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עובדים יקרים, 
הפרישה לגמלאות הינה תהליך אישי ורגשי ממדרגה 

 ראשונה, סיום שכולו התחלה חדשה, פתיחה של מעגל 
חיים נוסף, שאפשרויות רבות בצדו.

כפי שתוכלו לראות בחוברת זו, יחידות ייעודיות ובעלי 
תפקידים רבים בכללית משקיעים זמן ותשומת לב לכל 

 הדרוש לכם לקראת הפרישה, במהלכה ולאחריה. 
אני יכול להבטיח, כי אתם בידיים טובות.

את השורות הבאות אני מבקש להקדיש דווקא למה 
שמרגש אותי, כסמנכ"ל משאבי אנוש - לחוויה האישית 
של פרידת עובד מהארגון, לאחר שנתן לו, עם כל הלב 
והנשמה, את מיטב שנותיו. החוויה הזו היא דו-צדדית. 
חוויה שהייתה ותמיד תהיה סנטימנטלית גם לנו, אנשי 

 משאבי אנוש, כמו גם לחברים לעבודה ולדרך.

עובדים יקרים,
פרישה לגמלאות וסיום מסלול הקריירה בחיים, היא 

תחילתו של פרק חדש, שמציע אתגרים והזדמנויות אחרות 
ממה שהכרנו עד היום. 

לצד ההזדמנויות החדשות, אתם מצויידים גם בניסיון 
החיים שלכם ובכל החוויות הטבועות בכם. יש לכם היום  

את החופש והיכולת לפרוש כנפיים ולצאת אל דרך חדשה, 
תקופה של הגשמת חלומות, של השקעה בתחומים 
אישיים ומציאת הנאה ואושר מחוץ לשגרת העבודה 

היומיומית. 

אתם פורשים מהעבודה, אך לא ממקום העבודה. זכרו 
תמיד שהייתם שותפים לדרך ולמסע של הצלחת ארגון 

הבריאות הגדול והמוביל בישראל, ותמיד תשארו חלק 
מהמשפחה הגדולה של כללית.

שלכם בהערכה,

גדי כהן, סמנכ"ל
ראש חטיבת משאבי אנוש

נועז בר ניר,
מנכ"ל כללית

כללית אינה "עוד ארגון בריאות". היא ארגון עם מורשת 
אמיתית ועם עבר מפואר. ארגון ששורשיו נטועים עמוק 
בסיפורה של המדינה הזאת ושל תושביה. ארגון של הון 

אנושי מופלא, שגם לך ולחבריך הפורשים עתה לגמלאות 
יש חלק חשוב בהצלחתו. אתם מהווים, ותמיד תהיו - 

חוליה בשרשרת הדורות של כללית וחלק מהמרקם האנושי 
שלה. כללית תמיד תהיה עבורכם בית ומשפחה.

זו גם הזדמנות לומר לכם שוב תודה על כל מה שנתתם.
תודה על שנים ארוכות של עשייה ונתינה - שנים שבהן 
נבנתה כללית, אבן על גבי אבן, נדבך על גבי נדבך, לא 

רק כקופת חולים מובילה בישראל, אלא כאחד מארגוני 
הבריאות הגדולים והמתקדמים בעולם.

אני גאה על היותכם חלק בלתי נפרד ממשפחת כללית, 
ומאחל לכם מכל הלב: בריאות ונחת, הנאה מאתגרים 

חדשים ובהצלחה בכל דרך שבה תבחרו לצעוד.

תקופת טרום הפרישה דורשת זמן והתארגנות לפרק 
החיים החדש: היערכות רגשית, כלכלית וזמן לתכנון 

העתיד.

לכן כבר היום ערכנו עבורכם חוברת מקיפה, "לקראת 
פרישה", בה תמצאו מידע על כל היבטי הפרישה 

החשובים, כמו: הסבר על עיקרי הזכויות המגיעות לכם, 
על תכנון החיים החדשים ומידע כללי שיסייע לכם בדרככם 

החדשה.

מחלקת משאבי אנוש במוסדכם עומדת לרשותכם ותלווה 
אתכם במשך כל התהליך.

אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מכם, על שנים ארוכות 
של עשייה פורה, ולאחל לכם בריאות ונחת, ועוד שנים 

רבות של עשייה וצמיחה אישית.  
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תוכן עניינים
מידע לקראת פרישה

מילון מונחים	 
הכנה לפרישה 	 
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לאחר הפרישה	 
כל מה שרציתם לשאול 	 
תרשים תהליך הפרישה	 
היתרון בתכנון מוקדם לקראת פרישה 	 
מיסוי מענקי פרישה	 
דף קשר 	 

היום שאחרי הפרישה
פורשים דוט קום 	 
פרישה בראי הפסיכולוגיה 	 
קחו את הצחוק ברצינות 	 
הטבות והנחות 	 
עכשיו אני 	 
התנדבות - מחפשים משמעות	 
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עריכה, ריכוז ותיאום: חטיבת משאבי אנוש
ניהול שוטף: דנה דותן, מנהלת מחלקת מדיניות שכר, גמל ופרישה

קונספט, כתיבה ועריכה: תמי בן-גל תקשורת שיווקית 
www.expo4u.net קריאייטיב והפקה: אקספו

 מהדורת דצמבר 2017

מילון מונחים
ריכזנו עבורכם את רשימת המונחים שילוו אתכם בתקופת 

הפרישה לגמלאות. לחלקם תוקף חוקי, חלקם בבחינת 
הגדרות, ואת כולם חשוב שתכירו ותבינו. הרחבות לגבי 

ההגדרות תמצאו בפרק הכנה פרישה עמוד 8.

פרישה לגמלאות
סיום עבודתו של עובד עם הגיעו לגיל פרישה.

גיל פרישה מקסימאלי
גיל הפרישה המקסימאלי שנקבע בחוק גיל הפרישה 

התשס"ד-2004 לנשים וגברים הינו 67.

גיל פרישה מינימאלי לנשים
גיל פרישה מוקדם מגיל פרישת חובה, שבהגיע אליו 

יכולה עובדת לבחור לפרוש מעבודתה בשל גילה. עובדת 
רשאית לבחור לפרוש מעבודתה בכל גיל בין גיל הפרישה 

המינימאלי ובין גיל הפרישה המקסימאלי, תוך מתן הודעה 
מתאימה למעסיק מראש.

מועמד לפרישה
עובד שגילו כשנה לפני הגיל המינימאלי הקבוע בחוק 

הפרישה לגמלאות.

גמלאי מועסק
עובד שפרש לגמלאות ונתבקש לשוב לעבודה בהסכם 

גמלאי.

מענקי פרישה
מענקים הניתנים לעובד בעת פרישתו לגמלאות על פי 

זכאותו.

עובד שכול/אלמן
אלמן/ה או הורה של נספה, לרבות הורה חורג והורה 
מאמץ. חל על מי שבן המשפחה נספה במערכה או 

בפעולות איבה.

קרן פנסיה ותיקה
קרן אליה ניתן היה להצטרף לפני ה-1.1.95 – כמו קרן 

הגמלאות המרכזית )קג"מ(, מבטחים הוותיקה, מקפת 
הוותיקה, קופת הפנסיה לעובדי הדסה וכל קרן שנקבעה 

על ידי האוצר כקרן ותיקה. בתקופה שבין ה-1.1.95 
ל-31.3.95, עובד שצורף לקרן פנסיה ותיקה-חדשה 

)שהוקמה בעקבות סגירת קרנות הפנסיה הוותיקות-
ישנות( יכול היה לבחור לאיזו קרן להשתייך.

לקראת פרישה לגמלאות
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קרן פנסיה חדשה
 קרן שהצטרפות אליה החלה ביום ה-1.1.95 

לדוגמא: מיטבית, מבטחים החדשה, מקפת החדשה וכו'.

זכאות לקצבה מקרן הפנסיה
עובד המועסק בכללית זכאי לקצבת זקנה על פי תקנות 
הקרן אליה משתייך, כפי שיהיו במועד הפרישה. עובד, 

 אשר על פי תקנות קרן הפנסיה לא התקיימו לגביו 
התנאים המזכים בקצבה, יקבל סכום חד-פעמי בהתאם 

לתקנות הקרן.

פנסיה/קצבת זקנה
תשלום חודשי קבוע המשולם לעובד עם הגיעו לגיל פרישה 
על ידי קרן הפנסיה ו/או ביטוח מנהלים, על פי תקנותיהם, 

ו/או על ידי המוסד לביטוח לאומי. חישוב שיעור הפנסיה 
מבוסס על שנות החברות של העמית ו/או הסכום שנצבר 

בקרן.

שיטת הממוצעים
השכר הקובע לפנסיה בקרן ותיקה נקבע לפי שיטת 

הממוצעים. שיטה זו מבוססת על היחס בין השכר 
ה"אישי" שממנו שולמו דמי גמולים לבין השכר הממוצע 

במשק במשך כל תקופת החברות.

היוון גמלה
בעת פרישה לגמלאות רשאי העמית להמיר חלק מהגמלה, 

או את כולה, לתשלום חד-פעמי, בכפוף לתקנות קרן 
הפנסיה וכללי מס הכנסה.

משיכה הונית
משיכה חד-פעמית של כספי החיסכון )כסכום חד-פעמי(.

ביטוח מנהלים
ביטוח מנהלים הוא השם המקובל לביטוח הפנסיוני 

של עובדים שכירים בפוליסות לביטוח חיים. זוהי תכנית 
המשלבת חיסכון לגיל הפרישה וכיסוי ביטוחי למקרה 
פטירה מוקדמת ואובדן כושר עבודה. הביטוח מיועד 

 למנהלים ולעובדים שכירים כאחד וכולל הפקדות 
לפיצויים ותגמולים. 

עליות הביטוח )הפרמיות( משולמות בחלקן על ידי 
המבוטח )העובד( ובחלקן על ידי המעסיק. התשלום 

לפיצויים משמש כקופה לתשלום פיצויי פיטורים לעובד 
בעת עזיבה או פרישה. ביטוח המנהלים מוכר כקופת גמל 

לפי תקנות מס הכנסה ומאפשר למעסיק ולעובד לקבל 
הקלות במס הכנסה. צבירת החיסכון כפופה אף היא 

לתקנות.

קופות גמל
קופות גמל הינן תכניות חיסכון לטווח ארוך, שמטרתן 

העיקרית היא צבירת כספים בחיסכון שיהיה ניתן למשיכה 
בעת הפרישה. את הכסף ניתן למשוך בסכום חד-פעמי, 

בסכומים חלקיים או כהכנסה תקופתית, כולל הטבות מס 
הנקראות זיכוי וניכוי.

קופת גמל שכיר
בקופות לשכירים המעביד משתתף עד 6.5% מהשכר 

ברוטו )אך לא פחות מ-5%(, והעובד יכול להשתתף עד 7% 
מהשכר )אך לא פחות מ-5%(.

קופת גמל עצמאי
עמית החוסך בקופת גמל באופן עצמאי ללא תשלום 

 במקביל של מעסיקו. לחיסכון במעמד זה יכול להצטרף 
כל אדם, ללא תלות בגילו או בעיסוקו.

קופה משלמת
קופת גמל )קרן פנסיה( שיש לה אישור מהממונה על 

קופת הגמל באוצר לשלם קצבה חודשית.

קופה לא משלמת
קופת גמל אשר החל מ-1.1.2008 מייעדת את ההפקדות 

לקצבה, אולם בעת התשלום הכסף יועבר לקופה משלמת 
קצבה.

פנסיה תקציבית
הייתה נהוגה במוסדות המדינה. פנסיה המשולמת 

מהתקציב השוטף של הגוף שבו עובד הגמלאי הזכאי לה. 
להבדיל מפנסיה צוברת, בפנסיה תקציבית ההפרשות 
להבטחת הפנסיה נעשות רק בידי המעביד )ולא בידי 

העובד(. בפועל, יכול המעביד שלא להפריש לקרן, אלא 
להתחייב כי ישלם את הפנסיה על חשבונו ובכך להפוך 

בעצם לגורם המבטח.

פנסיה צוברת
מתבססת על הפקדות משולבות של המעסיק והעובד 

 ומיועדת להבטחת הכנסה בעת פרישה מהעבודה. 
הגמלה מבוססת על סכום הצבירה בקרן.

