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מענקי פרישה

?  מה כולל מענק פרישה במקום רגיל   

( כולל בקופות ) פיצויים 

פדיון ימי מחלה 

הסתגלות 

מענק בגין עודפות 

?ל  "מהו כלל  מענק פרישה שקיבלתם בעבר כפורשי צה

מענק מיוחד לכוחות הביטחון  

הסתגלות  /מענק בגין ימי מחלה 

 .



חישוב הפטור על מענק פרישה

מס הכנסה מעניק פטור עד גובה השכר החודשי מוגבל  

לכל שנת עבודה12,420-ב

דוגמא

: שנה וקיבל מענק לפי הפירוט הבא 30עובד פרש מעבודה לאחר 

70,000–מענק הסתגלות , 130,000–פדיון מחלה , 400,000פיצויים  

.15,000שכרו האחרון 

פתרון  

130,000+ 400,000+70,000= 600,000כ מענק הפרישה  "סה

12,420 <15,000

12,420* 30= 372,600: החלק הפטור 

600,000–372,600= 227,400החלק החייב במס  



?  איך משלמים מס על הפנסיה 

:הגדרות 
ג או על פי ביטוח"קצבה המשתלמת מאת מעביד או קופ–" קצבה"

(.ו6)9אובדן כושר עבודה למעט קצבת שאירים כהגדרתה בסעיף 

.  סך כל הקצבאות שמקבל אדם למעט קצבה מוכרת–" קצבה מזכה"

.לחודש8,510–תקרת הקצבה 

אשה62,  גבר67-"  גיל פרישה "

גיל פרישה או הגיל בו החל לקבל קצבה מזכה–" גיל זכאות"

.לפי המאוחר מבינהם



?  איך משלמים מס על הפנסיה 

חישוב הפטור

הקצבה  מתקרת67%נקבע ששיעור הפטור יעמוד על 

.המזכה
.הפטור קבוע ואינו תלוי בגובה הקצבה–המשמעות 

:  בכפוף להוראות שעה מבוצעת  ההעלאה בהדרגה 

2012-2015-43.5%

2016-2019-49%

2020-2024-52%

67%-ואילך    2025



דוגמא לחישוב הפטור  
1דוגמה מספר 

מהו החלק . 12,000החל לקבל קצבה בסך 67אדם בן 

?החייב 

פתרון

4,425= 52%*8,510הפטור יעמוד על 

12,000–4,425= 7,575: החלק החייב 

2דוגמה מספר 

?מהו החלק החייב . 6,500ל אבל הקצבה שלו בסך "כנ

פתרון

4,425הפטור קבוע עומד  על 

6,500–4,425= 2,075-החלק החייב 



190נוסחת הקיזוז לאחר תיקון 
הגדרות

העבודהשנות32-בהעובדשקבלפטוריםמענקים-פטוריםמענקים

.הזכאותלגילשקדמו
.בצוהאוצרשרשקבעאחרמכפילאו180–להוןההמרהמכפיל
180*8,510*35%-מקדם

------------------=1.35
12,420*32

1מסעיף2סעיףשלמהפחתההמתקבלהסכום-הפטורהההוןיתרת

מוכפלכשהואהמזכההקצבהמתקרת(שנהבאותההאחוזאו)1.67%

להוןההמרהבמכפיל

גילשנתשל.1.1-לועדקבלתםמיוםלמדדצמודיםפטוריםמענקים.2

.במקדםומוכפליםהזכאות



190נוסחת הקיזוז לאחר תיקון 
דוגמא

שנות עבודה וקיבל פיצויים פטורים 36לאחר 60אדם פרש בגיל 

.360,000בסך 

.שקל 12.000החל לקבל קצבה חודשית בסך 67בגיל 2020בשנת 

. 10%-עלה ב1.1.20המדד מיום הפרישה ל 

?מהו החלק הפטור של הקצבה 



פתרון

פתרון

67–גיל הזכאות 

שנות העבודה האחרונות שלו32רלוונטיות 

360,000* 32/36= 320,000מענק פטור לפני הצמדה  

320,000* 1.1= 352,000: הצמדה למדד 

352,000* 1.35= 475,200: מקדם פגיעה 

* 180=796,536–475,200= 321,336יתרת הפטור על קצבה   

52%  *8,510

321,336/ 180= 1,785: חישוב יתרת הפטור החודשי 

לינואר לפי עליית  המדד  1הפטור יעודכן כל שנה ב 



ל "הטבות  לפורשי צה

:הטבה בחישוב הפטור 

המענק המיוחד לכוחות הבטחון שניתן בפרישה 

לא נכנס לנוסחה ולא מקטין את הפטור –מהצבא 

!!!על הפנסיה  

.כן משפיעים –פדיון מחלה והסתגלות 



ל  "היוון לפורשי צה

: מצבים  3ישנם 

.  מי שלא קיבל היוון . א

שנים  6/ 10/ 14–מי שבחר לקבל היוון לתקופה מוגבלת . ב

זה כולל את אלה שההיוון-"  לכל החיים"מי שקיבל היוון .  ג

. 70שנה או בגיל 20הסתיים להם בפועל אחרי 



ל "הטבות  לפורשי צה

ל  "הטיפול בפורשי צה

!!!חייב להגיע ליעוץ –מי שלא עשה היוון . א

קיבוע זכויות יקנה לו פטור חלקי על

צריך לקחת בחשבון גם  .הפנסיה 

פיצויים שהתקבלו לאורך השנים  

.  שאחרי הפרישה מהצבא



ל "הטבות  לפורשי צה

ל  "הטיפול בפורשי צה

חייב להגיע–6/10/14מי עשה היוון ל .  ב

!!!ליעוץ 

קיבוע זכויות יקנה לו פטור חלקי על

צריך לקחת בחשבון גם  .הפנסיה 

פיצויים שהתקבלו לאורך השנים  

.  שאחרי הפרישה מהצבא

.  יתכן שההיוון יקטין את הפטור במעט



ל "הטבות  לפורשי צה

הטיפול בפורשים שעשו היוון  

" :  היוון לכל החיים"מי שעשה .   ג

נשאר עם  . פטור 35%מאבד בדרך כלל 

.  פטור 17%

?  האם יש הבדל בין תאריכי ההיוון 

?  ח בלי קיבוע 161מתי ניתן להסתפק ב 

?  ח 161מהו הסיכון הכרוך ב 



קיבוע זכויות-ד 161טופס -מיסוי מיוחד 



המשך-ד 161טופס 



משהו  קטן בשבילכם  

לקבלת מידע רב בכל נושא הפרישה

כנסו לאתר שלי  

www.eyalmen.co.il

שליהיוטיובוגם לערוץ 

https://bit.ly/3fJSrcY

ביוטיובמנדלאויאו פשוט לחפש אייל 

http://www.eyalmen.co.il/
https://bit.ly/3fJSrcY


ח  ''רו,כתב וחיבר אייל מנדלאוי

eyalmen.co.il     073-7690302           
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מומחה למיסוי פרישה  

073-7690302

eyalmen.co.il


