
  איך תראה הפנסיה שלך ?

המדריך לתכנון פנסיוני ופיננסי אישי
לשכירים ועצמאיים

שמעון בנבנישתי
מתכנן פנסיוני ופיננסי מוסמך



תכנון פנסיוני ופיננסי הינו תהליך חשוב ומשמעותי בחיינו ובחיי משפחתנו.
בגיל  ושקטים  בריאים  חיים  לעצמנו  להרשות  במטרה  קשה  עובדים  אנו  חיינו  במהלך 
פרישה, כדי נוכל להגשים חלומות שלא הספקנו במרוץ החיים, ובהרבה מקרים לעזור 
את  למקסם  העיקרית  מטרתו  ופיננסי  פנסיוני  תכנון  דרכם.  בתחילת  ולנכדים  לילדים 

מצבכם הכלכלי בהווה, ולהבטיח לכם אפשרות להגשים את כל חלומותיכם בפרישה.  
במהלך חיינו אנו צוברים כספים במוצרי השקעה שונים: קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, 

כספים  בבנקים, תיקי השקעות מנוהלים, קרנות השתלמות וכדומה. 
המיטבית  בצורה  לנצלם  כדאי  אשר  הייחודיים,  המאפיינים  את  יש  השקעה  מוצר  לכל 

לאחר שנבחנו צרכיך האישיים.
 

האם הכסף שלך מנוהל נכון?	 
האם רמות הסיכון מתאימות לגיל שלך ולמטרות שלך?	 
האם אתה מנצל את הטבות המס שמגיעות לך?	 
האם הפנסיה בפרישה תספיק לך למחיה?	 
חס וחלילה במקרה של קטסטרופה בריאותית האם אתה או המשפחה תעמדו בזה?	 

תכנון פיננסי חכם ישקף את מצבך הפיננסי והביטוחי בצורה פשוטה וברורה, יוודא שאתה 
מנצל את הטבות המס המקסימליות ויתאים לך תמהיל חסכונות והשקעות יעיל ואמין, 

שמותאם בדיוק עבורך.

מתי ?

לאורך חיינו אנחנו עומדים בפני החלטות פיננסיות רבות, שלהן 
הנוגעות  ההחלטות  יותר.  הרחוק  גם  שלנו,  העתיד  על  השפעה 
לאספקט הפנסיוני נחשבות להחלטות אקוטיות, בשל ההשפעה 
העובד  האדם  של  ההכנסה  מקורות  בה  התקופה  על  להן  שיש 
מצטמצמים, או, אפילו, נעלמים לגמרי. עם זאת, לגיל בו נעשה 
של  מהותו  על  ישירה  השפעה  ישנה  הראשוני  הפנסיוני  התכנון 

התכנון ועל נקודות הכובד שלו. למשל :

בגילאים 25-35: תכנון פנסיוני מסייע לאדם בגיבוש
התנהלותו בשנים הבאות בכל הנוגע לביטוח ולפנסיה.

בגילאים 35-55: תכנון פנסיוני יתמקד בסקירת הקיים, איתור 
טעויות קיימות בתיק ביטוחי הפנסיה, בהתאמתו לשינויים שחלו 

בחיי האדם בשנים שחלפו וגם בהוזלת העלויות הכרוכות בו.

והיא  55-67: הישורת האחרונה של התכנון הפנסיוני  בגילאים 
מתמקדת בעיקר בביצוע השיפורים האחרונים הנחוצים בתיק 
המבוטח  של  וחסכונותיו  נכסיו  והכנת  הפנסיוניים  הביטוחים 

לקראת פרישה )ע”י מקסום הטבות מס, למשל(.

הקדמה
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בידיכם לקבוע את העתיד הכלכלי שלכם גם בהווה  ובטח ובטח לקראת פרישה

פרישה  לקראת  לקוחות  אליי  פנו  רבים,  במקרים 
פנסיה  עם  עצמם  את  שמצאו  מידי(  מאוחר  )בשלב 
נמוכה בעשרות אחוזים מהשכר האחרון שלהם אותו 
הרוויחו במשך השנים. אותם לקוחות מעבר לחרדה 
הכלכלית והעננה לגבי המשך התנהלותם הפיננסית, 
שנים  עוד  לעבוד  להמשיך  דרך  למצוא  חייבים  יהיו 

רבות אחרי גיל פרישה על מנת שיוכלו להתקיים 

אדם בין 47 שפורש בגיל 67,  שהצליח לשפר את החיסכון הפנסיוני ב 1000 שח בלבד, בפרישה 
יגדיל את הצבירה שלו ב 360,000 שח, שמתוכם 120,926 זה רווחים שצבר במשך השנים. 