ביטוח ריסק
ביטוח חיים המכונה גם ביטוח שארים. הכוונה לביטוח 

המעניק כיסוי למקרים של מוות מוקדם, כלומר, למקרה 
פטירתו של המבוטח לפני הגעתו לגיל הפרישה. הנהנים 

מביטוח החיים הם בני משפחתו של הנפטר, על פי 
רוב, האלמן/ה והיתומים. משמעות ביטוח החיים היא כי 

המבוטח רוכש סכום כסף שישולם למשפחתו או למוטבים 
במקרה של מוות מוקדם. בתמורה, הוא משלם פרמיה 

קבועה במהלך חייו. הפרמיה בביטוח החיים נקבעת על 
פי סכום התשלום הקבוע ובהתאם לאלמנט הסיכון של 

המבוטח, הנקבע ע"י גורמים שונים, כגון: מצבו הבריאותי 
 של המבוטח, גילו, מינו, עיסוקו וכדומה.

פנסיה מוקדמת
 עובד המסיים את עבודתו לפני גיל פרישה ואשר אושרה 

לו קצבה חודשית מהמעסיק עד פרישתו לגמלאות.

צוות משאבי אנוש 
ריכז עבורכם בפורטל ייעודי 

את כל המידע הרלוונטי 
לקראת פרישה, כולל תהליך ההכנה 

 לפרישה. אתם מוזמנים להיכנס 
 לפורטל הכללית באינטראנט, לפי: 

משאבי אנוש 

דע את זכויותיך

פנסיה וחסכון
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הכנה לפרישה
 החומר המצורף מובא כמידע כללי 

ואין לראותו כמקור משפטי

גיל פרישה
בחוק גיל הפרישה )התשס"ד-2004( נקבעו מועדים 

שונים לפרישת עובדים, כמפורט להלן:

גיל פרישה מקסימאלי - הגיל שבהגיע אליו ניתן לחייב 
עובד/ת לפרוש מהעבודה בשל גיל. גיל פרישה מקסימאלי 

הוא 67 שנים.

גיל פרישה מינימאלי לנשים - עובדת זכאית להמשיך 
ולעבוד עד גיל פרישה מקסימאלי, גיל 67, או לנצל את 
זכותה לפרוש לפנסיה לפני גיל הפרישה המקסימאלי, 

בהתאם לגיל פרישה מינימאלי מדורג הקבוע בחוק:

פגישת הכנה לפרישה במחלקת משאבי אנוש
 כשנה לפני הפרישה, יוזמן העובד לפגישה לקבלת מידע 

בנושאים הבאים:
הסבר על תהליך הפרישה.	 
מידע לגבי ימי חופשה לניצול.	 
קבלת ערכה לפורש, המכילה את כל המידע המעודכן 	 

לתהליך פרישה מיטבי.
קבלת חוברת לפורש כהכנה לקראת תהליך הפרישה.	 
הפנייה לקורס הכנה לפרישה.	 
הצגת ניצול ימי מחלה.	 
בדיקת רצף זכויות בין קופות הפנסיה.	 

הערה: הגשת הטפסים וחישובי הקצבה והמענקים יטופלו 
במהלך ארבעה חודשים שלפני הפרישה במחלקת משאבי 

אנוש במוסדך.

גמר חשבון
דמי ביגוד, הבראה ומענק יובל, הינם רכיבים המשולמים 

מראש. אם העובד קיבל לפני הפרישה תשלום עבור 
רכיבים אלו מראש, יקוזז בתלוש האחרון החלק היחסי 

עבור החודשים שלאחר היציאה לפנסיה.

 לדוגמא: בתשלום הבראה - אם תאריך יציאת העובד 
 לפנסיה הוא 31.12, בתלוש האחרון יבוצע קיזוז 

 הרכיבים הנ"ל עבור חודשים ינואר-מרץ. אם במועד 
 היציאה לפנסיה עדיין לא קיבל העובד תשלום עבור 

 רכיבים אלה, תתקבל ההשלמה חודש לאחר סיום 
 העבודה.

כיצד נקבע הגיל הקובע לפרישה
הגיל הקובע לתשלום קצבת זקנה נקבע ע"י קרן הפנסיה, 

 לפי ת.ז או גיל המצוין בשאלון הצטרפות לקרן, המאוחר 
מבין השניים. אם לא צוין בתעודת הזהות חודש הלידה, 

ייחשב הגיל כאילו העובד נולד ב-30 ביוני של שנת הלידה 
המצוינת בתעודת הזהות. 

אם לא צוין בתעודת הזהות יום הלידה, יחושב הגיל 
בהתאם ליום האחרון של חודש הלידה המצוין בתעודת 

הזהות. שינוי גיל תקף בתנאי שנקבע בפסק דין או 
בהחלטה של ערכאה שיפוטית מוסמכת לכך, לפי חוק 

"קביעת גיל".

העובדת תעודכן ע"י מחלקת משאבי אנוש במוסד, שנה 
לפני מועד הפרישה המינימאלי, לבירור מועד פרישתה 
על פי בחירתה. עובדת אשר הביעה רצונה לפרוש בגיל 

הפרישה המינימאלי - יימשך הטיפול בה כמועמדת 
לפרישה.

עובדת יכולה לפרוש כרצונה בכל מועד לפני הגיעה לגיל 
פרישה מקסימאלי, בתנאי שהודיעה ותיאמה את מועד 
פרישתה לפחות ארבעה חודשים מראש עם הגורמים 

הבאים:
מנהל ישיר ביחידה/במרפאה/במחלקה	 
מנהל משאבי אנוש	 
קרן הפנסיה	 

 גיל פרישה 
מינימאלי לעובדת

חודש לידה

מאי 1947 עד פברואר 621956

מרס 1956 עד אוקטובר 621956 ו-4 חודשים

נובמבר 1956 עד יוני 621957 ו-8 חודשים

יולי 1957 עד פברואר 631958

מרס 1958 עד אוקטובר 631958 ו-4 חודשים

נובמבר 1958 עד יוני 631959 ו-8 חודשים

יולי 1959 ואילך64
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תהליך פרישה
פגישה נוספת במחלקת משאבי אנוש תתקיים לפני 

הפרישה, וידונו בה הנושאים הבאים:
מענקי פרישה.	 
 תשלומים שנתיים, כמו: הבראה, ביגוד, מענק יובל, 	 

החזר הוצאות רכב ועוד.
מענק אי ניצול מחלה: עובד הפורש לגמלאות זכאי 	 

לפיצוי בגין ימי מחלה לא מנוצלים, בתנאי שלא ניצל 
בתקופת עבודתו יותר מ-65% מכלל ימי המחלה שלהם 

היה זכאי בכל תקופת עבודתו. עובד בדרוג אחיד שנקלט 
לאחר 9/1999 )דור ב'( אינו זכאי למענק אי ניצול מחלה.

הקריטריונים לקבלת מענק אי ניצול מחלה
 פורש שניצל פחות מ-36% יקבל פיצוי בגובה 8 ימים 	 

לכל מכסה שנתית, בהתאם ליתרה ביום הפרישה.
 פורש שניצל בין 36% ל-65% יקבל פיצוי בגובה 6 ימים 	 

לכל מכסה שנתית, בהתאם ליתרה ביום הפרישה.
פורש שניצל יותר מ-65% אינו זכאי לפיצוי זה.	 

כיצד מחשבים מענק פרישה
התשלום בשיעור שני אחוזים ושליש )2.33%( מהשכר 
 הקובע הפנסיוני )משוקלל בהתאם לחלקיות המשרה 

 במשך כל תקופת העבודה(, מוכפל במספר חודשי 
העבודה לאחר 1.1.73.

התשלום מבוצע בחודש שלאחר מועד הפרישה.
עובד שצבר ותק בעבודה לפני ה-1.1.73 זכאי למענק 
נוסף, בתנאי שעומד בתנאים שנקבעו בחוקת העבודה 

ובנהלי כללית.

מענק פדיון ימי חופשה
ככלל, כל עובד אמור לנצל את יתרת החופשה העומדת 
 לזכותו עד ליציאתו לפנסיה, אך אם הדבר לא התאפשר, 

יקבל העובד תשלום עבור ימי החופשה אותם לא ניצל.

מיסוי בזמן פרישה לגמלאות
עובד, הפורש לגמלאות ועומדת לזכותו זכאות לקצבה 

 ולפיצויים, יוכל לקבל פטור אחד בלבד )או על הקצבה או 
 על הפיצויים(, בהתאם לכללים שנקבעו על ידי שלטונות 

מס הכנסה:
 לעובד הזכאי לפיצויים ולקצבה ורוצה לנצל את הפטור 	 

על הפיצויים - יתבטל הפטור על הקצבה.
 עובד הזכאי לפיצויים ולקצבה ורוצה לנצל את הפטור 	 

על הקצבה - ישלם מס על הפיצויים.
רק מי שזכאי לפיצויים הנמוכים מתקרת הפטור וגם 	 

קצבתו נמוכה מ"תקרת קצבה מזכה" – יכול לקבל פטור 
לפי חישוב מאוחד הקרוי "נוסחת השילוב".

פטור על הקצבה
הפטור לו יהיה זכאי גמלאי שהגיע לגיל פרישה מחושב 

ספציפית עבורו. גובה הפטור תלוי בגובה הקצבה, במענקי 
פטורים שקיבל בעקבות הפרישה ובמספר שנות עבודתו. 
שיעור הפטור יכול לנוע מ-0% ועד 49% מתקרת הקצבה 

המזכה. על שאר הקצבה שאינה פטורה, מחושב מס רגיל 
בהתאם למדרגות המס, נקודות זיכוי או הקלות אחרות, 

כגון מגורים ביישוב פיתוח.

מיסוי מענקי פרישה
 מענק הפרישה פטור ממס עד לתקרה הקבועה בחוק. 

נכון לשנת 2017 עומד הסכום על 12,200 ש"ח עבור כל 
שנת עבודה. הסכום מתעדכן מדי שנה ע"י מס הכנסה.

כל סכום מעבר לתקרה זו יחויב במס על פי חוק מס 
הכנסה.

קבלת הפטור מותנית בהגשת טופס 161 לסניף מס 
ההכנסה הקרוב למקום המגורים.

את הטופס ניתן לקבל במחלקת משאבי אנוש.

דוגמא לחישוב המס:
מענק פרישה - 200,000 ש"ח                                                      

מענק מחלה - 80,000 ש"ח
סה"כ מענקים - 280,000 ש"ח

משכורת אחרונה - 14,000 ש"ח 
 לאחר 20 שנות שירות המוכרות לגמלה, 

תקרת הפטור 244,000=12,200*20
מענק הפטור ממס לעובד זה 244,000

מענק החייב במס 36,000
 את המענק החייב במס ניתן לפרוס למספר שנים 

)מקסימום 6 שנים(. על כל 4 שנות עבודה, שנת פריסה 
אחת. כך ניתן להפחית את שיעור המס על מענקי 

הפרישה.

תיקון 3 לחוק קופות הגמל
על פי תיקון 3, כל סכום שהופקד עד 31.12.2007 הוא 
סכום שניתן למשיכה הונית )במגבלות מס על רווחים 

החל משנת 2005(. כל סכום שהופקד בקופת גמל החל 
מ-1.1.2008 יהיה ניתן למשיכה רק ע"י היוון הכספים 
שנצברו ובתנאי שסכום הקצבה המשולמת לא יפחת 

מ- 4,405 ש"ח ברוטו- הקצבה המינימאלית נכון לשנת 
2017. חשוב לציין כי עובד שמסיים את עבודתו בכללית 

ומבקש למשוך את הכספים שנצברו בקופות הגמל, 
ימלא טופס העברת היתרה שנצברה החל מ-1.1.2008 
לקרן משלמת, לצורך קבלת קצבה חודשית או משיכה 

חד-פעמית, החייבת במס.

 שחרור כספים: קרן השתלמות, קופת חיסכון, 
גדיש בר ועוד

במועד הפרישה, יקבל העובד, באמצעות מחלקת משאבי 
אנוש, אישורים למסירה לבנק לשם שחרור כספים או 

לשינוי המעמד בתכניות החיסכון משכיר לעצמאי.
רופאים מתבקשים להגיע במועד הפרישה לנציג/ת משאבי 

אנוש, מצוידים בתדפיסים של הבנק, בהתאם לסוגי 
החשבונות, תוך הדגשה של סכומי הפיצויים )בקרנות שיש 

בהם חלק המתייחס לפיצויים(, על מנת שידווחו לטופס 
161 )טופס דיווח על מענקי פרישה למס הכנסה(.

"סוף מעשה במחשבה תחילה"
בפרק הזה, הוצגו האפשרויות השונות הניצבות בפני 

העובד העומד לפרוש לגמלאות. תכנון פרישה נכון 
ומקצועי יבטיח לעובד שאחוז המס שישולם יהיה בדיוק זה 
החייב בחוק. בהיעדר תכנון מיסוי, קיים חשש לתשלום מס 

עודף, שיכול להתבטא באלפי שקלים בשנה.

