיטורין 

 כל סכום הון המתקבל עקב פרישה  = מענק הון

:  לרבות. פיטורים ופרישה, מחמת התפטרות

פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים1.

פיצוי בשל הפרת חוזה עבודה2.

שלאחר  מענק הסתגלות והודעה מראש בשל תקופה 3.
הפרישה

פדיון ימי מחלה4.

?מהי פרישה ומהו מענק פרישה



אחרונה מוכפלת בשנות העבודה וחלק יחסי ממשכורת  משכורת
.לעבודה בחלק משנה

 לכל שנת  ( 2020לפרישה בשנת )12,420₪מוגבל בתקרה של

.עבודה

ומשכורתו מתחת לתקרה יינתן פטור 25/7/10-מי שפרש החל מ
גם אם  ( ש"פבסמכות )נוספים מוגבל בתקרה 50%מוגדל של עד 

.צבר זכויות לפנסיה

 סך כל הכנסת העבודה למעט שווי שימוש  –המשכורתהגדרת

.12-ניתן לכלול גם תשלומים חד פעמיים מחולקים ב)ברכב 

הפטור ממס לפרישה מעבודה



פריסה לאחור

ניתן לפרוס אחורה את הסכום החייב במס בחלקים שווים  1.
.לשנות העבודה

שנים המסתיימות בשנת המס שבה  6הפריסה לא תעלה על 2.
.נתקבל המענק

פריסה קדימה

ניתן לפרוס קדימה את הסכום החייב במס בחלקים שווים  1.
.החל משנת הפרישה

ניתן לדחות את שנת הפריסה  , 30/9בפרישה לאחר 2.
.הראשונה לשנה העוקבת

שנות עבודה מקנות שנת פריסה אחת4כל 3.

.שנים6הפריסה לא תעלה על 4.

.ההסדר כפוף לחובת דיווח שנתית5.

פריסת מענק לצורך חישוב  
המס



 לצורך חישוב המס:

שיעורי מס

נקודות זיכוי וזיכויים אישיים

יתרונות הפריסה



לבחור באחד או יותר ממסלולי הרצף  –פורש רשאי על פי חוק 
.לפקודה( א7)9המופיעים בסעיף 

  מסלול רצף פיצויים שבו למעשה משאירים את הכספים בקופות
.ודוחים את ההתחשבנות לפרישה הבאה( בגבולות החוק)

  מסלול רצף קצבה שבו משאירים בקופות רק את הכספים
,  המיועדים לקצבה ואילו על כל היתר מבצעים התחשבנות מס

.לרבות פטור ופריסה

מסלולים לדחיית חבות מס



התנאים לאישור:
 יום ממועד הפסקת עבודה90הודעה לנציבות בתוך.

תוך שנה מציאת מעביד חדש שיפקיד לפיצויים.

אין אפשרות למשיכת מענק פטור ממס.

סכומים מעבר למותר יחויבו במס.

על מה ניתן להחיל רצף?
 (.הוני או קצבה)כספים שנצברו בחשבון פיצויים

  כספים שנתקבלו ממעביד או מקופה מרכזית במזומן
חשבון פיצויים בקופת גמל לא משלמת * והופקדו
**.לקצבה

"רצף זכויות לפיצויים"



ניתן לחזור מרצף בעת פרישה ממעביד הבא או עד שנתיים 
.ממועד הבקשה ממעביד קודם

  כל תקופות העבודה שברצף למעט המעביד הנוכחי
.תקופת עבודה אחת= 

  כל הכספים שנצברו למעט מהפקדות מעביד נוכחי
מענק פרישה שנתקבל= 

חישוב הפטור:
 כל תקופות העבודה כולל המעביד הנוכחי= הוותק

 המשכורת האחרונה אצל המעביד הקודם  = המשכורת האחרונה
רצף זכויות  "כשהיא צמודה למדד עד למועד החזרה מ( האחרון)

.ולא יותר מתקרת הפטור" לפיצויים

 התקרה ביום החזרה מהרצף= תקרת הפטור.

"רצף זכויות לפיצויים"חזרה מ



תנאים לאישור:

 חודשים מהפרישה3תוך -הודעה לפקיד שומה.