העתיד  את  לתכנן  מעוניינים  ואתם  לכם  חשוב  שהנושא  סימן  הלום,  עד  והגעתם  המדריך  את  קיבלתם  אם 
הפיננסי שלכם כבר היום. אז בשביל זה אני פה לרשותכם , בואו תכירו אותי, ונמשיך ללמוד

התוכניות  של  שגוי  ניהול  נוספים  במקרים  בכבוד. 
הפנסיוניות וההשקעות הלא מוצלחות לאורך השנים 
זכרו:  פרישה.  לקראת  לחסכון  הפיך  בלתי  נזק  הסב 
שנקרא  ייחודי  ממנוף  נהנים  אנו  השנים  כל  במשך 
ולנצל אותו למען  וחשוב מאוד להכיר  ריבית דריבית 
הגדלת החסכונות שלנו לפרישה. בידיכם לקבוע את 
העתיד הכלכלי שלכם גם בהווה ובטח ובטח לקראת 

פרישה.

דוגמא

.2



מה מיוחד בשירות שלי?

שמי שמעון בנבנישתי, מתכנן פנסיוני ופיננסי, בעל רישיון פנסיוני 
20 שנות  2000. במהלך  מוסמך ומנהל השקעות מורשה משנת 
וניהול  בתכנון  משפחות  מאות  ליוויתי  הפיננסי  בעולם  עבודתי 
התחלתי  המקצועית  הקריירה  את  שלהם.  החסכונות  של  מעשי 
בבורסה  כמבצע  וכלכלה  לניהול  סטודנט  בהיותי   1994 בשנת 
ובשנת  ניהול תיקים מספר שנים,  לניירות ערך, עבדתי בחברת 
השקעות  בניהול  שהתמחה  בוטיק  השקעות  בית  הקמתי   2005
הביטוח  סוכנות  את  הקמתי   2014 בשנת  פרמיום.  ללקוחות 

הפיננסיים  נכסיהם  של  יותר  ויעיל  נכון  בניהול  ללקוחותיי  לעזור  כדי  ופיננסים"  ביטוח  "בנבנישתי 
והפנסיוניים. בשנים האחרונות אני מלווה מאות משפחות בתכנון פנסיוני ופיננסי שוטף. במקרים רבים, 
ועוד. המטרה שלי להביא  ניהול מיותרים, כפל ביטוח,  לקוחותיי חסכו אלפי שקלים בתשלומי מס, דמי 
פתרון כולל ומקיף ללקוח ומשפחתו ולסייע לכם לקבל את כל השירותים במקום מקצועי אחד ובאופן 

מקצועי ואיכותי. 

√  ניסיון למעלה מ 20 שנה בעבודה מול לקוחות בניהול ותכנון פיננסי.
√  היכרות מעמיקה של כל הפתרונות הפנסיוניים הפיננסיים והביטוחים הקיימים כיום

     והיכולת להשוותם למוצרי עבר. 
√  שירות וליווי אישי ישירות ממני שכולל פגישות תקופתיות ולא דרך צד שלישי. 
√  אובייקטיבי לטובת לקוחותיי – לא קשור לאף חברת ביטוח או בית השקעות. 

√  עובד מול כל הגופים המובילים במשק הישראלי ללא העדפה של גוף כזה או אחר.
√  אובייקטיבי ללקוחות שלי ומתאים עבורם את הפתרונות הטובים ביותר הקיימים. 

מספק פתרון 360 מעלות
  הלקוח עובד מול איש מקצוע אחד שרואה ומנתח את התמונה המלאה

נעים מאוד,
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מטרת המדריך

איסוף מידע פוליסות ביטוח

איסוף \ שמירת מסמכים

הכנת דוח פיננסי וביטוחי

ארגון וסידור המידע            

איסוף מידע של מוצרים פנסיוניים .1

.2

.3

.5

.4

אז מה נלמד?

להקנות לכם ידע בסיסי בהבנת התוכניות שלכם בחברות הביטוח ובבתי ההשקעות.