חשוב להבין שיום לאחר הפרישה כבר אין במרבית 
המקרים אפשרות לתקן, ובמקרים שבהם ניתן לערוך 

שינויים הם חלקיים בלבד. לכן מומלץ שכל עובד יגיע ליום 
הפרישה לאחר שעשה תכנון פיננסי ומיסוי של כל כספו.
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לאחר הפרישה
הצהרות וחישוב מס

בתחילת כל שנה, מקבלים מרבית הגמלאים טופסי 
הצהרה מקרן הפנסיה. בטפסים אלה הם מתבקשים 
להצהיר על הכנסותיהם ולמלא נתונים אישיים לצורך 

תשלום מס.
ייתכן שגמלאי יידרש להצהיר מספר הצהרות באותו טופס.

בנוסף, יש להצהיר בטופס גם לגבי הכנסות אחרות.
יש לענות על ההצהרות ע"י סימון בלבד וחתימה בתחתית 

ההצהרה.

סוגי הצהרות:
 הכנסה נוספת:	 

בהצהרה זו יצהיר הגמלאי באם יש או אין לו הכנסה 
נוספת. אם יש הכנסה נוספת, רשאי לבקש הגמלאי כי 
הקרן תנכה לו מס מהקצבה, כאילו זו הכנסתו היחידה 
על פי מדרגות המס, והוא מצדו מתחייב לבצע תיאום 

 מס למעסיקו השני.
אפשרות נוספת היא ניכוי מס על פי תיאום פקיד שומה.

 נקודת זיכוי: 	 
 גמלאי אשר קיבל נקודות זיכוי נוספות בגין מזונות 

 או הכנסת בן זוג, נדרש להצהיר האם הוא עדיין זכאי 
להקלות מס אלו.

חשוב לדעת! 
גמלאי אשר קיבל הצהרה ולא החזירה, צפוי לביטול כל 

הטבות המס שניתנו לו ולחיוב מס רטרואקטיבי מקסימאלי 
מתחילת שנת המס - בגין ביטול הקלות המס שנהנה 

מהם.
גמלאי אשר קיבל הצהרה על "הכנסה נוספת" ולא 

החזירה, ייחשב כאילו יש לו הכנסה נוספת מתחילת השנה 
וינוכו לו 47% מס מהשקל הראשון על כל ההכנסה שקיבל 

מתחילת השנה.

ביטוחים
במהלך שנות העבודה נרכשות פוליסות ביטוח 

קולקטיביות, שמהוות נדבך נוסף המשלים את ביטוחי 
הפנסיה לסוגיהם. גיל הפרישה הוא בדרך כלל המועד בו 

מסתיימות הפוליסות.

ביטוח מושלם: על מנת להמשיך את תשלום הביטוח 
המושלם, יש לפנות לאגודה השיתופית למתן הוראת קבע 

להמשך התשלום. טל': 03-6061111, 03-606115.

זכויות גמלאי כללית
שי לחגים

גמלאי כללית זכאי לקבל שי לחג כפי שקיבל ערב פרישתו 
מהעבודה. השי ישולם ישירות דרך קצבת הפנסיה.  
במקרה של אי קבלת השי, יש לברר במקום העבודה 

האחרון שבו הועסק העובד טרם פרישתו. 

אלמן/ה זכאי/ת לשי לחגים, כמוקבל לגבי יתר עובדי 
הארגון, כל עוד לא נישא/ה מחדש )אלמן/ה עובד/ת או 

גמלאי/ת אשר הוא עצמו עובד/ת הארגון או גמלאי/ת 
הארגון, יקבל את השי המגיע לו בלבד(. במקרה של אי 

קבלת השי, יש לפנות ישירות למחלקת משאבי אנוש 
במוסד האחרון שבו הועסק העובד לפני פרישתו.

שי לאירועים משפחתיים
אירועים כגון: נישואי הגמלאי/ת, בר/בת מצווה של הילדים, 

נישואי ילדים, הולדת נכד/ה, כניסה לדירה חדשה או בית 
אבות אחת ל-4 שנים. השי יינתן לאחר הודעה למחלקת 

משאבי אנוש.

תעודת גמלאי
עם הפרישה, מונפקת "תעודת גמלאי", המזכה את העובד 

הפורש בהטבות כמקובל לגבי גמלאים של כללית.
קצבה מביטוח לאומי

לשם קבלת קצבה מביטוח לאומי, יש לפנות לסניף ביטוח 
לאומי הקרוב למקום המגורים. את טופס התביעה יש 

להעביר למחלקת משאבי אנוש לחתימה.

עבודה נוספת
גמלאי לאחר פרישתו זכאי להשתכר עד גובה תקרה 

שנקבעה ע"י ביטוח לאומי, מבלי לפגוע בקצבת הביטוח 
הלאומי )נכון לשנת 2017, גובה התקרה הוא 5,514 ₪(. 

מגבלת התקרה מסתיימת בגיל 70 )לגברים ולנשים(. 
גמלאית נשואה שאינה עובדת בעבודה נוספת פטורה 
מתשלום דמי ביטוח לאומי ובריאות )מבוטחת בזכות 

בעלה(.

זכויות פרסונל
כמקובל לגבי כל עובדי כללית.

אירועי קרן רווחה
זכות להשתתף באירועי קרן רווחה המיועדים לעובדים 

.www.clalitr.co.il :וגמלאים. גלישה לאתר המבצעים

שמירת קשר
אנו רואים חשיבות רבה להמשך הקשר עם הגמלאי.

על מנת שנוכל לשמור על קשר, יש לעדכן את מחלקת 
משאבי אנוש על כל שינוי בפרטים האישיים, לרבות שינויי 

כתובת ועדכון מספרי טלפון.

שי פרישה
הפורש לגמלאות זכאי לשי הנהלה לרגל פרישתו.

 ערך השי נקבע מעת לעת ואופי השי נקבע על ידי 
כל מוסד.

 מועד פקיעת תוקף מקרה הכיסוישם 
הביטוח

ביטוח 
חיים

 עם סיום יחסי עובד-מוות
 מעביד, למעט עובדים

 לפנסיה מוקדמת ורשאים 
להמשיך את הביטוח עד 

שיגיעו לגיל פרישה. 

ביטוח 
הדדי

מוות ומחלות 
קשות

מוות ומחלות "גדיש"
קשות

ביטוח 
סיעודי 

ומושלם

מצב סיעודי 
 והשלמת 

ביטוחי בריאות

עובד שפרש לפנסיה רשאי 
להמשיך באופן עצמאי 

דרך "דקלה" בהוראת קבע 
כגמלאי. 

טיפולי 
שיניים

עובד שחדל להיות עובד ביטוחי שיניים
הכללית ונסתיימו יחסי 
עובד- מעביד בינו לבין 

כללית והוא סיים חברותו 
אצל האגודה ו/או פרש 

לגמלאות )לרבות פרישה 
מוקדמת(, תסתיים זכאותו.

סוגי הפוליסות:
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כל מה שרציתם לשאול
שאלות רבות עולות על השולחן בתקופת ההכנה 

לפרישה. אלי אלז'ם, מנהל משאבי אנוש ההנהלה 
הראשית, משיב ומסביר:

 מתי מתחילים בפניות לגורמים כמו: קרן הפנסיה, 
ביטוח לאומי, קופות הגמל וכן הלאה?

"התהליך מתחיל כארבעה עד שישה חודשים לפני 
הפרישה ונמשך עד לחודש הראשון בפרישה, לאחר 

 הפגישה עם נציג משאב אנוש".

מתי מגישים את טופסי התביעה לביטוח לאומי?
"את טופסי התביעה ניתן להגיש החל מהיום הראשון 

לאחר סיום העבודה, עם קבלת האישור ממקום העבודה 
על סיום העבודה".

 האם צריך ללכת למס הכנסה 
לפני קבלת מענקי פרישה?

"לפקיד שומה פונים במידת הצורך ורק לאחר הפרישה, 
כשבידכם החשבון הסופי וטופס 161.

במקרים מיוחדים יש חובה להגיע לפקיד שומה, לדוגמא: 
עובד שמקבל מענק פרישה ממקום העבודה ויש לו קופת 
פיצויים נוספת, כמו ביטוח מנהלים או קרן פיצויים, חובה 

עליו להגיע לפקיד שומה באזור מגוריו, לצורך קבלת אישור 
לכל אחד מהגורמים המשלמים".

מי משלם את הקצבה לאחר הפרישה?
"עובד שצבר סכום ו/או זכויות מינימאליות, יקבל קצבה 

מקרן הפנסיה או מביטוח המנהלים אליו הוא העביר את 
ההפרשות בתקופת עבודתו".

איך נקבע סכום הקצבה?
"סכום הקצבה תלוי במספר גורמים:

ההון שנצבר בקרן.	 
זכויות שנצברו.	 
 האם יש יותר מגורם אחד )רצף בין קופות הפנסיה 	 

או קרן פנסיה וביטוח מנהלים(.
השוני בחישובים בין קרן ותיקה לקרן חדשה.	 

חשוב להבין, כי במקרים רבים המספרים המדויקים יכולים 
 להיות מחושבים רק לאחר היציאה לפנסיה. 

הסבר: במקרים בהם יש חישוב של איחוד קרנות, למשל, 
חייבים לחכות עד שהקרן המשלמת עורכת את החישוב 
עם הקרן הנוספת ונוצר האיחוד ביניהן, שהוא למעשה 

סכום הקצבה. קיימים מצבים נוספים בהם ניתן לערוך את 
החישוב רק לאחר הפנסיה. למשל: כשיש לעובד גם קרן 

פנסיה וגם ביטוח מנהלים".

 כמה מס משלמים על הקצבה מהקרן 
ומהביטוח הלאומי?

"יש אפשרות בחירה לגבי תשלום המס: העובד יכול לבחור 
 האם לשלם מס על המענקים ולקבל פטור על הקצבה, 

או לקבל את המענקים פטורים ממס ולוותר על ההנחה על 
הקצבה. מומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע לגבי האופציה 

המתאימה ביותר לצרכים. בכל מקרה, הקצבה מביטוח 
לאומי פטורה ממס".

 האם ניתן למשוך חלק מהכספים שנצברו 
בקרן הפנסיה או את כל הכספים?

"משיכה חד-פעמית נקראת היוון קצבה. ניתן למשוך 
חלק מהקצבה או את כולה וזאת עפ"י כללי הקרן ובכפוף 

לתקנות מס הכנסה. יצוין כי משיכה חד-פעמית תפגע 
בגובה הקצבה החודשית שתשולם ע"י הקרן. ההחלטה 

לגבי האופציה העדיפה תלויה בצרכי הפנסיונר ותכניותיו".

האם הכרחי למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות 
ומקופת הגמל עם היציאה לפנסיה?

"לא. אין הכרח למשוך את הכספים אם אין צורך בהם. 
 הכספים ימשיכו לצבור רווחים ויעמדו לרשות המבוטח 

בכל זמן שירצה".

 האם גמלאי ממשיך לקבל ביגוד והבראה 
לאחר פרישתו לפנסיה?

"מאחר שהועברו תשלומים עבור הרכיבים הנ"ל במהלך 
 שנות העבודה, הקצבה החודשית מקרן הפנסיה כוללת 

גם את החלק היחסי עבור הבראה וביגוד".

מהי חשיבותו של תכנון פיננסי לקראת פרישה?
"עובד שחסך במשך שנות עבודה יקבל פנסיה הנמוכה 
מהשכר האחרון. המשמעות היא, שעתידה להיות ירידה 

 משמעותית ברמת החיים עם הפרישה לגמלאות. 
 תכנון פנסיוני לפני פרישה יכול להקל במידה מסוימת 

על מצב זה".

 כיצד ניתן לשמור על אותה רמת חיים 
מתקציב פנסיוני?

"המתכון לתכנון הפרישה טמון ביכולת שלנו לברר מהם 
מקורות ההון שיעמדו בפנינו בעת הפרישה. מתוך מקורות 

אלה, נכון לערוך תכנית פיננסית, שתגשר על הפער בין 
רמת השכר הפנסיוני שנקבל מדי חודש לשכר שקיבלנו 

בתקופת העבודה. זאת במטרה לשמור על רמת חיים זהה 
לזו שהייתה לפני הפרישה. 

המקורות שיכולים לעמוד לרשותנו בעת הפרישה, בנוסף 
לקצבה מקרן הפנסיה וביטוח לאומי הם:

תכניות חיסכון	 
קופות גמל שכיר ועצמאי	 
קרן השתלמות	 
מענקי פרישה	 

אם נחבר את כל מקורות ההון העומדים לרשותנו בעת 
הפרישה, נגלה שמדובר בסכום לא מבוטל, שיכול לסייע 

בהגדלת הקצבה. מחקרים מצביעים על כך שפורשים 
שקיבלו סכומי כסף גבוהים בעת הפרישה, כילו את ההון 

שעמד לרשותם במהלך חמש השנים הראשונות".