מה ניתן לייעד:

קרנות פנסיה)*כספים שנצברו בקופת גמל לקצבה  ,
(.פוליסות קצבה וקופות לא משלמות לקצבה

 הפקדה שוטפת  )ובלבד שמקורם בהפקדת פיצויים תקינה
או השלמת פיצויים מותרת שבוצעה בהתאם להנחיות 

(.רשות המיסים ולפני מועד הפרישה

"ייעוד לקצבה"רצף 



דוגמא מספרית  –פורש
שנה40עבד 67משה בן 

(מיידיתהתחשבנות )קוד הוני 
150,000( 1)מענק ממעסיק 

200,000( 1)קופה מרכזית לפיצויים 
400,000( 4)סקטוריאלית ג"קופ

(67בגיל)₪ 750,000כ  "סה

קוד קצבה  
(מאפשר ייעוד לקצבה ורצף קצבה )

130,000( 6)סקטוריאלית ג"קופ

₪  130,000כ "סה

:  סיכום 
משה זכאי לפטור ממס של  

12380*40=495,200  ₪
(67בגיל )₪ 254,800= 750,000-495,000

ניכוי מס  ₪ 10000שנים ובהנחת קבלת פנסיה של 6בפריסה ל 
.21%במקור של מינימום 



–תהליך הפרישה 
הלכה למעשה מול רשויות המס  

איסוף  
נתונים 

פגישה  
סימולציה 

ותכנון 

בחירת  
מסלול המס

מילוי טפסי 
,  ג116, א 161

ד161

קבלת  
האישורים  
למשלמים 

חלק א –הפורש 

העברת  
האישורים  
–למשלמים 

יצרן/מעסיק 

קבלת תשלום  
וניכוי מס  

במקור

אישור סופי של  
הדוח השנתי 

חלק ב–המתכנן 



שינויים ורגולציה  –ענף הפנסיה והגמל  

–( גברים 67מגיל )פטור על קצבה מזכה  •

.₪ 750,000= 180*תקרת הכנסה מזכה *49%

1,020,000מתקרה הכנסה מזכה ועד היוון של 67%ל2025גדל עד *** 

 ₪.

.כספים נטו שהופקדו בקופה לקצבה  –קצבה מוכרת •

מס רווחי הון מוקטן של  –190לתיקון ישירתהפקדות -היוון קצבה  •

.נומינלי 15%



?איך זה מתבצע –תכנון פרישה 

.  מומלץ חודשיים לפניי מועד סיום העסקה –פגישת ייעוץ מקדימה 1.

בחינת תיק מסלקה פנסיונית לרבות צבעי כספי הפיצויים הצבורים בקופות  2.

תשואות  תעדוף, הוזלת דמי ניהול .וקבלת החלטות לגביי מועד סיום העסקה 

קבלת החלטות לגביי  . ולפעמים אף איחוד תיקים במקרים בהם מתאפשר לבצע 

.מענק ימי חופשה 

.ובקרה על תקינותם ( מהעובד)ממעסיק 161קבלת טפסי 3.

.ד קיבוע זכויות על קצבה 161, ג 116, א 161מילוי טפסי 4.

הכנת הקיט והדרכת גישה של העובד לפקיד השומה באזור מגוריו והבטחת מימוש  5.

.היוון באם מתבקש /הזכויות כפי שנתבקשו בטופס לרבות קיבוע פטור

.בדיקת  קשת רחבה של מוצרים ופתרונות לכסף הפנוי 6.

הוני  /אנונה מכסף נזיל /קבלת החלטות לגביי משיכת קצבה מעבר לקרן הוותיקה 7.

.בקופות 



 הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד–161טופס

 הודעת עובד עקב פרישה מעבודה–א 161טופס

 הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב פטירה–ב 161טופס

 קצבה/ הודעה על חזרה מרצף פיצוים–ג 161טופס

 (ג)8בקשה לפריסה על פי סעיף –ג 116טופס

 (190תיקון )א 9בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף -ד 161טופס

14

סוגי הטפסים



161טופס 
הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד



אם המעביד הנו  -י העובד ויוגש למעביד"הטופס ימולא בעת הפרישה ע
לשלם  , רשאי המעביד לחשב–משלם יחיד או שיש משלם אחד נוסף 

.החייב והמס לניכוי, ולהורות למשלם הנוסף על הפטור

 העובד –ללא טופס זה לא יוכל הפורש ליהנות מפטור למענק או לקצבה
.ש"יוכל להסתייע בנותן השירות או בנציג פ

 (  חופפות)העובד ימלא פרטים אודות כספים וזכויות בעבודות נוספות
.לרבות קצבאות מהוונות ופטורות

 1-5העובד יסמן את בקשתו בסעיפים.

