מגזין
אבירם" :שיט נתפס כספורט של גברים
והנשים לא תמיד מוכנות לבוא ולהפליג
איתם ,לכן אני חש בר מזל .אצלי זה היה ברור
מאליו ,שאני צריך לבחור בת זוג שתאהב
להפליג .זה כיף שיש לנו תחום עניין משותף"
בתחרות?
"אני מתרגשת מהזכייה
באליפות ישראל בשיט
יאכטות זוגות .הייתה תחרות
כיפית ומאתגרת ,ומאוד כיף
לסיים בתוצאה כזו .להפליג
עם בן הזוג זה הכי להרגיש
בבית כי אבירם מכיר את כל
המקומות שבהם קשה לי והיכן
אני טובה .וכשהפלגנו יחדיו,
זה מרגיש איזון מושלם".
קרה שרבתם בהפלגה?
"האמת שלא .אנחנו לא
רבים כל כך .צריך לדעת
בים להכיל אחד את השני,
אין לאן לברוח ,זה רק אתה
ומי שמסביבך ,יאמר לזכות
אבירם ,שהוא יודע להכיל,
ויש לו גם ניסיון בזאת כי הוא

גדל כך".
מאי הייתה אלופת ישראל
בגלישת רוח בדגם האולימפי
 RS:Xבהיותה בת " . 16אין
הרבה נשים בעולם הים אז
בשבילי זו גאווה להיות בחורה
שמפליגה בעולם גברי .זה
מרגיש מעולה וכיף לראות
את ההתלהבות של אנשים
אחרים שאנו מפליגים בזוג.
להיות עם משפחת סויסה זה
הכי כיף שיש .בפעם הראשונה
שפגשתי את איזי ואורית,
היה לי מוזר שבבית מדברים
לפרטי פרטים על שיוטים.
אך עם הזמן למדתי להתלהב
וליהנות מכך ,ואני מקווה שכך
אני אגדל את ילדי :באווירת
ים ובדיבור אין סופי על ים".

לראשונה בהיסטוריה נערכה
אליפות ישראל בשיט זוגות
בסוף השבוע האחרון ,נערכה אליפות ישראל בשיט זוגות
במרינה בהרצליה בהשתתפות עשרות זוגות שעשו את דרכם
מחופי הרצליה ללב הים .מדובר בפעם הראשונה בה המתמודדים
משיטים את היאכטות בזוגות ולא ביחידים ,מיומנות מורכבת
המצריכה שליטה מוחלטת במערכות השונות ביאכטה ושיתוף
פעולה מיטבי בין השייטים.
במהלך התחרות ,אשר ארכה יומיים ,התחרו הזוגות במסלול
אולימפי ייעודי שהורכב ממצופים בגדלים שונים בלב ים.
המתמודדים חולקו לארבע קטגוריות ,על פי גודל ואיכות
היאכטות בהן השתמשו ,ובכל קטגוריה הוגדרו זוכים במקום
הראשון ,אלו אלופי ישראל בשיט זוגות לשנת  ,2017כאמור
בפעם הראשונה בהיסטוריה.
להלן שמות הזוכים בקטגוריות השונות:
קטגוריה מס׳  - 1נועם ויערה כהן ,תושבי תל אביב.
קטגוריה מס׳  - 2אבירם סויסה ומאי מרכוס ,תושבי הרצליה.
קטגוריה מס׳  - 3פרופ׳ אהרון פרימרמן ורות שכטר תושבי
תל אביב.
קטגוריה מס׳  - 4קובי סולמה וגדי הרשקוביץ תושבי רמת
השרון.
את טקס הכתרת הזוכים הנחתה העיתונאית בילי בסרגליק.
יו"ר החברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה ,יונתן
יעקובוביץ :״לראשונה השנה נערכה במרינה הרצליה אליפות
ישראל בשיט זוגות ,ואנחנו גאים להוביל תחרות זו כאפיק חדש
בפיתוח העיר והאזור".
גיליון  1189ד' טבת תשע"ח 22/12/17