כיצד מומלץ להיערך פיננסית?
"אני מאמין שכדאי וחשוב להתייעץ עם אנשי מקצוע 

שיכולים לסייע בתכנון הפרישה, כמו: יועצי פרישה בבנק, 
חברות השקעה המתמחות בייעוץ פיננסי לפני פרישה, 

חברות הביטוח, באמצעות קרנות הפנסיה החדשות, 
וכמובן, יועצים פרטיים, שגובים תשלום על עבודתם, אך 
במרבית המקרים מדובר בהשקעה שווה. ייעוץ כזה יכול 

להוסיף לתקציב סכום לא מבוטל, ולתת לפנסיונר הבלתי 
מנוסה סט כלים וכללים בעזרתם יוכל לנהל טוב יותר את 

ענייני התשלומים המגיעים לו ממקום העבודה ומהגורמים 
הממשלתיים, ולא פחות חשוב - את המשך חייו.

לכן המלצתי היא לתכנן היטב ומספיק מראש את תהליך 
הפרישה: לברר חלופות, להבין היטב את הפרטים, 

להתייעץ עם מכרים שפרשו סמוך לתקופת הזמן שלכם, 
לקרוא, לחקור ולהגיע מוכנים ליום הפרישה, על מנת 
שהתקופה היפה שעומדת לפניכם תהיה עם מינימום 

דאגות ומקסימום ביטחון אישי וכלכלי".
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תרשים תהליך הפרישה

הגעתי בשעה טובה לגיל 
המאפשר פרישה לפנסיה
)לנשים ההתייחסות היא 
לגיל מינימאלי לפרישה(

 קבלת מענקי פרישה 
ואישורים לשחרור כספים

מחלקת משאבי אנוש מודיעה על הזכות לפרוש ואני אמור להחזיר לה תשובה

מחלקת משאבי אנוש מתאמת פגישת הכנה לפרישה כשנה לפני מועד הפרישה

פגישה שנייה עם מחלקת משאבי אנוש למתן הסבר על טופס תביעות לקצבה ותיאום מועד 
לסדנת הכנה לפרישה באמצעות מרכז להדרכה של כללית. מומלץ כחצי שנה לפני הפרישה

פגישה עם נציג מחלקת משאבי אנוש סמוך למועד הפרישה בנושא זכויות מענקי פרישה ומיסוי

תשובה 1 )לנשים(:
אני מבקשת לפרוש לפנסיה בין 
התאריך המינימאלי למכסימאלי 

תוך ציון התאריך הנדרש

תשובה 3 )לנשים(:
אני מבקשת להמשיך לעבוד 
ואודיע לכם על מועד פרישתי 
במידה ויהיה לפני התאריך 

המכסימאלי לפרישה 

תשובה 2 )נשים/גברים(:
אני מבקש/ת לפרוש בהתאם 

לפנייתכם
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היתרון בתכנון מקדים 
לקראת פרישה לפנסיה 

ישראל עזרא, רואה חשבון ויועץ פנסיוני
סמארט פנסיה - המרכז לתכנון הפרישה בע"מ

פרישה לפנסיה מהווה אצל רבים מאיתנו שלב משמעותי 
בחיים הטומן בחובו הזדמנויות אך יחד עם זאת גם 

איומים. ההזדמנויות העיקריות הינן: הרחבה משמעותית 
של שעות הפנאי, שינויים חיוביים באורח החיים, זמן 

איכות משמעותי אותו ניתן להקדיש לבני המשפחה ועוד. 
האיומים נובעים מהצורך לשמור על רמת חיים נאותה, 

שמירה על בריאות איתנה ועוד.

רוב הפורשים לפנסיה אינם שולטים בתחומים הכלכליים, 
המיסויים והפנסיונים ומקבלים החלטות מתוך אינטואיציה 
או עצות מחברים. כיוון שמעטים באמת שולטים בתחומים 

הללו באופן שמאפשר ייעוץ, התוצאה היא שנגרם נזק 
כלכלי כמעט באופן ודאי שלעיתים הינו בלתי הפיך.

מהם הסיכונים המרכזיים איתם מתמודדים כיום 
הפורשים לפנסיה?

התארכות תוחלת החיים	 
קצבה נמוכה, לעיתים משמעותית, מהשכר ערב 	 

הפרישה  סביבת ריביות נמוכה
רכיבי שכר שאינם פנסיוניים	 
הצורך בסיוע לילדים	 
אי שמירת מקורות מתאימים לצרכים חריגים	 
עלויות גבוהות של ביטוח רפואי וסיעוד	 
אי מימוש הטבות הניתנות לגמלאים	 
שמירה על רמת בריאות נאותה ואורח חיים מעניין ומספק	 

תכנון כלכלי, פיננסי ופנסיוני מוקדם מתחייב הן כתוצאה 
מהתארכות תוחלת החיים, הן לנוכח סביבת ריביות נמוכות 
המשליכות על ההכנסות מהנכסים הפיננסיים והן כתוצאה 

ממורכבות המוצרים הפנסיוניים וחבות המס. 
לנוכח מורכבות הנושאים הכספיים הכרוכים בפרישה 

וחוסר יכולתם של הפורשים לטפל בהם באופן המיטבי 
ביותר עבורם מבלי שקיבלו ייעוץ מקצועי, משרד 

האוצר ממליץ לפורשים "היערכו לפרישה מראש, תאמו 
ציפיות וכך תוכלו לשמור על החוסן הכלכלי שלכם ושל 

משפחתכם. מה זה אומר להיערך לפרישה? בשלב 
ההיערכות לפרישה עליכם להבין את האתגרים, השאיפות, 
הרצונות והאפשרויות בשגרת החיים החדשה. כדאי לדעת 

את זכויותיכם במעמד החדש, להתייעץ עם בני משפחה 
וחברים ואף להיעזר באנשי מקצוע. היערכות מקדימה 

לפני הפרישה יכולה לחסוך לכם הרבה מאוד כסף! זכרו, 
סגנון החיים מושפע מתכנון כלכלי, ולכן מומלץ לבצע 
תיאום ציפיות עם בני המשפחה בנוגע לעזרה כספית, 

לעזרה שאינה תמורת כסף ולניהול הפנאי". 

האתגרים העיקריים איתם עלינו להתמודד
הכנסות - הכנסה חודשית מובטחת וקבועה; ביטחון 	 

כלכלי לכל החיים לנו ולבני הזוג שלנו; מענה לתוחלת 
חיים שונה שלנו ושל בן/בת הזוג שלנו; הגנה מהשלכות 
של עליה בתוחלת החיים; תכנון מקדמי למיזעור הירידה 

בהכנסות; שמירה ריאלית של ההכנסות השוטפות.
קצבה או הון - חלוקה נכונה ומאוזנת בין קצבה 	 

להון; התייחסות לתקבולים עתידיים - ירושות וכד'; 
התחייבויות והלוואות; העברה בין דורית.

מיסוי - מיצוי מלוא הטבות המס - בפרישה ולאורך 	 
תקופת הפנסיה; מקסימום הכנסה נטו אחרי מס לכל 

תקופת הפנסיה; שינויים עתידיים במיסוי.
טיפול בנכסים - הגנה ריאלית על הנכסים ההוניים; 	 

תשואה ראויה בסיכון התואם את ההעדפות האישיות 
שלנו; מיזעור התנודתיות בשווי הנכסים.

כרית ביטחון - פתרונות למצבים חריגים בלתי צפויים 	 
מראש; מענה לצרכים משמעותיים בתקופת הפנסיה.

לאחר שהבנו את האתגרים בפניהם אנחנו צפויים לעמוד 
בפרישה, רצוי להבין מהם הנושאים שחשוב לבחון

חשוב שנבין שתוחלת החיים הצפויה למי שהגיעו לגיל 67 
הינה כ-20 שנים )בסוף שנות השמונים שלנו( ולמי שגילו 

בפרישה נמוך מזה, תוחלת החיים עשויה להגיע ל-25 
שנים ויותר ולכן תכנון פיננסי נכון עשוי לשפר את מצבנו 
לתקופה שהיא כמחצית משנות העבודה שלנו! כל סטייה 

קלה מתכנון מיטבי כיום עלולה לגרום לסטייה הולכת 
וגדלה לאורך השנים ולנזק כלכלי משמעותי ובלתי הפיך. 

לכן, אלו הנושאים העיקריים שחשוב שנבדוק לקראת 
הפרישה:

ריכוז המידע העדכני המלא והעדכני ביותר על התכניות 	 
הפנסיוניות שלנו ושל הנכסים האחרים.

הבנה מהם הסכומים שנקבל מהמעסיק ומקרן הפנסיה 	 
במועד הפרישה ומהן משמעויות המיסוי שלהם.

הבנה של סכומי הקצבה שאנחנו צפויים לקבל.	 
תכנון פיננסי במועד הפרישה ולכל תוחלת החיים.	 
משמעויות המשך תעסוקה לאחר הפרישה מעבודה.	 
היבטי מיסוי פרישה מעבודה ומיסוי פרישה לפנסיה.	 
כיצד לטפל בנכסים הפיננסיים שלנו.	 
כיצד נעסיק את עצמנו בתקופת הפנסיה.	 

אם כך, עם מי עלינו להתייעץ?
ההמלצה הינה לקבל ייעוץ מגורם אובייקטיבי בלתי תלוי 
המורשה לפי החוק לייעץ לכם על התכניות הפנסיוניות. 

ייעוץ כזה ניתן לקבל מיועץ פנסיוני בעל רישיון שניתן 
לו על ידי משרד האוצר. ולמה זה חשוב? יועץ פנסיוני 

אובייקטיבי שאינו מקבל כל תשלום מהגופים הפנסיוניים 
אלא מכם בלבד יהיה מחויב אך ורק כלפיכם מבלי שיהיה 
לו כל אינטרס לייעץ לכם לקבל החלטות שאינן לטובתכם 
בלבד. זאת ועוד, מאחר ותכנון פרישה לפנסיה משלב הן 
את ההיבטים הפנסיוניים, הן את ההיבטים הכלכליים והן 

את ההיבטים המיסויים, מומלץ שלאותו יועץ יהיה ידע 
וניסיון רב במיסוי פרישה )רואה חשבון או יועץ מס הבקיא 

במיסוי פרישה( וכן שיהיה לו ידע וניסיון בתכנון פיננסי-
כלכלי )רואה חשבון או כלכלן(. אם תקבלו ייעוץ מרואה 

חשבון מומחה במיסוי פרישה שהינו גם יועץ פנסיוני 
מורשה אזי אתם צפויים להפיק מתכנון הפרישה שלכם 

את התוצאה המיטבית ביותר עבורכם.



21 20

 מיסוי מענקי פרישה
                מסירים את העננה

רו"ח אייל מנדלאוי - מומחה למיסוי ופרישה,
 www.eyalmen.co.il | מנכ"ל מכללת לידר - היחידה 

ללימודי חוץ של הקריה האקדמית אונו

כשאנו פורשים ממקום עבודה ומקבלים סכומי כסף 
גדולים, אנחנו בדרך כלל הולכים לאיבוד. מה עלינו 

לעשות? לנצל את הפטור? ואולי עדיף לשמור כסף 
לפנסיה כדי שנוכל להזדקן בכבוד? אנחנו צריכים לקבל 
החלטה קריטית, שתשפיע על איכות החיים שלנו בגיל 

השלישי, ואין לנו מושג איך לעשות זאת. בואו נעשה סדר. 

מה אני מקבל בפרישה? 
פיצויי פיטורין/התפטרות - בדרך כלל חלק מהכסף . 1

מופקד בקופות פנסיה, כך שבעת הפרישה תקבלו 
 מענק פרישה בגובה 2.33%, המתקבל בעבור כל 

שנות העבודה מ-1973 ואילך. 
 מענקי אי ניצול ימי מחלה - מענק בגין ימי מחלה . 2

שלא נוצלו. 
 פדיון קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שברשותנו - . 3

לגבי כספים אלה יש כללים שונים, בהתאם לסוג 
 הקופה. חלקם ניתנים למשיכה מיידית וחלקם 

 מחויבים במס. 
 קרנות השתלמות - ניתן למשוך ללא מס לאחר 6 שנים 

 )או 3 שנים למי שהגיע לגיל פרישה(. 
קופות גמל- כספים הוניים שהופקדו בקופה עד ל 2008 

ניתנים למשיכה פטורה ממס החל מגיל 60. לכספים 
שהופקדו לאחר 1.1.2008 לקצבה קיימים כללים אחרים 

 בעת משיכת הכסף.
  