להסביר מונחים ונתונים בסיסיים בדוחות הנשלחים אליכם אחת לשנה.

לדעת למפות את הדברים העיקריים. 

יותר שתאפשר לכם לקבל  ונכונה  להבין את תמונת המצב שלכם בצורה ברורה 

החלטות נכונות.

לאחר לימוד כל שלבי העשייה יגיע השלב האחרון – השלב המקצועי שבו אוכל לכוון אתכם ולטפל עבורכם 
בביצוע מהלכים מקצועיים מול הגופים השונים, במטרה להתאים ולמקסם את החסכונות שלכם לצרכים 

האמיתיים שלכם בהווה, ולהיות מוכנים כראוי לפרישה להגשמת כל חלומותיכם
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שלב 1 - איסוף המידע
מוצרים פנסיוניים      

קרנות פנסיה

קופות גמל
 ביטוחי

מנהלים

 קרנות
השתלמות

כמו הרבה דברים בחיים, כדי לקבל תמונה מלאה של מצבנו 
אנו חייבים לאסוף ולרכז את כל המידע לשם עיבוד הנתונים.

מקורות אפשריים לאיסוף המידע:
אתרי חברות הביטוח – באזור האישי של המבוטח באמצעות רישום ת.ז מקבלים קוד . 1

אימות לנייד, נכנסים ומוציאים העתק דוח שנתי מפורט ומעודכן.
אתר מסלקה פנסיונית – אתר שמרכז עבורכם את כל המוצרים הפנסיוניים הרשומים . 2

על שמכם בחברות השונות.

קרן פנסיה ותיקה
לפני 95 - קרן זכויות

קרן פנסיה תקציבית
עובדי מדינה / צבא / משטרה 

קרן פנסיה חדשה
אחרי 95 - קרן צבירה                                                                                         

קופת גמל לתגמולים 
חסכון עובד ומעביד                   

קופת גמל לפיצויים
הפקדה לפיצויים                             

קופת גמל להשקעה
חסכון אישי                                                                                         

ביטוח מנהלים לשכיר 
חסכון פנסיוני לפרישה

תגמולים לעצמאיים
חסכון פנסיוני עצמאי                                                                                      

השתלמות מעמד שכיר 
הפקדות עובד ומעביד                      

השתלמות במעמד עצמאי
 הפקדת במעמד עצמאי                                                                                     

עכשיו, לאחר שאספנו את כל המידע על התוכניות שלנו, 
נעבור לאיסוף מידע על הביטוחים הפרטיים שלנו

.5



ביטוח בריאות
תרופות

ביטוח חיים

ביטוח מחלות
כיסוי נרחב שלב 2 - איסוף המידע

פוליסות ביטוח  

ביטוח חיים ותאונות

המוצרים הביטוחיים הקיימים

ניתוחים	 

תרופות  	 

השתלות  	 

כתבי שירות 	 

סיעוד	 

כיסוי נרחב למחלות         	 

כיסוי למחלת הסרטן 	 

בלבד

ביטוח מקרה מוות     	 

נכות/מוות מתאונה   	 

אובדן כושר עבודה	 

תאונות אישיות	 

מקורות אפשריים לאיסוף המידע:
אתרי חברות הביטוח – באזור האישי של המבוטח באמצעות רישום ת.ז מקבלים קוד . 1

אימות לנייד, נכנסים ומוציאים העתק דוח שנתי מפורט ומעודכן.
אתר הר הביטוח – אתר שמרכז עבורכם את כל מוצרי הביטוח הרשומים על שמכם . 2

בחברות השונות.

עכשיו , לאחר שאספנו את כל המידע על התוכניות שלנו, גם ביטוח וגם מוצרי 
חסכון נעבור לשלב הבא, ארגון המידע
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שלב 3 - ארגון המידע
 

סוגי התוכניות ?
מוצרי חסכון: האפשרויות: קרן פנסיה/ ביטוח מנהלים/ קרן פנסיה כללית/

קופת גמל/קרן השתלמות/גמל להשקעה/פוליסת חיסכון.
כיסויים ביטוחיים: האפשרויות: ביטוח בריאות/ ביטוח תאונות אישיות/

ביטוח אובדן כושר עבודה/ ביטוח מחלות קשות/ ביטוח סעודי/ ביטוח חיים

מי מנהל את הכסף ?
היכן התוכניות שלנו מנוהלות?

