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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
 עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות. 

 

אמיר גבאי, מומחה למיסוי  רו"ח 

ופרישה, ומנכ"ל B4 יועצי פרישה 

ערב  (ד')  אתמול  קיים  בע"מ, 

הוקרה מרגש וייחודי, בהשתתפות 

 50 בגילאי  מלקוחותיו,   170

בשנים  מעבודתם  שפרשו  ומעלה, 

האחרונות.

בערב השתתפו לקוחותיו של גבאי 

יבמ ישראל,  מגופים רבים, בהם: 

אגרקסקו,  ישראל,   HP קבוצת 

לאוטומציה,  החברה  צה"ל, 

אלביט וכן פורשים רבים אחרים, 

מקרב לקוחותיו הפרטיים.

"מטרת הערב היתה להודות באופן 

אישי לכל הלקוחות אשר נותנים בי 

אמון יום יום, הבסיס לקשר אמיץ 

אנשים,  בין  יחסים  מערכת  בכל 

זו,  זכות  מאליו.  מובן  אינו  אשר 

צריך להרוויח אותה ביושר מחדש 

ובעבודה  רבה  בעשייה  יום,  כל 

גבאי,  אמיר  רו"ח  הסביר  קשה", 

ערב הוקרה לפורשים
 

רו"ח אמיר גבאי קיים ערב הוקרה מרגש, בהשתתפות 
170 מלקוחותיו

הצדדים  בין  הקשר  את  שהדגיש 

המבוסס על אמון ויחס אישי.

החברה, בראשותו של רו"ח גבאי, 

לפורשים,  ייעוץ  שירות  מעניקה 

פנסיה  מס,  לסוגיות  קשור  בכל 

בתקופת  כלכליים  והיבטים 

ללווי  זוכים  הלקוחות  הפרישה. 

הפרישה  לפני  מרגע  החל  אישי 

ולמגוון  הפנסיה,  תקופת  ובתוך 

שירותים, החל מייעוץ ותכנון מס 

שוטף  מס  ייעוץ  הפרישה,  במועד 

החל  המס  רשויות  מול  וייצוג 

ולאורך כל תקופת  מיום הפרישה 

הפנסיה, תכנון כלכלי וליווי אישי 

להתנהלות  הקשור  בכל  שוטף 

כל  במהלך  שלהם  הכלכלית 

גבאי  רו"ח  ועוד.  הפנסיה  תקופת 

גם ליווה קבוצה זו, במהלך השנים 

במאבקים  בייצוגה  האחרונות, 

שונים מול רשויות המס ואגף שוק 

ההון באוצר.  

על שולחן הכנסת

>> הצעת חוק: על חברות הביטוח יאסר לנתב מבוטחים למוסכי 

הסדר 

הצעת חוק שהונחה על שולחן הכנסת אוסרת על חברות ביטוח 

לתיקון  מסוימים  שירות  נותני  עם  להתקשרות  מבוטחים  לנתב 

נזק לרכב בפוליסות רכב רכוש. על פי ההצעה, בפוליסות לביטוח 

רכב רכוש, שיעור ההשתתפות העצמית יהיה אחיד ולא תהיה כל 

שונות בין מבוטח אשר בוחר לתקן את רכבו במוסך הסדר לבין 

מי שבוחר לתקן את רכב במוסך אחר.

עוד נדרש כי בפוליסה יצוין במפורש כי המבוטח חופשי להתקשר 

לתעלו  איסור  חל  המבטח  על  וכי  שירותים  ונותן  מוסך  כל  עם 

לנותן שירותים מסוים המצוי עם המבטח בהתקשרות. האיסור 

יחול גם על תיעול באמצעות מתן הטבה או שווה כסף.

הוריהם  את  ששכלו  יתומים  ראשונה:  לקריאה  אושר   <<

בפעולת איבה יקבלו קצבה מוגדלת לכל חייהם  - ועדת העבודה, 

את  ראשונה  לקריאה  אישרה  הכנסת  של  והבריאות  הרווחה 

הצעת החוק של חברי הכנסת זבולון אורלב ודליה איציק, לפיה 

התגמולים שמשלמת המדינה ליתומים אשר שני הוריהם נרצחו 

יהיו בגובה הקצבה אותה מקבלת אלמנת צה"ל,  בפעולת איבה 

ללא מגבלת גיל וללא מגבלה של מועד פטירת ההורה. 