ההתייחסות בחוק לגבי סעיפים 1 + 2 אחידה, והם 
נקראים "מענק הפרישה". 

איך אני יודע כמה יישאר לי ממענק הפרישה? 
על מענק הפרישה/פיצויי פיטורין מגיע, כאמור פטור, 
ממס הכנסה. הפטור מחושב לפי גובה השכר האחרון 

כפול מספר שנות העבודה. מס הכנסה קבע תקרת שכר 
שעומדת על 12,200 ש"ח לשנה בשנת 2017 ומתעדכנת 

כל שנה. 
המשמעות היא שמי שמרוויח מעל משכורת זו ישלם בכל 

מקרה מס על החלק שמעל לתקרה. תשלום המס הוא 
בהתאם למדרגת המס בה נמצא הפורש באותה שנה. 

קיבלתי מענק פרישה -מה עושים עכשיו?
קיימות כמה אפשרויות, ביניהן: 

תשלום מס בשנה בה נתקבל מענק הפרישה/פיצויי . 1
פיטורין. זו האפשרות הטבעית )ברירת המחדל(, 

שמתבצעת באופן אוטומטי. החלק הפטור משולם כמובן 
במלואו. לגבי החלק החייב במס - הוא מתווסף למשכורת 

האחרונה, ובהתאם לכך משולם המס על שני הרכיבים 
יחד. 

פריסת מענק הפרישה. מענק הפרישה משולם בגין . 2
כל שנות העבודה, ולכן יש חוסר צדק בכך שתשלום 
המס על המענק משולם "במכה אחת", כפי שהוצג 

 באפשרות 1'.
 לפיכך מאפשר מס הכנסה לבצע פריסה של המענק 

על פני מספר שנים. 

מהי הפריסה?
חלוקה של הסכום שחייב במס על פני מספר שנים, ועל 

ידי כך תיתכן הקטנה משמעותית של המס המשולם, 
שיכולה להתבטא בכסף רב.

איך מתבצעת הפריסה? 
מס הכנסה מאפשר לפרוס עד 6 שנים. הפריסה יכולה 
להיות בגין שנים אחורה או שנים קדימה. בדרך כלל יש 
העדפה לפריסה לשנים קדימה. למה? מכיוון שהרבה 
 פעמים יש צפי שרמת ההכנסה בעתיד תרד )למשל - 

אדם שיוצא לפנסיה( ואז תשלומי המס יהיו נמוכים יותר. 

למי כדאית הפריסה? 
למי שצופה שרמת ההכנסה שלו בשנים הקרובות תפחת 

ואז ישלם מס נמוך יותר, או למי שצופה שבשנים הקרובות 
תהיה הפחתת מס. 

הכללים המרכזיים לביצוע פריסה:
 ניתן לפרוס קדימה לכל היותר עד 6 שנים )השנה 	 

הנוכחית + 5(.
 כל 4 שנות ותק=שנת פריסה אחת. כלומר, אם עבדת	 

20 שנה, תוכל לפרוס ל-5 שנים )5=20/4(.
 צריך לשלם למס הכנסה מקדמה על מלוא הסכום 	 

החייב במס.
 בתקופת שנות הפריסה חובה להגיש דוח שנתי 	 

למס הכנסה.

מהי המהפכה הגדולה שחלה מ-1.1.12?
נקבע שכל שקל שניצלתם כפטור ממס מתוך מענק 
הפרישה שקיבלתם והוא פטור ממס, יקטין לכם את 

הפטור העתידי על הפנסיה. לפני שמחליטים לנצל את 
הפטור על הפיצויים, חייבים לדעת היטב מהן ההשלכות 
העתידיות של הפעולה. המשמעות היא שבעת הפרישה 
עליכם להחליט החלטה מאוד חשובה שתשפיע על גובה 

הפנסיה שלכם לכל החיים. 

איך מתבצע תהליך חישוב מענק פרישה לפנסיה?
נקבע כי כל מענק פרישה/פיצויים שקיבל עובד ב-32 

שנות העבודה האחרונות לפני הגעתו לגיל הפרישה יילקח 
בחשבון לצורך חישוב הפטור על הפנסיה. המשמעות היא 
שמי שמשך מענק פרישה או פיצויי פיטורין פטורים ממס 
נקנס ב-35% נוספים כאשר ירצה לקבל את הפנסיה שלו. 

האם המשמעות היא לא למשוך יותר מענקי פרישה? 
ממש לא. יש כאן "שמיכה קצרה", שמכל כיוון שנמשוך 

נראה שחסר במקום אחר... החוכמה היא לדעת איך לתכנן 
את התכנון האופטימלי כדי לחסוך כמה שיותר מס. 

לדוגמא - אם הפנסיה העתידית שלי נמוכה, אז לא ישנה 
אם אפגע בפטור של הפנסיה, מכיוון שממילא לא אשלם 

עליה מס בעתיד, ולכן עדיף לנצל את הפטור על מענק 
הפרישה.

 לשאלות ניתן לפנות: 
 eyalmend@gmail.com :טל' 050-2218303, מייל

ייעוד כספים למטרת תשלום קצבה )פנסיה(
האפשרות הזו היא האפשרות המועדפת על המדינה. 

בהמשך נראה שחקיקה חדשה בנושא מנסה לעודד 
לכיוון של השארת הכספים הנמצאים בקופות הגמל 

למטרת תשלום פנסיה החל מגיל הפרישה. ניתן 
להשאיר לקצבה גם כספים פטורים וגם כספים חייבים, 

בהתאם לרצון העובד.

.3

אלו כספים ניתן לייעד לקצבה? 
מדובר בכספים שהופקדו בקופת גמל לקצבה ונמצאים 

בקופת הגמל - הכוונה לסכומים שהופקדו לאורך השנים 
בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים ולא כספים שמשולמים 

לעובד במזומן עם פרישתו. 
הדבר כדאי גם למי שהגיע לגיל פרישה ועדיין לא החליט 
אם הוא רוצה לממש את הפנסיה או לדחות את קבלתה 

בכמה שנים. 
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הגורם המעורב/מס' טלפוןאחריותיצירת קשר

 פנייה לעובד לגבי תאריך פרישה מח' משאבי אנוש
וניצול ימי חופש

מחלקת משאבי אנוש במוסד

 פגישה עם העובד למילוי תביעה 
לקבלת קצבת זקנה

מחלקת משאבי אנוש במוסד

מחלקת משאבי אנוש במוסדיידוע הפורש על תאריכי קורס הכנה לפרישה

מחלקת משאבי אנוש במוסדפגישה לגבי מענקי פרישה

הערה לתשומת לבכם - היועצים מייצגים חברות יועצים פנסיוניים/פיננסיים
בעלות אינטרס כלכלי, ולכן עצותיהם עשויות 

 להיות מוטות לכיוון מסוים, ויש לקחת זאת 
בחשבון.

ניתן לפנות לגורמים המטפלים בנושא 
בבנקים ובחברות הביטוח, או ליועצים 

בלתי תלויים שיש ברשותם רישיון 
ייעוץ ממשרד האוצר.

 קורס הכנה לפרישה - ההרשמה מרכז הדרכה
במחלקות משאבי אנוש במוסדות

03-9377748

6050*קבלת טפסים לצורך קצבהביטוח לאומי

03-6145555המשכיות ביטוח המושלם לגמלאיחברת ביטוח דקלה

03-7192711קשר עם גמלאיםארגון הגמלאים

6667*קרן גמלאות - תשלום קצבהקג"מ וקרנות ותיקות

052-8669341ביטוח מנהלים תומר צורשקל

03-6061115אגודהביטוח "הדדי"

03-6061115אגודהביטוח "גדיש"

03-6145555, 03-6145605דקלהביטוח סיעודי

03-5434396כללית סמיילביטוח שיניים

 קרן הפנסיה כלל 
מיטבית עתודות

5654* או 03-7111110קרן פנסיה תשלום קצבה

אנחנו כאן בשבילכם

כל מה שחשוב לדעת לפני - על היום שאחרי

פורשים, דוט קום
העולם הווירטואלי שייך לצעירים? כבר לא! יותר ויותר 

גמלאים הפכו את הגלישה ברשת לחלק מחייהם. 
הפחד מהעכבר )זה של המחשב( הולך ונמוג בעשור 

האחרון, והעלייה החדה ביותר בשימוש ברשת במדינות 
המפותחות נרשמה בשנים האחרונות דווקא בקרב בני 

70 ומעלה

מנתונים שהוצגו בכנס האינטרנט הבינלאומי בספרד, עלה 
כי שיעור הגלישה בקרב בני 70-75 בארצות המפותחות 

עלה בשנת 2009 ב-45%. סקר TIM מראה כי שיעור 
החדירה של האינטרנט בישראל צמח ב-2009 מ-73% 
ממשקי הבית בקרב האוכלוסייה היהודית ל-77%, ורוב 

רובה של העלייה הזו מיוחסת לגולשים המבוגרים, מאחר 
ששיעור הגלישה אצל צעירים הוא כמעט אבסולוטי 

)למעלה מ-90%(.

מגשר על פער הדורות
"גיליתי שאני יכול לדלג בקלות על כמה פערי דורות עם 
הנכדים שלי", אומר שאול כהן, גמלאי בן 77 מתל אביב. 

כהן גולש ברשת מזה כשלוש שנים, ומשתמש בה בעיקר 
כדי לחפש מידע ולכתוב לנכדים. בינתיים הוא עוד לא נוכח 
ברשתות החברתיות. "זה לצעירים", הוא אומר, "בגילי לא 
צריך גדודים של חברים חדשים, אלא לשמור על קשר טוב 

עם המשפחה והידידים הוותיקים". אבל אשתו, זה כבר 
סיפור אחר. היא עדיין מסרבת בתוקף להשתמש במחשב.

אשתו של שאול כהן נמצאת בין קבוצה נכבדה של גמלאים, 
שהגלישה ברשת עדיין אינה חלק משגרת יומם. ממחקר 

של קבוצת נילסן נורמן האמריקאית, עולה כי לאדם מבוגר 

קשה להשתמש במחשב ובאינטרנט פי שניים ויותר 
מאשר לאדם צעיר. "ילדים נולדים לתוך העולם הדיגיטלי, 
שנראה טבעי עבורם, וזאת בניגוד לדור המבוגר", טוענת 

דפנה הלפרין, גרונטולוגית ומרצה בתכנית לתואר שני 
 The במסלול האקדמי של המכללה למנהל. בריאיון לעיתון

Marker, מסבירה הלפרין שגם הדימוי של "המבוגר שקשה 
לו לקלוט" לא מוסיף לביטחון של האוכלוסייה הבוגרת, 

שממילא מתייחסים אליהם בסטריאוטיפים ומתוך הנחה 
ש"העולם שייך לצעירים".

תגלשו - תישארו צעירים
מסתבר שלבני הגיל השלישי, גם אלה הסובלים עדיין 

ממחסומים ומפחדים לעשות את המאמץ, כדאי להתגבר 
על אימת העכבר ולהתחבר. The Marker מדווח על מחקר 
שבוצע באוניברסיטת קליפורניה, המלמד כי תהליכי קבלת 

החלטות שמבצעים גולשים באינטרנט משפרים את 
תפקודי המוח בקרב רבים מהם.

המחקר גילה כי גלישה באינטרנט מעוררת מרכזים במוח 
השולטים בקבלת החלטות ובחשיבה מורכבת, וכי גלישה 

יכולה אפילו לעכב את קצב השינויים הפיסיולוגיים בעת 
הזדקנות, כמו ההאטה של פעילות המוח. החוקרים קבעו 

כי החיפוש באינטרנט מגביר את הפעילות המוחית אצל 
אנשים מבוגרים - מה שמוכיח כי המוח שלנו נותר רגיש 

ויכול להמשיך ללמוד גם כשאנו מזדקנים.

לזה תוסיפו את ההנאה הצרופה שתגלו בעולם החדש 
 האינטרנטי ואת שעות האיכות שתוכלו לבלות בו ביחד, 

או כל אחד לחוד - ותקבלו את גיל הזהב המודרני. דוט קום, 
כמובן.

יש חיים לאחר הפרישה 
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פרישה בראי הפסיכולוגיה
ראיון עם ד"ר מיכל נס-אל, פסיכולוגית ויועצת ארגונית 

מומחית בטיפול במשברים, מרצה ומעבירה סדנאות 
בנושא פרישה

כל שינוי הוא הזדמנות. מהו השינוי בפניו עומדים 
הפורשים לגמלאות ואיפה ההזדמנות שהוא מייצר 

עבורם?
"הפורשים לגמלאות ניצבים בפני שינויים במספר חזיתות: 
יציאה מעולם העבודה, שמשמעותה איבוד מקום והגדרה 

עצמית, התמודדות עם זמן חופשי רב שמתפנה בבת 
אחת )כ-200 שעות בחודש(, שינוי במעמד החברתי 

ובדימוי העצמי, ירידה בהיקף ההכנסה, שינוי בבריאות 
וירידה ברמות האנרגיה. יחד עם זאת, שינויים אלה מהווים 

הזדמנות פז להוסיף חיים לשנים ולייצר משמעות ותוכן 
שלא היו חלק מהחיים עד היום".