חברות ביטוח )הראל, מגדל, פניקס(? 
בתי השקעות )ילין לפידות , אלטשולר שחם(?

 

 כמה צברנו עד היום ? 
 כמה כסף חסכנו בכל מוצר ומוצר.

 בכל דוח שנתי ניתן למצוא את היתרה הצבורה
 ל 31.12.2019 לדוגמה

 

דמי ניהול ? 
בדוח שנתי מצוין גובה דמי הניהול של התוכנית

 

11

44

33

22
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שלב 3 - ארגון המידע
 

ביטוחים פרטיים ? 
איזה כיסוי ביטוחי יש לי וכמה אני משלם עבורו

 55
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מושגים שחשוב להכיר 
 

פוליסה – פעילה/לא פעילה/מסולקת

תוכנית פעילה:
תוכנית שמשולמים בגינה תשלומים חודשיים ורצופים. 

כל זמן שהתוכנית פעילה נשמרות למבוטח הזכויות השונות שיש בפוליסה,
כגון: כיסויים ביטוחיים, וותק, תקופת אכשרה, אובדן כושר עבודה ועוד.

תוכנית לא פעילה/מסולקת: 
תוכנית שלא מפקידים כסף בגינה. 

סכומי הצבירה בתוכניות הפנסיוניות נשמרים, אבל הכיסויים הביטוחיים מתבטלים.

תקופת אכשרה בקרן פנסיה: 
5 שנים שבהן אין כיסוי ביטוחי על בעיה או החמרה רפואית של בעיה קיימת.

דמי ניהול מצבירה/הפקדה 

דמי הניהול שאנחנו משלמים במוצרים פנסיוניים. למשל בקרן פנסיה נהוג לשלם דמי 
ניהול מהחיסכון הצבור, ובנוסף דמי ניהול מההפקדות השוטפות.

מסלולי השקעה 

נושא זה קריטי לפנסיה  הצבירות בתוכניות הפנסיוניות צוברות תשואה לאורך השנים. 
שלכם בפרישה. חשוב להתאים את מסלול ההשקעות לפי צרכיכם ולפי גילכם. 

החלוקה הנהוגה כיום:

תוספת רפואית: 
תשלום מוגדל שחברת הביטוח דורשת בגלל מצב רפואי של מבוטח.                                             

החרגה:
בעיה רפואית קיימת של מבוטח שחברת הביטוח לא מכסה במקרה ביטוחי. 

פיצוי: 
תשלום חד פעמי מטעם חברת הביטוח על פי תנאי הפוליסה.

שיפוי:
סכום המשולם ע"י החברה כנגד הוצאות שהוציא המבוטח בפועל, 

כנגד קבלות מקוריות, לאחר קרות מקרה הביטוח, עד לתקרת הסכום 
שנקבע בפוליסה.

.9

עמיתים הנמצאים במסלול תלוי גיל, הרכב ההשקעות ישתנה
 באופן אוטומטי על פי גיל. 

בני 60 ומעלהבני 50 עד 60           בני 50 ומטה        



מושגים שחשוב להכיר 
 המשך

 כיסוי ביטוחי במוצרים פנסיוניים

במוצרים הפנסיוניים קיימים כיסויים ביטוחיים. 
חשוב להכיר ולדעת מה הם מעניקים לנו מכיוון שהם מהווים 

עבורכם הגנה פיננסית בזמן משבר.

בקרן הפנסיה

פנסיית שארים:
במקרה מות עמית בקרן הפנסיה, תשלם קרן הפנסיה קצבה חודשית לשאריו

)בן/בת זוג, יתום, הורה ( למשך כל ימי חייהם.

פנסיית נכות:
במקרה של אובדן כושר עבודה תשלם קרן הפנסיה קצבה נכות חודשית למבוטח.

קצבה משוערת:
פנסיה צפויה בגיל פרישה. בדוחות השנתיים הקצבה המשוערת מתייחסת לצבירה נכון 

לאותה שנה, ולא לוקחת בחשבון הפקדות נוספות.

בביטוחי מנהלים

ביטוח חיים:
תשלום סכום חד פעמי למוטבים.

