איך
להגדיל את
הפנסיה?
לגזור ולשמור!

הכותב :פיטר הוד  -מומחה לתכנון פיננסי ,ביטוח ופרישה.
האם אפשר להגדיל את הפנסיה מבלי להגדיל את התקציב
החודשי לחיסכון? כן!
חשוב להבין כמה דברים ,הנושא הפנסיוני תפס תאוצה בשנים
האחרונות )פנסיה חובה היא כולם רק משנת  (2008ולמי שלא
הייתה פנסיה לפני כן נמצא כיום בבעיה כלכלית או צפוי להיות
בפרישה בבעיה כלכלית.
הגעתם לגיל  50והחשש שהפנסיה הצפויה לא תספיק לכם כדי
לחיות בכבוד בפרישה ולא נותן לכם לישון בשקט? אתם יכולים
להירגע ,הנה כמה דרכים להגדלת הקצבה הצפויה.
 .1הדרך הקלאסית היא כמובן להגדיל את התקציב החודשי
המופרש למטרות חיסכון .ככל שתגדילו את התקציב ,כך תצברו
יותר כסף ותהיה לכם פנסיה ראויה יותר .מומלץ לבחון את
האפשרות הזאת ולקבל החלטה רק לאחר שתראו בפועל בכמה זה
ישפר לכם את הפנסיה .אפשר לעשות סימולציה באתר האינטרנט
של חברות הביטוח ללא עלות.
 .2דרך נוספת להגדלת החיסכון היא דרך מקום העבודה .אפשר
לבקש שהחלק שלכם בהפרשה פנסיונית תגדל ל) 7% -במקום
 .(6%ככל שיש לך יותר זמן לפרישה ואתם לא חוסכים באפיקים
אחרים זו אולי הדרך היעילה ביותר עבורכם ,באמצעותה תוכלו
להגדיל את הפנסיה הצפויה.
 .3אפשרות אחרת היא לבצע שינוי בתמהיל ההשקעות
הפנסיוניות שלכם .כך למשל באפשרותכם להגדיל את הסיכון
בהשקעות ובעצם להגדיל את הסיכוי לצבור יותר כסף לגיל
פרישה .כמובן שיש לשים לב ,מדובר במהלך שמסכן לכם את
הכסף ואת ההון .עם זאת ,אם עושים זאת בחוכמה אפשר להגדיל
את הפנסיה .כלל אצבע )לא מחייב( בהשקעות הוא  100פחות הגיל
שלכם – זו כמות המניות שצריכה להיות בתיק ההשקעות שלכם.
 .4אפשר גם לדחות את גיל הפרישה ,דחיית גיל פרישה
משפיעה על כמה גורמים
 .aהגדלת החיסכון – יכנסו הפקדות נוספות
 .bהקטנת מקדם הפרישה – מקדם נמוך יותר = קצבה גבוה יותר
 .cתוספת דחייה לקצבת הזקנה מביטוח לאומי – קצבת זקנה
גבוה יותר
ברור שלא כל אחד יכול להרשות לעצמו לדחות את גיל הפרישה
ולפעמים זה גם לא תלוי בעובד אלא במעסיק .לכן בחלק מהמקרים
חשוב לוודא שתמיד תהיו חיוניים לארגון בו אתם עובדים.
לדעתי הדרך הנכונה ביותר היא לעשות תכנון פיננסי ולהתכונן
לפרישה כבר מהיום ,לייצר פנסיה בגיל מבוגר זה לא פשוט,
לרוב זה יצריך הבאת כסף מהבית ובעצם לקנות קצבה פנסיונית
לכל החיים .לכן חשוב לתכנן איך יראו החיים שלכם כבר מהיום
ולהתחיל לחסוך גם אם מדובר בסכום חודשי נמוך .תזכרו המתכון
הפיננסי הטוב ביותר הוא תכנון ,יישום ובקרה ,מי שמתמיד זוכה
לשקט כלכלי ונפשי.
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הספרייה העירונית של הרצליה ממליצה על ספרים
מחתרת המסילה /קולסון וייטהד
סיפורה של נערה שחורה
בשם קורה שנולדה כשפחה
בג'ורג'יה שבארה"ב .אמה
הייתה שפחה וגם סבתה .חייה
קשים מנשוא .אמה בורחת
מהחווה כשקורה עדיין ילדה
בת עשר .איש אינו יודע מה
עלה בגורלה של אמה .בהמשך
יתברר שבריחתה לא צלחה.
קורה מנודה ונשלחת להתגורר
בבקתת הנשים המנודות ,
העלובות והמסכנות ביותר
שחלקן לא שפויות.
לימים קורה מחליטה לברוח עם עבד נוסף בשם סיזר.
סיזר מספר לה על "מחתרת המסילה" .השניים בורחים
ומצליחים להגיע בעזרת קרון תת קרקעי סודי ובעזרת
אנשים אמיצים העוזרים לעבדים במנוסתם לדרום קרוליינה.
לאחר שהם מצליחים לבנות חיים חופשיים הם נרדפים
שוב .לוכד העבדים ריג'ווי שם לו למטרה לתופסם .קורה
מצליחה לברוח ממנו וממשיכה במנוסתה ממדינה למדינה
כשכל רצונה הוא להיות חופשייה .בבריחתה פוגשת קורה
אנשים שונים שפועלים בסתר תוך כדי סיכון רב למען
שחרור והסתרה של עבדים נסים בדרכם אל החופש לעבר
צפון ארה"ב וקנדה .ספר מרתק ומרגש הפותח צוהר לתקופה
אפלה בחיי האומה האמריקאית ולתפקידה של "מחתרת
המסילה" בהצלה והסתרה של עבדים הנמלטים מחיי עבדות
והתעללות.
מומלץ ביותר.

הבצורת /ג'יין הרפר
ארון פאלק חוקר במשטרת
מלבורו ,חוזר לעיר הולדתו
קיאוורה כדי להשתתף בלווית
חברו שנמצא מת יחד עם אשתו
ובנו.
ארון ואביו נאלצו לעזוב את
קיאוורה בעקבות מות נערה
שהיתה חברתו של ארון ולוק
שימש לו אליבי.
אביו של לוק דרש ממנו לבוא
ולחקור את הרצח ,ובמקביל
לחקירה הרשמית הוא וראקו הבלש המקומי ,חוקרים את
האירוע ומגלים סימני שאלה רבים .בעודם חוקרים ,מתגלים
הסודות מהעבר והפתרון שאיש לא צפה.
החקירה פותרת את הרצח וסוגרת מעגל עם מות אהובתו,
לפני עשרים שנה.
ספר מתח שכתוב בצורה מרתקת וקריאה שלא עוזבים עד
הדף האחרון.
בספריה העירונית הראשית עומד לרשות תושבי הרצליה שירות יחודי:
מרכז מידע קהילתי – הרצלידע .המרכז נותן מענה לכל שאלה המתעוררת
בחיי היום יום בעיר .המידע ניתן ללא תשלום בטלפקס 09-9501705
)מכל קו של בזק( או בדוא"ל infocenter@herzliya-lib.org
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