
 

 א' ועד ת'- שלבי עבודה מ  - מה לעשות בפרישה מעבודה  

 קורס הכנה לקראת פרישה

העתידי של הפורש.  ושמשפיע על הפן הכלכלי, המשפחתי    זהו זמן בחיים  עזיבת עבודה ו/או פרישה לגמלאות

 שלא יהיה. היות בטוחים שעתידם מתוכנן לכל מצב לפורשים ל הפרישה תאפשר הכנה ראויה לקראת

 לאנשים עובדים העומדים לפרוש ממקום העבודה בשנה בקרובה  הקורס מיועד  ✓

לגמלאות  ההכנה לקראת  הקורס   יישומיילפורשים    נותןפרישה  מנת  היישר מהשטח  ופרקטיים    םכלים  על 

   שיוכלו לקבל את מלוא הזכויות והכסף להם הם זכאים.

 מטרות הקורס 

 קראת פרישה  מתן ארגז כלים מעשיים ל  ✓

 מורכבות  קבל החלטות פיננסיותאיך ללהבין   ✓

 בתחום הפנסיה ומיסוי פנסיוני  הגדרות ומשמעויותהבנה של   ✓

 הכרות עם מושגים רלוונטיים מעולם הפרישה  ✓

 מתכונת הקורס 

 שעות המתקיימים בשעות הבוקר/ערב לבחירתכם 5 שלהקורס מורכב משני מפגשים   ✓

 בכל מפגש יהיה מקום לשאילת שאלות  ✓

כל עובד יהיה זכאי לקבל פגישת ייעוץ והכוונה לפרישה פרטית במשך שעתיים בעלות מופחתת ללא   ✓

 התחייבות 

 תוצרי הקורס 

 הבנה בתכנון פנסיוני ומיסוי פרישה  ✓

 ג 116ד, 161א, 161, 161בטפסי בסיסית התמצאות  ✓

מעסיק עד לקבלת קצבה מהחיסכון  ו סדר פעולות בפרישה והתנהלות מול חברות ביטוח, מס הכנסה ✓

 הפנסיוני 

 בסיום הקורס העובדים יקבלו חוברת הסברים מסכמת בדוא"ל ✓

 נושאי הקורס 

 יום עיון א 

פנסיוני   .1 הפרישה  תכנון  קצבה  -לקראת  הון,  בין  )ההבדלים  הכסף  צבע  עם  פיצויים  ,  היכרות 

 ת בפרישה( ומשמעויו

 מה חשוב לדעת -היבטי מס בעת פרישה  .2

 טפסים שחובה להכיר ואיזה טפסים צריך להכין לקראת פרישה  .3



 

 פטור על מענק פרישה  VSפטור על הקצבה   -נוסחת הקיזוז החדשה   - 190תיקון  .4

 ולכמה זמן היא משולמת ממה מורכבת הפנסיה שלך   -אופן חישוב קצבת פנסיה  .5

 מענקי פרישה והחלטות פרישה .6

 האם ניתן למשוך כסף מהפנסיה ואיך עושים את זה?  .7

 מענקי פרישה וניצול יעיל של פטורים .8

 ומתן משימות למפגש הבא  סיכום, שאלות .9

 חשיבותה של צוואה  .10

 לאחר הפרישה  פתיחת עסקבבטים משפטיים יה .11

 יום עיון ב

 ומענה על שאלות חזרה על נושאים נבחרים ממפגש קודם  .12

 מה זה ולמה חובה לבצע?  -קיבוע זכויות  .13

 השקעות, הורשה וגדלת הפנסיה  -כל מה שחשוב לדעת  - 190תיקון  .14

 מה חשוב שיהיה ועל מה אפשר לוותראיך מאתרים,   -ביטוח בפרישה  .15

 איך מאתרים  -כספים אבודים ו/או חשבונות בנק  .16

 צאות/מטרות לטווח הארוך תכנון תזרים הכנסות/הו -תכנון פיננסי הוליסטי  .17

 מה קורה לכסף במקרה פטירה ונושאים נוספים שקשורים להעברה בין דורית  -הורשה  .18

 שאלות וסיכום  .19

 איפה? 

 + מקרן/מסך.  על המעסיק לספק חדר במשרדי המעסיקהקורס ייערך 

 עלויות 

 . מע"מ לשני המפגשיםכולל ש"ח   4,600 -עלות הקורס 

 מרצים 

   CFPנן פיננסי מוסמך פיטר הוד מתכ

 כת דין יעל הוד עור

לאסטרטגיה המדריך  – ספר שמונת השלבים לחופש כלכלילמשתתפים בסיום הקורס יינתן 

 נסית אישית.פינ