 איך משפיעה הפרישה לפנסיה של אחד מבני הזוג 
)או שניהם( על הזוגיות?

"רוב הפורשים נמצאים בשלב בחיים בו הילדים כבר לא 
גרים בבית - מה שמשאיר את המפגש הזוגי המחודש עם 

שעות רבות של ביחד ובלי ההתעסקות הפונקציונאלית 
של גידול ילדים. שיווי המשקל בבית עלול להיות מופר, 

ועלול להיווצר מרחק בקשר הזוגי. זה הזמן לבחון מחדש 
את הסכם הנישואין בהתאם לצרכים ולשינויים החדשים, 

ובעיקר לעשות את ההתאמות ההכרחיות".

אלו טיפים את יכולה לתת למערכת היחסים 
עם הילדים לאחר הפרישה?

"חשוב לייצר דיאלוג של ציפיות. חשוב לא לראות בילדים 
ובנכדים כמעין 'מפלט'. במקביל, הילדים עשויים לחשוב 

שהפניות החדשה של ההורה הפורש הופכת אותו לתחליף 
אוטומאטי ל'מטפלת' לילדים, וגם כאן חשוב לקבוע 

גבולות ברורים".

קחו את הצחוק ברצינות
הוא מקל על כאבים, מעלה את כושר הסיבולת 

בבדיקות לא נעימות ומשפר את המצב הנפשי. למעט 
כאב בטן קל כתופעת לוואי אפשרית, מדובר בתרופה 
הבטוחה בעולם. אז קחו בבקשה את הצחוק ברצינות

 היום כבר יודעים שהצחוק אינו רק ביטוי למצב רוח טוב 
או לגילוי של הנאה ושעשוע, אלא יש לו גם איכויות 

מרפאות. על פי מחקרים של חוקרים שבדיים, הצחוק 
מאפשר לגוף לספק לעצמו תרופות משלו. תכנית לריפוי 

באמצעות הומור יכולה לשפר את איכות חייהם של חולים 
כרוניים, והצחוק הוא בעל השפעה מיידית של הקלה 

בסימפטומים עבורם.

איך זה קורה? המוח האנושי מייצר, במצבים מסוימים, 
הפרשות של מולקולות דמויות מורפיום, המוכרות 

 כאנדורפינים. לצחוק יש חלק בשחרור האנדורפינים, 
אשר להם השפעה מקלה על כאבים. חוקרים רבים 

במקומות שונים בעולם, העוסקים בהשפעת הצחוק 
על הגוף האנושי, מציינים ספקטרום רחב של שינויים 

לטובה - החל מנשימה תקינה יותר וכלה בעלייה בנוגדנים 
הנלחמים במחלות.

"אין הרבה שעשוע ברפואה, 
אך יש הרבה רפואה בשעשוע" )ג'וש בילינגס(

מעבר לתועלת הגופנית, יש לצחוק ולהומור תועלת רבה 
מבחינה נפשית. ההומור מקנה נקודת מבט חדשה לגבי 

מקומו של היחיד בחברה, ועוזר לאדם להתעמת עם 
בעיות אישיות בצורה רגועה ויצירתית. הצחוק מגביר גם 
את היצירתיות ואת גמישות המחשבה. לא בכדי נואמים 

ומרצים רבים נוטים לפתוח את הרצאתם בבדיחה או 
בסיפור משעשע, כאמצעי להפגת לחץ ותחושת אי 

נוחות, ולא סתם אחד הדברים היותר מביכים הוא בדיחה 
שאיש אינו צוחק ממנה. הצחוק מועיל גם בהפחתת אי 

איך מתמודדים עם הפחד/הידיעה שבעצם פתחנו 
את הדלת לחלק האחרון של החיים?

"מילן קונדרה בספרו 'על המוות', מדמה את החצי 
הראשון של החיים לכביש שייעודו להעביר אותנו מנקודה 

לנקודה, ואת החצי השני - לדרך שעצם ההימצאות בה 
היא חוויה. זה הזמן ליהנות מכוחו של הרגע, מתוך הבנת 
ערך החיים. זו הזדמנות 'לשנות ראש' ולהתמקד בהנאה 

מהחיים, בלאהוב את מה שיש, להשתחרר מהיאחזות בישן 
)בהרגלים, רכוש, הגדרה עצמית, נורמות וכו'( ולפנות 
 human doing-מקום לחדש. זה השלב שבו הופכים מ

."human being-ל 

 איך צולחים את היציאה לפנסיה? 
מה היא תכנית הפעולה שאת מציעה?

"להתחיל בתפיסת השינוי כהזדמנות ולא כמשבר מתמשך.
להבין שהתהליך מחייב עצירה, מחשבה ותכנון: לבחון 
סדרי עדיפויות, לנסות דרכים חדשות, להיות מעורבים 

ויצירתיים.

"משמעות היציאה לפנסיה היא: המעבר מקריירה - 
לחיים, מלהרוויח כסף - ללחיות בשפע, מלהיות נשוי - 

 ללהיות לשותף לדרך".  

נוחות פיזית, כמו במהלך בדיקת לחץ דם. מחקרים מצאו 
כי צפייה בקלטת קומית במהלך בדיקה כואבת, מעלה 

משמעותית את כושר הסיבולת. כך הגיעו החוקרים 
למסקנה שהומור יכול לעזור בהקלה על כאב, למשל - 

בזריקה או לאחר ניתוח.

"לב שמח מועיל כתרופה" )חז"ל(

בעוד שיכולת הצחקה היא כישרון, לא כך היכולת לצחוק, 
שהינה מנת חלקו של כל אחד, וכנראה יש לכך סיבה 

טובה. אז אם הצחוק הוא גם בחינם, גם מהנה, גם 
משעשע וגם ללא תופעות לוואי )אולי חוץ מכאב בטן 

קל...(, נראה כי הרפואה מצאה את התרופה המושלמת.

ששת שלבי הפרישה
שלב רחוק - שבו קיים יחס חיובי ומצפה לפרישה.

שלב קרוב - חרדה ויחס שלילי לפרישה.
שלב ירח הדבש - חודשים ראשונים אחרי הפרישה, 

כשההרגשה היא כמו של ילד בחנות צעצועים.
 שלב האכזבה - התפכחות, ירידה במורל ותחושת 

ריקנות וחוסר כיוון.
 שלב הארגון מחדש - התעשתות ובניית שגרת 

חיים חדשה.
 שלב היציבות - השגרה החדשה הופכת ליציבה, 

מוכרת ונעימה לפורש.

 "החיוך הוא מערכת התאורה של הפנים, מערכת האוורור של הראש ומערכת החימום של הלב"
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 מהטבות בבנק 
ועד הנחות לתיאטרון

ברוכים הבאים לגיל שבו אפשר להתחיל ליהנות מזכויות 
והטבות, הניתנות לכם רק בזכות העובדה שהגעתם 

לגיל. בחרנו עבורכם מספר דוגמאות של זכויות והטבות 
שיעשו לכם את ההבדל

תעודת אזרח ותיק
הנחות רבות מותנות בהצגת תעודת אזרח ותיק. אם לא 
 קיבלתם תעודת אזרח ותיק לביתכם, יש לפנות למשרד 

לענייני גמלאים לקבלת תעודה זו.
 טלפון: 02-6547025, 8840* בימים א'-ה' 

בין השעות 08:00-16:00. פקס: 02-5605034 

תתחילו לסמן:

רשות השידור - אגרת טלוויזיה 
פנסיונרים החל מגיל פרישה זכאים ל-50% הנחה באגרת 

הטלוויזיה.

רשויות מקומיות
 גמלאים זכאים להנחה בתשלום הארנונה בשיעורים שונים. 

אם מגיעה גמלה מלאה לפי חוק הבטחת הכנסה, שיעור 
ההנחה הוא 100%.

בזק
 אין הנחות ספציפיות לגמלאים, אולם ניתן לקבל שירות 

אל-חיוג וטלפון לכבדי שמיעה, המקלים את התקשורת בין 
הקשיש למשפחתו. כמו כן, ניתן לעבור למסלול "הקו הקל" 

)פרטים באתר בזק(.

חברת חשמל
בשנת 2007 התקבל חוק המעניק לגמלאים הנחה של 50% 

בתשלום עבור צריכה של עד 400 קו"ש בחודש. יישום החוק 
טרם נכנס לתוקף, אבל ביטוח לאומי מעביר ישירות לחברת 

חשמל את נתוני מקבלי קצבת זקנה )עם תוספת השלמת 
הכנסה(, לשם קבלת ההנחה.

תחבורה ציבורית
ניתן לקבל הנחות בשיעור של עד 50% ממחירי הנסיעה 

בתחבורה הציבורית - אגד, דן ורכבת ישראל - וזאת 
באמצעות תעריף מיוחד לפנסיונרים וכנגד כרטיסיות 

מיוחדות. כמו כן, קיימות הטבות שונות בחברות התעופה 
בטיסות מקומיות בארץ ולחו"ל, ויש לברר את שיעורן בכל 

חברה.

רשתות שיווק
גמלאים מקבלים הנחות שונות במשביר לצרכן ורשת 
הריבוע הכחול בשיעור משתנה. בכל רשת קיים נוהל 
המקנה הנחות לקשישים בהצגת תעודת פנסיונר או 

תעודת חבר.

הצגות וסרטים
ברוב התיאטראות ורשתות הקולנוע קיימות הנחות 

לקשישים בשיעור של 50%, בדרך כלל בהצגות יומיות 
או במנויים מיוחדים לגמלאים. התזמורת הפילהרמונית 

מעניקה הנחה בשיעור של 3% עד 10% לפנסיונרים.

רשות הגנים הלאומיים
על פי חוק הגנים הלאומיים, גמלאים זכאים להנחה 

בשיעור של 25% בדמי הכניסה לחניונים ואתרים של רשות 
הגנים הלאומיים.

הטבות בבנקים
קיימות הנחות מיוחדות לגמלאים, אותן כדאי שתבררו 

ותדרשו לקבל, מאחר שאינן ניתנות אוטומטית.

עיתונים, מגזינים
 קיימות הנחות לגמלאים בחלק גדול מהעיתונים. 

יש לברר מהי ההנחה הניתנת לגמלאים בכל עיתון.

מס הכנסה
קיימות הטבות שונות לגמלאים בתשלומי המס עבור 

הכנסות שונות, פיקדונות בנקאיים, הכנסות משכירות 
ועוד.

קופות חולים
 קיימת הנחה בגובה ההשתתפות העצמית בתרופות. 

יש לבדוק בכל קופה את שיעור ההנחה.

 כל ההטבות וכל הפרטים המלאים מופיעים באתר 
 - vatikim.gov.il :של המשרד לאזרחים ותיקים 
 בדף הבית יש קישור למדריך לאזרח הוותיק. 

 בלחיצה על הקישור תופיע חוברת עם כל המידע
 לגבי זכויות והטבות לאזרח הוותיק בישראל.

אתר הרווחה של גמלאי הכללית
 www.clalitr.co.il 

"כללית שלנו"
אתר הצרכנות לעובדי וגמלאי הכללית

www.shelanu.co.il 

₪
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עכשיו אני
זה הזמן בו המחויבות לתמרן בין קריירה, משפחה 

וכל היתר נמצא אי שם מאחור, והדבר היחיד לו אתם 
מחויבים הוא: אתם. מעכשיו, יש לכם את הפריבילגיה 

 לחיות על פי השאלות ששנים לא העזתם לשאול. 
כמו למשל: מה מעניין אותי? מה בא לי? מה אני רוצה? 

ריכזנו עבורכם קמצוץ מעושר הסדנאות, החוגים, 
הקורסים ושלל פעילויות פנאי פורה ומפרה. כל מה 
שעליכם לעשות הוא לבחור ולגלות את העולם ואת 

 עצכם מחדש

סדנאות וחוגים:
מכללה לגמלאי כללית

מתוך מגמה לשמר, לטפח ולהעשיר את הקשר עם גמלאי 
כללית, הקמנו בסתיו 2012 את המכללה לגמלאי כללית. 

בכך הפך חזונן של שרה הרמן וג'ואנה בלאו שטרן - שתים 
מהגמלאות היוזמות שלנו - למציאות. 