בת  62ויש
לך פנסיה
ותיקה?
הכותב :פיטר הוד  -מומחה לתכנון פיננסי ,ביטוח ופרישה.
הגעת לגיל  62ויש לך קרן פנסיה ותיקה כדאי שתקראי את
הכתבה הזו עד הסוף בכדי שתראי איך את יכולה להרוויח בין
 100-350אלף ש"ח בעזרת תכנון פרישה אסטרטגי.
העצה שלי ,תבקשי עכשיו לקבל קצבה! מגיע לך כבר היום
לקבל משכורת מהמעסיק ,קצבה מקרן הפנסיה והמשך הפקדה
לחיסכון פנסיוני .כן ...מגיע לך היום גם ,גם וגם .כבר עכשיו כדאי
לך לשקול ברצינות לבקש לקבל קצבה חודשית מקרן הפנסיה
שלך ,שימי לב ,מדובר רק בקבלת קצבה מקרן הפנסיה ללא שום
שינוי מבחינת מקום העבודה שלך .מבחינת המעסיק אין זה משנה
לאן להפקיד לך את החיסכון כל עוד את עובדת ,השאלה היא האם
את רוצה לקבל את מה שמגיע לך?
לדוגמא :אם המשכורת הקובעת שלך היא  10,000ש"ח וקצבת
הפנסיה הצפויה שלך היא  7,000ש"ח ,משכורת מהמעסיק 10,000
ש"ח את יכולה לבחור בין שתי האופציות :קצבה פטורה בסך
 4,096ש"ח לחודש או לחלופין  737,352ש"ח פטור על מענק
פרישה/היוון .בשני המקרים את מרוויחה בגדול!
אופציה א' קבלת קצבה פטורה ממס מגיל  62ועד גיל ) 67ניצול
פטור על הקצבה בלבד(
באופציה זו כדאי לבחור במידה ואת יודעת שאין לך מענקי
פרישה וקופות גמל לקצבה ואת רוצה לנצל את הפטור על הקצבה
בצורה המיטבית .במקרה זה את יכולה להגיע להכנסה חודשית
נטו ,הכוללת את המשכורת מהמעסיק ואת הקצבה מקרן פנסיה,
בסך של  15,794ש"ח .זאת אומרת תוספת משמעותית להכנסה
שלך ואם נחשב את סך ההכנסה עד גיל  67מדובר בהכנסה
מצטברת בגובה  385,000ש"ח שתקבלי אם תבצעי את המהלך
כבר היום.
אופציה ב' לשלם מס על הקצבה ולקבל מענק פרישה פטור
בגיל ) 67ניצול פטור על מענקי פרישה ו/או היוון קצבה(
באופציה זו כדאי לבחור במידה ויש לך קופות גמל לקצבה
נוספות ו/או את צפויה לקבל מענקי פרישה חייבים במס ,במקרה
כזה ההכנסה נטו שלך תהיה "רק"  14,680ש"ח לחודש עד גל 67
כאשר בגיל  67תוכלי לנצל את הפטור שלא נוצל )נכון ל2017 -
שווה ל 737,352 -ש"ח( על המענקים החייבים .מה קורה במידה
ולא ניצלת את מלוא הפטור? את תקבלי את הפטור שלא נוצל
על הקצבה ,כך שבכל מקרה את תקבלי את כל מה שמגיע לך.
באופציה זו הרווח שלך מבחינת תשלומי קצבה שתקבלי הוא
 318,300ש"ח עד גיל .67
לסיכום ,המהלך הכלכלי האסטרטגי הכי טוב מבחינתך במקרה
זה הוא להתחיל לקבל פנסיה כבר מגיל  62ולהתחיל ליהנות
מהחיים .בבואך לקבל החלטה בנוגע לעתיד הפנסיוני שלך חשוב
שתבצעי תכנון פרישה מסודר ומקיף על מנת שתוכלי לנצל באופן
מיטבי את הזכויות המגיעות לך.
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