להציל את יצחק לב טוב
יצחק לב טוב ,אב לשלושה וסב לארבעה,
זקוק להשתלת כליה בחו"ל .משפחתו פונה
אל הציבור בבקשת סיוע בגיוס 800,000
שקל לטובת הניתוח

יצחק לב טוב ,צייר
ואמן ,נשוי באושר ,אב
לשלושה ילדים וסב ל-
 4נכדים צעירים .לפני
כחצי שנה הכליות
שלו הפסיקו לתפקד
לחלוטין והוא נאבק
באמצעות
במצבו
דיאליזה
טיפולי
אינטנסיביים וקשים
אותו.
שמחלישים
מצבו אינו טוב ,פעמים
רבות טיפולי הדיאליזה
בצורה
מסתיימים
לא טובה והזמן אוזל.
המוצא היחיד עבורו
הוא השתלת כליה
בחו״ל באופן פרטי .הליך שהעלות הכספית שלו כ 800,000-שקל.
משפחתו של יצחק ,בסיוע עמותת "קו לחיים" ,פונה לעזרת
הציבור בגיוס הכסף לניתוח.
ורדית לנדסמן לב טוב ,בתו של יצחק" ,אבא שלי חולה מאוד
חייב לעבור השתלת כליה בחו"ל וזה עולה הון טוב של כסף וזה
קצת בעייתי .אני רוצה לספר לכם קצת על האיש הטוב הזה כדי
שתבינו טוב טוב שיש לכם פה עסק עם סבא טוב ,אבא טוב ,חבר
טוב ,בעל טוב ,המצויד בלב טוב במיוחד ובכליות שקרסו והוא
רק רוצה שיהיה לו קצת טוב כדי להמשיך להיות כל הדברים
הטובים האלה .כי לב טוב הוא אולי צייר ממש טוב אבל הוא
מעולם לא צייר את החיים שלו ככה .לצערי ,מטיפול לטיפול
המצב מתדרדר ,גם בעיניי הדומעות והלא אובייקטיביות וגם
בעיני הרופאים .קשה וכואב וככה כבר  8חודשים .הדרך היחידה
שחייו ינצלו ויישאר בחיים היא השתלת כליה .העזרה שלכם בכל
מילה ,בשיתוף ,בפרסום במקומות עבודה ותרומה כספית בעלת
אפקט עצום ואינסופי  -יכול להציל את אבא שלי .אני מזמינה
אתכם להיות לצידי ברגעים הקשים האלו ,להיות לשגרירים שלי
ולתומכים ולעזור לי לגייס את הסכום המטורף להשתלת כליה
כדי להציל את אבא שלי".
לתרומה ופרטים נוספים:
http://www.kavlachayim.co.il/yizhaklev
תרומות בהמחאה :לפקודת "קו לחיים" עבור יצחק לב טוב,
רחוב גונן  15פתח תקוה מיקוד 49170
להעברה בנקאית :בנק הפועלים סניף  532חשבון 492803
ע"ש קו לחיים עבור יצחק לב טוב .לקבלת אישור תרומה
יש להעביר את אישור ההעברה ולציין שם וכתובת לפקס:
.039215566
תרומה טלפונית039250505 :
גיליון 1040
כ"ה טבת תשע"ח 12/01/18

Local Hod Hakfar

מחפשים
חיסכון טוב?
קופת גמל
להשקעה!
הכותב :פיטר הוד  -מומחה לתכנון פיננסי ,ביטוח ופרישה.
קופת גמל להשקעה היא כיום המוצר עם הכי הרבה יתרונות
מבחינת מיסוי ,נזילות ,גמישות ורווחים!
בסוף שנת  2016משרד האוצר הבין שהציבור בישראל מחפש
אלטרנטיבה לחיסכון הבנקאי והשיק את קופת הגמל להשקעה,
מיום ההשקה ועד היום ישנה נהירה של ציבור החוסכים לאפיק זה.
במה שונה קופת גמל להשקעה מקופת גמל קלאסית? קופת גמל
קלאסית מיועדת למטרות קצבה ,משיכה ממנה ,לפני גיל הפרישה
שלא למטרות קצבה ,מחויבת בקנס גדול )תשלום של  35%מס
לפחות( .קופת גמל להשקעה היא קופה נזילה וניתן למשוך ממנה
באופן שוטף ללא הגבלה וללא קנסות ומי שירצה ליעד את הכסף
הצבור למטרות קצבה ייהנה משתי הטבות מס חשובות ,האחת,
פטור ממס רווחי הון )פטור ממס על הרווחים( ,השנייה ,פטור ממס
על הקצבה שיקבל )קצבה פטורה ממס(.
למי זה רלוונטי? לכל אדם שמעוניין לחסוך כסף לכל מטרה
ולכל נקודת זמן.
איך מפקידים ומה הסכום המירבי? ניתן להפקיד באופן חד פעמי
או באופן שוטף כל חודש ,סכום ההפקדה המירבי כיום הוא 70,000
ש“ח לאדם )צפוי שבעתיד התקרה תגדל ל 150,000-140,000 -ש“ח
לאדם( .כך שמשפחה בת  4נפשות יכולה להפקיד  280,000ש“ח
סה“כ בשנה(.
מתי ניתן למשוך כסף מהתכנית? ניתן למשוך את כל הכספים או
את חלקם ללא קנס או עמלת פירעון מוקדם בכל רגע נתון )בניכוי
 25%מס רווח הון על הרווח הריאלי בלבד(.
האם ניתן לעקוב אחרי החיסכון? בהחלט ,ניתן יהיה לקבל
פרטים אודות החיסכון באזור האישי ובאמצעות דוחות רבעוניים
ושנתיים.
האם ניתן לשנות מסלולי השקעה? כן ,שינוי מסלול אפשרי בכל
רגע נתון ללא תשלום מס רווחי הון בגין המכירה לצורכי השינוי.
כמה זה עולה? בקופות הגמל דמי הניהול הם  1.05%מהצבירה
השנתית ו 4% -מההפקדה החודשית ,קחו בחשבון שעל דמי הניהול
ניתן להתמקח וכיום ממוצע דמי הניהול עומד על  0.9מהצבירה
בלבד.
כמה ניתן להרוויח)מה התשואה(? החברות המנהלות אינן
יכולות להתחייב לתשואה כלשהי היות וזה תלוי באיכות הניהול
ובתנאי השוק השונים .עם זאת ,ניתן לראות את התשואות שהושגו
עד היום ) (11.1.18ומדובר בממוצע של כ  6%-8%במסלולים
הכלליים ו 12%-18%-במסלולים המנייתיים.
לסיכום
מדובר בתכנית חיסכון הטובה ביותר בישראל ,המאפשרת
גמישות ,נזילות ועלויות ניהול נמוכות והטבות מס משמעותיות.
אנשים רבים בוחרים להשתמש בקופת גמל להשקעה כתכנית
חיסכון עבור הילדים ,נכדים ,רכישת דירה ,הגדלת קצבה פנסיונית
או טיול.
משרדנו מתמחה בכל מוצרי החיסכון הפנסיוני לטווח ארוך
וחיסכון הוני לטווח בינוני קצר ,אני מזמין אתכם ליצור עימנו קשר
לקבלת הצעה אטרקטיבית לקופת גמל להשקעה ,באמצעותה תוכלו
לחסוך לכל מטרה ולקחת את הכסף מתי שרק תרצו.

052-6467605
אתרwww.hod-group.co.il:
כתובת המשרד :תעשייה  21רעננה.
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לנייד כל יום חמישי?

להצטרפות

קהילה

27