המכללה מהווה בית חם להרצאות וסדנאות עם מיטב 
המרצים בארץ, במחיר מוזל. מעבר להעשרה ועניין, 

מספקים המפגשים גם סיפוק חברתי, ובכך נותנים מענה 
משמעותי למספר צרכים. 

כיתות הלימוד עוסקות בנושאים שונים, כמו: תנ"ך, 
קולנוע, תיאטרון, מסעות בעולם, סודות ויסודות חכמת 

הקבלה, פסיכולוגיה של המשפחה ועוד.

אנחנו עומדים לפני סמסטר חמישי, עם ממוצע של 
למעלה ממאה משתתפים בכל מחזור, ועוד היד נטויה.

התגובות של משתתפי הקורסים מרגשות ומחממות 
את הלב, ונותנות אנרגיות להמשיך ולאתר את המרצים 

בטובים ביותר לנושאים המעניינים ביותר. 
ההצלחה נמדדת לא רק במשובים שאנו מקבלים, אלא גם 
בעובדה שחבר מביא חבר ומי שנרשם למחזור אחד נרשם 

גם למחזורים הבאים.

 אלו תכנים מרגשים ומרתקים מחכים לכם במכללה? 
פרטים והרשמה בטלפון: שרה הרמן - 050-6263087

ג'ואנה שטרן - 050-6263254
saraherman47@gmail.com :או במייל

יוגה צחוק - זרעים של שמחה
התנסות חווייתית משחררת, מרגשת ומצחיקה, המשלבת 
מוזיקה שמחה ותרגילי צחוק המעודדים צחוק ללא סיבה. 
לצחוק, מסתבר, יש כוח לרפא את הגוף, הנפש והנשמה 

ולפרוק מתחים. טלפון: 050-7847707 

לימודים
תכנית בר אילן ברוקדייל

מרכז הלימוד לגיל השלישי מציע קורסים וסדנאות 
העשרה, מעבר לקורסים האקדמיים של האוניברסיטה. 

בין הנושאים: הגיל השלישי בעידן הדור השלישי, מחשבות 
מעודכנות בתולדות המדינה, ניהול כלכלת הבית, אמנות 

ותרבות ברחבי העולם, כתיבה ביוגרפית, טאי צ'י, מוח 
והורמונים, מפתחות לאושר, העברית המודרנית, מבוא 
לקבלה, סיורים בארץ ישראל ועוד. השתתפות תלמידי 
ברוקדייל בקורסים האקדמיים היא במעמד של שומע 

חופשי.
לפרטים: תכנית ברוקדייל, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, 

52900. טלפון: 03-5318590, 03-5317505

 תרשיש - בית ספר לגמלאים במכללה האקדמית לחינוך 
)באר שבע(

הרעיון המלווה את תרשיש"הוא: גמלאים מלמדים 
גמלאים. מכללת קיי מעמידה לרשות תרשיש את מתקניה 

ואת כוח ההוראה שלה, ובכך מתאפשרת רמת לימודים 
נאותה וייחודית, ההולמת את צרכי הגמלאים.

www.kaye.ac.il/tarshish :פרטים באתר

בראש חושב
סדנאות שחמט ושעשועי כושר למוח הזהב.

טלפון: 050-2539170, 077-3316803
Activeminds23@gmail.com :דוא"ל

מכון מגיד
מכון מגיד של האוניברסיטה העברית מזמין את הגמלאים 

לקחת חלק בתוכניות ובקורסים והרחבת הדעת. העולם 
האקדמי נמצא בתנועה מתמדת, מתחדשת כל העת 

ומביא עמו מחקרים חדשים ופריצות דרך מדעיות. מכון 
מגיד עוקב אחר שינויים אלו ומגיש לכם את המחקרים 

שנמצאים בחזית הידע ואת הרעיונות החדשים.
 לפרטים: טל' 3070* או 02-5881564, 

בימים א'-ה' בין השעות 8:00-18:00,
ביום שישי וערבי חג בין השעות 8:00-13:00 

www.magid.huji.ac.il

אוניברסיטת תל אביב - לומדים בגילמן
הפקולטה למדעי הרוח באוני' תל אביב מאפשרת למי 

שאינו תלמיד מן המניין להרחיב את אופקיו התרבותיים, 
ומקיימת מגוון הרצאות ולימודים לקהל הרחב. משתתפי 

התכנית אינם נדרשים לבחינות קבלה, והלימודים אינם 
מקנים להם תואר. לפרטים באתר:

www.tau.ac.il/humanities/lomdim_begilman

היחידה ללימודי חוץ - אוניברסיטת חיפה
היחידה ללימודי חוץ באוניברסיטת חיפה הוקמה מתוך 

כוונה להקנות השכלה, ידע, מיומנויות וכישורים מקצועיים 
בתחומי המינהל, הניהול, הרוח, החברה והאמנות. ליחידה 

שלוחת לימודים בקניון לב המפרץ, המציעה את אותו 
מגוון תכניות. הלומדים ביחידה יכולים לצבור נקודות 

זכות אקדמיות לצורך השלמת תואר ראשון באוניברסיטה, 
בכפוף לתנאי הקבלה לאוניברסיטה ולחוג הרלוונטי.

hutz.haifa.ac.il :לפרטים באתר



פורטל הדור השלישי
 האתר הוקם מתוך אמונה כי הנאות החיים שייכות 

ל-כ-ו-ל-ם. בפורטל מידע מקיף אודות אפשרויות פנאי 
ובילוי, עם או בלי הנכדים, ואפיקים להרחבת היכולות 
החברתיות והבין-אישיות. לעולם, כך מאמינים מקימי 
הפורטל, לא מאוחר לעבור תהליכים פנימיים, למצוא 

תחומי עניין חדשים, לצאת החוצה לעולם, לפתח קשרים 
חברתיים, להתבטא ביצירתיות, לטייל ולטבול בכל היפה 

www.dorshlishi.co.il - שמקיף אותנו

הפחתת חרדות ובריאות הנפש
פעילות לגיל השלישי במכון אדלר

מכון אדלר הינו מכון פסיכולוגי, אשר פועל, בין היתר, 
בתחום הפעילות לגיל השלישי, כולל סדנאות והרצאות 

לאוכלוסייה מבוגרת בני +50. במכון פותחו תכניות 
והוכשרו מנחים לעבודה עם אוכלוסייה זו. המנחים 

במכון הם בוגרי מסלולי ההנחיה במדרשה, בעלי ניסיון 
רב בהעברת תכנים לקהלים של גמלאים, אם בדרך של 

 הרצאות ואם בסדנאות המשתפות באופן פעיל 
את הנוכחים.

מכון אדלר - רח' הר סיני 15, הרצליה 46223
טלפון: 09-9727900 | פקס: 09-9518434 

אתרים שכדאי להכיר
מרכז מידע לגיל הזהב

צוות Human מורכב מאנשי מקצוע בעלי ניסיון רב בייעוץ, 
טיפול בקשישים וניהול בתי אבות. הצוות שם לו למטרה 

לרכז את הידע הרב שנצבר ולספק מידע מרוכז וייעוץ 
מקצועי לקשישים ולבני משפחותיהם, וזאת על ידי צוות 

רב-תחומי, בעל ניסיון וידע בכל תחומי הגיל השלישי. 
www.human.co.il | טלפון: 1-800-30-10-30

בובה
מטרת הפורטל היא הבאת מידע וריכוז שירותים מתאימים 

לגיל הזהב, משפחותיהם והציבור הרחב, לטובת הגברת 
המודעות לצרכים ושירותים המיוחדים שפלח שוק זה 
צורך. הפורטל מציע הדרכה, הכוונה, שירותים וחוויית 

גלישה באתר ידידותי ונוח לשימוש, עם כתבות תוכן 
איכותיות של אנשי מקצוע בעלי שם לאומי ובינלאומי 

www.bobe.co.il - במגוון תחומים

אשל - האגודה לתכנון שירותים למען הזקן בישראל
מאגר מידע על זכויות, הטבות ושירותים לגיל השלישי.

www.esheknet.org.il/category/DataBase_of_Services

ספרי עיון והדרכה
כיצד אפשר להאט את תהליכי ההזדקנות? כיצד אפשר 

 לשמור על הבריאות ועל איכות החיים בגיל הזהב? 
האם ניתן להתפתח רגשית ורוחנית בתקופה זו?

האינטרסים, הבעיות והצרכים המאפיינים את בני הגיל 
השלישי מציבים אתגר לחברה האנושית. מגוון רחב של 
ספרים שיצאו בישראל בשנים האחרונות, מנסים לגעת 

בבטן הרכה ולתת מענה לחלק מהסוגיות המעסיקות את 
גיל הזהב.

מי מפחד מהגיל השלישי
 רות בן-ישראל וגדעון בן-ישראל. הוצאת עם עובד 

ואש"ל, 2004 

ליהנות מהזקנה
ד"ר ג'ורג' וויילאנט. הוצאת מטר, 2002

המדריך לעיכוב תהליכי הזדקנות
ד"ר עירון גדעון. הוצאת מעריב-הד ארצי, 2003

גילוי של אדם וזמנו האישי
מריאן רבינוביץ. הוצאת מוסד ביאליק, 2003

הפרישה כפרשת דרכים
אינה פוקס. הוצאת כרמל, 2006

הפוליטיקה של הזיקנה
עורך: יצחק בריק. הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2002

החיים כנהר - מסע פסיכולוגי
ניצה אייל. הוצאת ידיעות אחרונות, 1997
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מוטק'ה
הפורטל הוקם כדי להוות מוקד חברתי-קהילתי לבני 

הגיל השלישי. הפורטל נותן מענה לצורכיהם היומיומיים 
של אנשי הזהב, והוא מציע תכנים מגוונים וייחודיים, 

כמו: איכות חיים, בריאות, פנאי, תרבות, טיולים, כלכלה 
וצרכנות, ומהווה נקודת מפגש לאוכלוסייה המבוגרת. את 
הפרויקט יזם פרופ' מרדכי שני, יו"ר מכון גרטנר מהמרכז 

www.motke.co.il - הרפואי שיבא בתל השומר
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מחפשים משמעות? תתנדבו
חבצלת אהרוני, רכזת תחום ההתנדבות בכללית

 דורית מוסצ'ו בן סימון, ראש תחום אחריות חברתית, 
אגף פמ"א

תרבות ההתנדבות בכללית קיימת מאז הקמתה ועד 
היום. כארגון הבריאות הכי גדול במדינה, כללית משמשת 
מוקד משיכה למתנדבים בכך שמאפשרת לתרום תרומה 

משמעותית לפרט ולקהילה. עבור פנסיונרים רבים 
התנדבות היא מילה נרדפת למשמעות ולאושר

חלק מהותי מתרבות הארגון וערכי היסוד העומדים 
בבסיס החזון והערכים על פיהם אנו פועלים בכללית הם: 
כבוד האדם, ענווה, מחויבות, יושרה, מקצועיות ותרומה 

לקהילה.

קבוצה גדולה ואיכותית של אלפי מתנדבי כללית פועלת 
בכל צומת בו נדרש להגיש סיוע. אלפי מתנדבי כללית 

משולבים בכל תחומי העשייה בבתי החולים ובקהילה, 
ופועלים מתוך מחויבות אישית ואחריות חברתית.

השפעתה החיובית של התנדבות, הן על היחיד והן על 
הארגון.

דוגמא אחת מיני רבות לכך מופיעה במחקרו הנודע של 
סטיבן פוסט, "זה טוב להיות טוב" )2005(. במחקר עולה 
כי לא רק שהתנדבות תורמת באופן ישיר לתחושת האושר 

שלנו, היא אף מאריכה בצורה משמעותית את חייו של 
המתנדב. בשנים האחרונות מראים מחקרים כי מצבם 

הבריאותי של אנשים שמתנדבים לאורך שנים משתפר ככל 
שהם מתמידים בהתנדבות, וכי ההתנדבות יכולה לשמש 

פעמים רבות כמקום חברתי, מעבר להיותה מקום בו 
ניתנת תרומה לאחר.

כשבודקים מהם המניעים להתנדבות, מגלים כי הם אינם 
נובעים רק מאהבת הזולת ומרצון לסייע, אלא במקרים 

רבים, הם מבטאים מגוון רחב של צרכים אנושיים 
של המתנדב. הבולטים שבמניעים הם הצורך בהכרה 

החברתית, בהשגה או חיזוק של המעמד החברתי, 
רכישת מיומנויות מקצועיות וקידום מקצועי. גם עובדים 

המתנדבים במסגרת ארגון או חברה עסקית, מגיעים 
עם אותם מניעים כמו של המתנדב הפרטי - כולם 

מבינים שהטיפול וההענקה לזולת גורמים להם להרגיש 
משמעותיים ובעלי ערך.