א  161טופס 
הודעת עובד עקב פרישה מעבודה



דוגמא לטופס הצהרת העובד













190טופס חדש שהדרישה לגביו עלתה עקב תיקון 
האם  , המחייב כל פורש לבחור באיזה פטור הוא בוחר

. פטור על סכום הוני או פטור על הקצבה
מילוי הטופס מתבצע בהגיע הפורש לגיל זכאותו לקצבה  

( גיל פרישה או תחילת קבלת הקצבה על פי המאוחר)

בקשה לקיבוע זכויות –ד 161טופס 





ואינפלציההשקעות/ריבית•

חייםתוחלת•

בלתיהוצאהלטובתאומטרהלכלכספיםמשיכת•

(בריאותהוצאות:לדוגמא)צפוייה

????הבנהאיסיכון•

?עזרה?161טפסימילוי-העסקהסיום•

סיכוני הפורש



דוגמא ראשונה  

ח  "ש11,500שלי עובדת במשרד רואי חשבון בשכר 

מסיימת העסקה ב . 1.1.2005החל מה 

ומקבלת השלמת חוב וותק פיצויים  31.01.2015
מענק של ארבע משכורות  +

הונית במגדל עם סך פיצויים כולל של ' לשלי פול
בסטטוס הוני עד 40000שמתוכם 55000₪

.והשאר בסטטוס קצבה 1/2008

.א 161אנא מלא טופס ?המלצותךמהם 



דוגמא שניה

8אחרי " נס טכנולוגיות "מסיים העסקה ב40נתן  בן 

.ח "ש21,000בשכר אחרון  14שנים עם סעיף 
מענק  + 24000₪מקבל בנוסף מענק ימי חופשה של 

.180,000₪פרישה של 

עם סך פיצויים כולל של בהפניקסהונית ' לנתן פול
1/2008בסטטוס הוני עד 10000שמתוכם 90000₪

ובקרן הפנסיה הפניקס  . והשאר בסטטוס קצבה 
.80000₪מקיפה סך נוסף של 

.א 161אנא מלא טופס ?המלצותךמהם 



דוגמא שלישית  

29אחרי הבטחוןמסיים העסקה בכוחות 49ליאור בן 

.ח "ש32,000שנה בשכר של   
. 800,000₪מקבל בנוסף מענק כוחות בטחון של 

חודשי  -לליאור פנסיה תקציבית מעתה והלאה 

.מעכשיו ועד סוף ימי חייו 

.אנא חשב את הפנסיה של ליאור

האם היית ממליץ לו לעשות היוון  

.א 161אנא מלא טופס ?המלצותךמהם 



דוגמא רביעית  
תעשיה אווירית  "מסיימת העסקה ב62דנה   בת  "

.ח "ש35,000שנה  בשכר  של   39אחרי 

משכר 70%בגובה הותיקהמקבלת פנסיה ממבטחים 
בנוסף מענק ימי מחלה של 23,000₪משוקלל של 

מענק  +520000₪מענק פרישה של +120,000₪

ג"קופל "להנ.110000₪שנים עודפות ממבטחים של 

נוספים  200000₪פיצויים בלבד של באלטשולר

. הוני והשאר בקצבה  120000מתוכם 

.א 161אנא מלא טופס ?המלצותךמהם 



דוגמא חמישית    
החליט לסיים את העסקתו  , ש בחברה "בע–67משה   בן   

בחברה ישנם רווחים בשנה  . בחברת בהייטק קטנה שהקים 

ש של החברה  "ונזילות גבוהה בעו₪של מאות אלפי 2015
16,000₪שנה ושכרו האחרון 20משה עבד בחברה מזה .

.

עדיף 80מבטיחת תשואה בהראל משנות ה' למשה פול
180000₪נושאת מקדם ישן הנושאת צבירת פיצויים של 

ח שלו על מנת "הוא מבקש ממך לבצע חשיבה עם רו. בלבד

להוציא באופן מקסימלי ובחבות מינימלית של מס כמה  

. שיותר כספים מהחברה 

.א 161אנא מלא טופס ?המלצותךמהם 



?

אפשרויות לניהול הכסף

כסף מנוהל

ניהול 
עצמי

קרנות
נאמנות

תיקי
השקעות

קופת גמל



כסף נזיל במוצר פנסיוניהפקדת 

190.קופת גמל תיקון ❑

פוליסת חיסכון והשקעה בחברת ביטוח❑
.פרטבמעמד❑

.קרן השתלמות במעמד עצמאי❑

!הפקדה ללא תקרה❑



קופת גמל= פוליסת חיסכון והשקעה 
.יכולת השקעה בנכסים לא סחירים❑

.עסקה פיננסית משתלמת יותר באופן משמעותי❑
אין דמי , אין שיעור הוספה, אין עמלות קניה ומכירה, אין דמי משמרת

.נאמן

.דחיית מס❑

.ניידות מוחלטת בין מסלולי השקעה❑

.ניתן למנות מוטבים❑

.ניתן לבצע אנונה❑

!הכסף נזיל-הכי חשוב  ❑



תודה על ההקשבה 

ענת קלדרון 
מנהלת המרכז לניהול פרישה 

קפיטל שירותים פיננסים
Anat.capital@gmail.com

0549233950
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