
 

 כתבת יח"צ עבור מיזם "פרקטי"
 

 

 המדריך המלא לפנסיה 

נראה כי רבים מאתנו חסר ביחס למדינות מערביות אחרות. החינוך הפיננסי בישראל לוקה ב

. מצב זה יכול מתנהלתהיכן היא קרוב לוודאי שגם אינם יודעים מה מצב הפנסיה שלהם ו

שאותם דמי ניהול גבוהים שלם לבעת גיל הפרישה ואולי גם  מצוקה ומחסורביא לידי הל

 יותר.  נוחיכולנו לחסוך לטובת עתיד 

 בגלל הפיננסי והפנסיוני תחום" הוקם באופן טבעי לגמרי כדי לעשות סדר ברקטיפמיזם "

 תחומים ספורבאין  ולשלוט להבין נדרשים אנו כיום. תנומא ואחת אחד כל של אישי צורך

. עתידנו את ונחזק מכספנו יותר נציל כך, בהם שנעמיק ככל .שלנו הפיננסי לניהול הנוגעים

 . פנסיה מהי או משכנתא לקחת איך אותנו לימדו לא שמעולם בכך מתחילה הבעיה

 עמלות, הביטוחים כלל על בחודש משלמים אתם כמה פעםאי  עצמכם את שאלתםהאם 

 ? בפנסיה הניהול ודמי סיםמ, הבנקים

 או החלטה קבלת של בסיטואציה מצויים אנו כאשר לפעול ותנואהאם ברור לכם מה מניע 

 ?הפיננסי בתחום לשינוי רצון

 מה מאחורי עומד מי האם ידוע לנו המסובך המידע בים וטובעים לאינטרנט ניגשים כאשר אנו

 ?דיו וברור אמיןנחשב ל המידע האם? שם שנכתב

 הוא, האם תוכלו להיות בטוחים ש"במשפחה טוב הכי שמבין זה" עם מתייעציםאתם גם אם 

 ?כםעבור טוב הכי מה מבין באמת

 והאם? אותו מניעיםש אינטרסיםהאם ידועים לכם ה ,פנסיוני יועץ על סומכיםכאשר אתם 

 ?אותו מנחה תמיד טובתנו

 ! "פרקטי" את יצרנובגללן ש הסיבותהן  אלו

 מפסידיםו בהם מבינים שאינכם הפיננסיים נושאיםל סביבמ הערפל מסך את לפזר אנו באים

 דגשבו ביעילות, במהירות פרקטי מידע ללמוד דרך שיש מאמינים אנחנו. בגלל זה רב כסף

 משתתפי איך רואים אנו היום כבר. שתבחרו נושא בכל השוק של ורחבה ניטראלית גישה על



 
 ופגישות ההדרכות במהלך שרכשו מעשיים וכלים טיפיםהודות לרב  כסף חוסכים" פרקטי"

 !מהשינוי חלק היוו אלינו הצטרפו. האישיות הייעוץ

  :חודש כלב קליםש אלפי של סכוןילח טיפים 8 פניכםל

גם אם הנכם בין עבודות, מובטלים או  – להתחיל לחסוך כמה שיותר מוקדם .1

 סביר בזמן הפרישה. כדי להגיע לסכום  30-25 יםסטודנטים. רצוי להתחיל כבר בגיל

שכירים מקבלים פנסיה מהמעסיק אחרי צבירת  – ?מי משלם את הפנסיה שלכם .2

עליכם לדאוג  –ם עצמאיהפקידו באופן עצמאי.  –חודשים. מובטלים  6ותק של 

 לפוליסה עצמאית. 

ממשכורתו של העובד לטובת  6.5% על המעסיק להפקיד – ?כמה להפקיד .3

 נוסףשאותם עליו ועל העובד להפקיד לטובת פיצויים.  6% -הפנסיה, זאת בנוסף ל

 ממשכורתו לטובת הפנסיה המדוברת. 6%, על העובד להפקיד על כך

משיכת כספי הפיצויים תפגע בקרן הפנסיה, ולכן  – לא למשוך את כספי הפיצויים .4

 מעבר בין עבודות. זמן חשוב שלא למשוך את הכספים ב

הרפורמה קובעת כי דמי הניהול ש למרותלהתמקח עליו,  כדאיש סעיף – דמי ניהול .5

 מההפקדה. 6%-ו  מהצבירה 0.5% -הם פנסיה בקרן המקסימליים

בהתאם ואף מומלץ לעבור בין מסלולים  אפשרי – בחירת מסלול אטרקטיבי .6

 זכויות שנצברו.הפנסיוני וב מבלי לפגוע בוותק תקופה בחייםל

אל תמהרו לחתום על טפסים ולעבור מסלולים מבלי שהשכלתם להבין  – לדעת יותר .7

וניינים אותם בצורה ברורה. נסו להבין מה עומד מאחורי ההצעה והשינויים שמע

 . ייתכן כי הם לא יתאימו לאורח חייכם ואולי לא לעתיד. שלכם בפנסיהלעשות 

תנים תמיד נימורכבת ומכילה סעיפים רבים שלא קרן פנסיה  – ללמוד מהמומחים .8

ו למעננלכן, חשוב שלא להסתמך על הבחירה שעשו להבנה על ידי האזרח הפשוט. 

 ים שיראו לנגד עיניהם רק את טובתכם. יסוכנים, אלא להיעזר במומחים אובייקטיב

מעולם לא לימדו אתכם ממה מורכבת פנסיה, מהם דמי ניהול המקסימליים שניתן האם 

 ן לשבת קרוב למומחים וללמוד בסדנההזמ זהיישאר לכם לגיל הפרישה?  ף, כמה כסלגבות

 מקצועית מה יעלה בגורלכם ביום הפרישה! 

 הפנסיוני שלהם.עתיד הפרו את ישו הצליחו להוזיל את דמי הניהול מהבוגרים 95%-כ

 טח להם עתיד פיננסי טוב יותר! מובות בוגרים שכבר רהצטרפו לעש

 <<<עכשיו שרוהתק הסדנ והזמנת לפרטים