ביטוח אובדן כושר עבודה:
במקרה של אי כושר עבודה תשלם חברת הביטוח לפי גובה הפגיעה 

ביכולת העובד לעבוד.
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מושגים שחשוב להכיר 
 המשך

תשואות

במילים פשוטות, כמה כסף נצבר לנו על החסכונות שלנו. זה נתון סופר חשוב לעתיד 
שלכם. קיים שונות רבה בין הגופים המנהלים לאורך השנים. 

השוואה של אותה תוכנית רק הפרש של 1.5% בתשואה השנתית. 
לאורך זמן מדובר על תוספת חסכון של 250,000 שח לפרישה

 )חוסך שמתחיל בגיל 40(  שזה המון כסף. 
כן ובפועל לאורך השנים יש פערים ֿגדולים יותר בין הגופים המנהלים את הכסף שלכם.
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דוגמא

דוגמא



שלב 4 - איסוף \ שמירת מסמכים
 

לקראת פרישה חשוב לעשות סדר בכול המסמכים שקיבלנו 
ממעסיקנו במשך החיים 

עבודה אצל מעסיקים שונים:
הכינו טבלה של תקופת העבודה וסיומה

מכתב סיום עבודה.. 1
אישור שחרור כספי פיצויים לעובד.. 2
טופס 161 – טופס סיום עבודה שהמעסיק ממלא לטובת מס הכנסה.                                     . 3

)הטופס מפרט את כל התשלומים כולל מענקים חד פעמיים שהמעסיק שילם לעובד(.
אישור פקיד שומה על אופן התחשבנות וייעוד כספי פיצויים שנתקבלו מהמעסיק.. 4

בסיום עבודה חשוב מאוד לקבל את הטפסים הבאים:

במידה וחסר לכם אחד מין הטפסים חשוב מאוד לפנות למעסיק
להשלים את החסר..
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 שלב 5 - הכנת דוח פיננסי מסכם

עכשיו, כאשר אספנו וריכזנו בגיליון מפורט את כל התוכניות שלנו,  צבירות, וביטוחים 
ואנו מכירים את התוכניות השונות ודרך להבין אותם, אנו יכולים לקבל תמונה לגבי :

דוגמה לטבלה מרכזת של חסכונות וביטוח
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כמה קצבה נקבל בפרישה?

האם יש לנו סכומי כסף הוניים?

האם יש לנו כיסויי ביטוח מתאימים?

מי מנהל לנו את הכסף?

פנסיית שארים?

פנסיית נכות?

  מה דמי הניהול שאנחנו משלמים?



לסיכום

www.benvenisti-ins.co.il | shimonb.ins@gmail.com | נייד: 054-4438833 | משרד: 03-7519254 | פקס: 153-544438833

לא משנה מה המרחק שלך עד לפרישה, האם זה עניין של שנים בודדות או אולי עשרים שנה ויותר, 
ככל שתבצע תכנון פנסיוני ופיננסי מותאם אישית מוקדם יותר, כך תגיע לרגע האמת כשאתה מוכן 

יותר ואיכות החיים שלך אחרי הפרישה תושפע בהתאם.

להבטיח את עתידך ואת עתיד משפחתך באופן אופטימלי

לקבל החלטות מושכלות בנוגע לעתידך הכלכלי לפני שיהיה מאוחר

לתכנן תהליך פרישה בראש שקט ועם מבט רגוע אל העתיד

להבטיח לך איכות חיים גבוהה יותר בזכות התנהלות מותאמת למצבך הרפואי והכלכלי גם יחד

חשוב לי לשמור על קשר,

לכל שאלה או התייעצות:
אני מזמין אותך ליצור קשר במייל האישי שלי:                                                

                                                או בנייד: 054-443-8833

מחויב לעתידך,

שמעון בנבנישתי
מתכנן פיננסי ופנסיוני.

עיצוב: אוהד צוק

אני שמח להזמין אותך לפגישת היכרות
√ בפגישה אעבור יחד איתך על מיפוי תיק מוצרי החיסכון והביטוח שלך.

√ נבחן את סוגי החסכונות הקיימים, מה ניתן לשפר כבר היום.
√ נתאים את הכיסויים הביטוחיים לצרכים האמיתיים שלך ושל המשפחה.

√ בסופו של תהליך, אסכם ואציג בפניך את האפשרויות המומלצות הטובות ביותר
    לחיסכון וצמיחה בהווה, ולפרישה רגועה ומכובדת בעתיד לבוא. 

אם חשוב לך

shimonb.ins@gmail.com 
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