>> איחור של 7 חודשים בהגשת התקנות להטבות לקשישים; 

ח"כ כץ: "נפרסם שמות השרים שלא אישרו" 

ח"כ חיים כץ, יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, 

לחוק  הנוגעות  התקנות  בהגשת  הממשלה  של  האיחור  על  זועם 

אזרחים ותיקים.התקנות אמורות לאשר כי 19 אלף מקבלי קצבת 

בארנונה  הנחה  כמו  להטבות,  זכאים  יהיו  בישראל,  לנכה  זקנה 

ובחשמל, כפי שמקבלים קשישים הזכאים לקצבת זקנה בלבד.

הקיבוצית  התנועה  מזכירות 

האגודות  לרשם  לפנות  החליטה 

זליגמן,  אורי  עו"ד  השיתופיות, 

ולבקש ממנו לפעול להעלאת סכום 

"פנסיית הבסיס" בתקנת הערבות 

מ-35%  המתחדש  בקיבוץ  הדדית 

במשק-  הממוצע  מהשכר  ל-40% 

תוספת של כ-145 שקל. 

הסכום  העלאת  כי  יודגש  בפנייה 

התכנות  לבדיקת  בכפוף  תהיה 

על  אלה  בימים  הנעשית  כלכלית, 

רואי  ומשרד  הרשם  משרד  ידי 

חשבון "ברית פיקוח". 

הבסיס"  "פנסיית  עומדת  כיום 

של  סכום  על  מינימום)  (גמלת 

2,870 שקל לחודש. הכנסה נוספת 

קצבת  היא  עובד  שאינו  לגמלאי 

בגובה  הלאומי  מהביטוח  זקנה 

שבין 1,800 ל- 2,000 שקל. 

הקיבוצית  התנועה  מנתוני 

 205 מתוך  קיבוצים   7 כי  עולה 

מתחדש"  כ"קיבוץ  המחויבים 

אינם  עדיין  הסכום  את  לשלם 

קשיים  עקב  בתשלום,  עומדים 

על  כי  מודגש  בהחלטה  כלכליים. 

וקצבאות  קצבת הביטוח הלאומי 

ייעודיות אחרות לא יטיל הקיבוץ 

לא  הבסיס"  "פנסיית  ועל  מס, 

 20% על  העולה  בשיעור  מס  יוטל 

מגובה הקצבה.

התנועה  מזכירות  תפנה  כן,  כמו 

האגודות  לרשם  הקיבוצית, 

חדש  סעיף  לתקן  השיתופיות 

בתקנת הפנסיה בקיבוץ המתחדש, 

שהינו  יחיד  גמלאי  יקבל  לפיה 

לפנסיית  זכאי  ואינו  אלמן/נה 

 25% של  בגובה  תוספת  שאירים, 

לקצבה מהקיבוץ. 

מהו  שבמחלוקת-  לסוגייה  באשר 

גובה 'פנסיה הוגנת' בקיבוץ- סכום 

הקצבה אליה צריך לשאוף בקיבוץ 

- קבעה המזכירות כי אחריותם של 

מטרה  לפנסיית  להגיע  הקיבוצים 

בשיעור של לפחות 50% מן השכר 

הממוצע במשק (לפי סעיף 1 בחוק 

גמלה  משמע,   - הלאומי)  הביטוח 

בגובה של כ-4,100 שקל, לא כולל 

קצבת זקנה מהביטוח הלאומי. 

הפער בין גובה פנסיית הבסיס (כ-

(כ- המטרה  לפנסית  שקל)   3,000

על  לפנסיונר  ישולם  שקל)   4,100

ובהתחשב  יכולתו של הקיבוץ,  פי 

בוותק של החבר בקיבוץ, בכללים 

החלים בתקנות הערבות ההדדית 

העבודה  בגיל  חבר  לגבי  בקיבוץ 

ובמודל  ביטחון",  "רשת  לעניין 

הנוהג  הנכסים  "פירות"  שיוך 

בקיבוץ. 

התנועה הקיבוצית: על פנסיית המטרה בקיבוצים 
להיות 50% מהשכר הממוצע – 4,100 שקל

https://www.prisha.co.il/