בנוסף, התנדבות מהווה סימן היכר לסטאטוס חברתי 
גבוה. מתנדב בעל מיומנויות וכישורים אנושיים ומקצועיים 

המועילים לאחר, מקבל הכרה והערכה לאור ההתנדבות, 
ובכך מעלה את מעמדו החברתי בעיני עצמו ובעיני הזולת.

בשנת 2009 החליטה כללית להיכנס למהלך מקיף, מתוכנן 
ויזום של תרומה לקהילה ובחרה לקחת על עצמה לפעול 

באמצעות עובדיה להתנדב לקידום מטרות לאומיות:
הגברת המודעות לבטיחות בדרכים.	 
סיוע לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה בישראל.	 
תמיכה נפשית וחברתית בניצולי שואה בישראל.	 
סיוע לילדים ונוער בסיכון.	 
שמירה על קשר עם גמלאים בודדים.	 

בכל אחד מהנושאים, מוצעים לעובדים מסלולי התנדבות 
מגוונים הן בתדירות והן במשך זמן ההתנדבות, כך שכל 

עובד יכול לבחור - בהתאם לזמן הפנוי שיש ברשותו 
ולהתחברות האישית שלו לנושא ההתנדבות - היכן וכיצד 

הוא רוצה להתנדב ולתרום. 

למרות יציאתכם לגמלאות, נשארתם חלק מהמשפחה, 
לכן אנו רואים בכם הון אנושי מתאים במיוחד למשימות 

התנדבותיות של תרומה לקהילה. היום, כשזמנכם בידיכם, 
אתם זמינים יותר מתמיד לעשות טוב לאחרים, ובכך גם 

לעשות טוב לעצמכם.

אתם מוזמנים לדמיין את היציאה לפנסיה ללונה פארק, 
המזמן שלל הרפתקאות חדשות ומרתקות. התנדבות 

ותרומה לקהילה הינן מתקן אסטרטגי בלונה פארק של גיל 
הזהב. רק זהירות: לא לעמוד בזמן הנסיעה. תיהנו!

פרטים לגבי התנדבות בכללית - אצל מנהלות מש"א. 
פרטים לגבי התנדבות בקהילה - באתר המועצה הלאומית 

www.ivolunteer.org.il :להתנדבות בישראל
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מה אתה עושה כשאתה קם 
בבוקר ואתה... בפנסיה

 המשאב ששנים היה בבחינת בלתי מושג תופס מקום 
 של כבוד בסדר היום הפנסיוני. קבלו את שתי המילים 

הכי מאיימות והכי נפלאות )תלוי בכם!( בז'רגון 
הפנסיונרים: זמן פנוי

לאחר שנים של חיים בתוך מסגרות ברורות, צפויות ועם 
לוחות זמנים קבועים מראש, הפרישה לגמלאות מעניקה 

מיידית תחושה חדשה של פנאי אינסופי. יש אנשים 
שמשתלבים במרחב החדש ויוצרים לעצמם סדר יום 

ואורח חיים המתאים לשינוי שחל בחייהם, ולעומתם יש 
כאלה שאינם יכולים להתמודד עם חוסר המסגרת, ואפילו 

מאבדים כיוון בתוך שעות הפנאי המשתלטות על חייהם.

מהו בעצם "פנאי"? איך מעסיקים את עצמם 
פנסיונרים? מהו ההיצע העומד לרשותם, ואיך 

מתמודדים עם הזמן הפנוי הלא מוגבל הזה? 
"פנאי הוא חלל הזמן העומד לרשות מי שפרש לפנסיה, 

והוא מוזמן למלא אותו בתוכן בדרכו שלו ובצורה שתגרום 
לו לתחושה טובה", אומרת מרב גלעד-גרנות, מפתחת 

תכניות במרכז ללימודי פנאי, הנמצא במרכז לחינוך 
קהילתי ע"ש ציפורי ביער ירושלים. "הפנאי הוא משהו 
מאוד אישי, ויכולתו של האדם הפורש למלא אותו היא 

המרכיב המשפיע על איכות חייו. ככל שיצליח לעצב 
ולבנות את החלל הזה בצורה שתהיה משמעותית עבורו, 

חוויות החיים שלו יהיו טובות יותר. אדם שמאפשר 
לעצמו לבחור, הרי שהוא נכנס לתהליך שמזמן לו הרבה 

אפשרויות".

אבל אליה וקוץ בה. יש אנשים שדווקא החופש הזה מקשה 
עליהם. הם מסתדרים טוב יותר במסגרת שבה הכל 

מוכתב, ואילו האפשרות להתמודד עם החופש ולבחור מה 
לעשות אינה מקלה עליהם. לעומתם יש אנשים הרואים 

בפנאי הזדמנות לעשייה.
"אני נאלצתי לצאת לפנסיה מוקדמת לאחר שסגרו את 

המפעל בו עבדתי", מספרת רחל מהרצליה. "אני בת 62 
היום, ובפועל - פנסיונרית מגיל 55. בהתחלה זה היה 

מוזר. הייתי קמה מדי יום בשש בבוקר ורגילה לסדר יום 
עמוס עד הלילה, וכשהפסקתי לעבוד - השעות שבין שש 

בבוקר לאחת-עשרה בלילה נראו לי פתאום כפול ממה 
שהן. לאחר מספר שבועות של הסתגלות וחשיבה עצמית 

מה אני באמת רוצה, התחלתי להיכנס למסגרות של 
חוגים )התעמלות, מוסיקה, ופיסול(, לימודים )אימון אישי 

וגרפולוגיה( והתנדבות )האגודה למלחמה בסרטן(, ויש את 
הבית, הבעל, הילדים והנכדים. ולא ייאמן, אני שוב במלכוד 

של אין לי זמן... אני מאמינה שמי שרוצה לבחור בעשייה, 
תמיד ימצא מה לעשות, ומי שמעדיף לקטר - גם ימצא על 

מה. הכל שאלה של בחירה וגישה".

סגנונות פנאי אישיים
יעל מרעננה, מורה פנסיונרית, סבורה שמצבו של האדם 

בשנות הפנסיה שלו משקף את האופן בו הוא ניהל את חייו 
בשנות עבודתו. "במשך שש השנים הראשונות לפרישה 

רק למדתי והעשרתי את עולמי בחוגים וקורסים לספרות, 
מוזיקה וקולנוע. יש לי קבוצת חברות שכולן פנסיונריות, 

ואנחנו תומכות אחת בשנייה וסוחבות זו את זו לפעילויות 
מגוונות ומעניינות. הזמן הפנוי שלי מנוצל עד הטיפה 
האחרונה. אני מתנדבת בויצ"ו, הולכת הרבה לאופרה 
ולקונצרטים של הפילהרמונית. בעלי ואני משתייכים 

לקבוצה של מטיילים, ואנו יוצאים איתם לטיולים ברחבי 
הארץ. אני מארחת הרבה, וגם מתכוננת השנה לעזור 

בהתנדבות לילדים המתקשים בקריאה וכתיבה. הגעתי 
למצב שהיומן שלי מלא ועמוס עד כדי כך שאני לא מוצאת 

יום בשבוע לפנות לעצמי. אני נהנית מאוד".

האם יש הבדל בהתייחסות לפנאי אצל גברים ונשים?
"אני לא אשת מקצוע או מומחית", מספרת יפה מרמת 

גן, "אבל ממה שאני רואה סביבי יש הבדל משמעותי בין 
המינים. נשים יותר יצירתיות, יוזמות ואופטימיות. אנחנו 

רגילות להתמודד עם סוגים שונים של בעיות, יש לנו מעגל 
חברתי תומך של חברות ויש בנו קלילות שהופכת ליתרון 
גדול לאחר הפרישה. הרבה חברות שלי נתקלות בקשיים 

לשכנע את הבעל ללכת לפעילות כזו, לחוג כזה, לקחת את 
הנכדים מהגן או סתם ללכת לים לקרוא ספר, והס מלדבר 

על פעילות גופנית קבועה. הטיפול בגברים שלנו הופך 
לחלק מהעיסוקים היומיומיים. אני יודעת שאם לא אדאג 

לבעלי לפעילות - לא תהיה פעילות".
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שני צדדים לפנאי
ההתייחסות למסת הפנאי המגיעה עם הפרישה 

עלולה להכניס לחרדה. "אנשים שהפרישה מתפרשת 
על ידם כמצב בלתי מוגדר ובלתי ברור חוששים ממה 

שיהיה איתם", אומרת ד"ר סוניה בקר, פסיכולוגית 
ומומחית להזדקנות ופרישה ומנהלת אתר האינטרנט 

www.50plus.co.il. "אלה הם בדרך כלל אנשים 
שהעבודה סיפקה להם מקלט מבעיות שונות )כמו צרות 
בבית או במשפחה(, והם רואים עצמם אבודים בלעדיה. 

אנשים כאלה יחפשו מייד מקלט אחר. עבור הגברים, 
המקלט יהיה בדרך כלל עבודה אחרת, ואילו נשים חרדות 
ימצאו את המקלט במשפחה, ויירתמו באופן מלא לנכדים 

ולילדים. במקרים רבים, הבחירה בעיסוק אצל אנשים 
כאלה תהיה כפייתית, כמו התנדבות כפייתית או פעילות 

פוליטית כפייתית. כלומר, במקום להתמודד עם המצב 
החדש, הם יצללו מהר למצב שמזכיר להם את תקופת 

העבודה, מבלי לאפשר לעצמם לבחון את מצבם הנוכחי. 
לעומתם, אנשים סתגלנים, אקטיביסטים ומחפשי 

אתגרים, יפרשו את היציאה לגמלאות כסוג של אתגר 
וינצלו אותה להתפתחות אישית. מסיבות אלה, חשוב מאוד 

לעשות הכנה לקראת הפרישה. אדם שמסיים את פרק 
העבודה בחייו צריך להבין ולעכל אלו אובדנים הוא חווה 

וכיצד הוא יכול להתמודד בהצלחה ולהפיק תועלת מהפרק 
החדש בחייו".

אתיקה של פנאי
רות וגדעון בן-ישראל מקדישים בספרם החדש "מי מפחד 

מהגיל השלישי" )הוצאת עם עובד ואש"ל( פרק שלם 
לתופעת הפנאי. לדבריהם, ההתייחסות המסורתית לפנאי 
אינה תואמת עוד את המציאות של המאה העשרים ואחת. 

הפרישה, מהבחינה המסורתית, סימלה את כניסתו של 
האזרח הוותיק לשלב חדש במחזור החיים שלו, שבו 

הוא נוטש את דפוס חייו הקודמים כעובד, ומקבל את על 
עצמו תפקיד חדש ושונה, המתמצה בעיסוקי הפנאי. 

תפקיד זה אמור לעזור לו להסתגל לשינויים הפיזיולוגיים, 
הפסיכולוגיים, החברתיים והכלכליים החלים בשנות 

פרישתו מהעבודה. אולם, "בעוד שהעבודה הקנתה לאזרח 
הוותיק יוקרה חברתית, שימשה לו כר להגשמה עצמית 

ובאמצעותה הוא היה יכול לפתח קשרים חברתיים, לאחר 
הפרישה מצא עצמו האזרח הוותיק כשזכותו לקיום בכבוד 

 אנושי מכורסמת. 
הוא איבד את היוקרה החברתית, ההגשמה העצמית 

והאפשרות לפתח קשרים חברתיים שהקנתה לו העבודה. 
עיסוקי הפנאי המסורתיים לאחר הפרישה היו מעוטי 

יוקרה עבורו, צמצמו את האפשריות להגשמה עצמית 
ולרוב לא הייתה במסגרת האפשרות לפתח קשרים 

חברתיים". עיסוקי הפנאי המסורתיים מהעבר: משפחה, 
 ספורט ובילוי, אינם הולמים את המציאות של היום. 

ולכן, לפי רות וגדעון בן-ישראל, יש צורך לגבש "אתיקה 
של פנאי" ולאפשר לכל פרט בחברה, כולל לאזרח הוותיק, 

לפתח את אישיותו ולהגשים את עצמו גם בתקופה שלאחר 
 פרישתו מהעבודה.

להיות נוכח
"פנאי הוא דבר אישי, הוא שונה מאדם לאדם וחשוב לכבד 

את השונות הזו", אומרת ניצה אייל, פסיכולוגית חוקרת 
במכון הרצוג באוניברסיטת תל אביב. "פנאי, במידה רבה, 

 .)doing( ולא רק העשייה )being( הוא עצם החוויה 
יש לזכור כי בתקופה שלנו פנאי ועבודה משתלבים היטב 
יחד: עבודה אינה שייכת רק לצעירים ופנאי אינו נחלתם 
הבלעדית של המבוגרים, ולכן אינני אוהבת לראות פנאי 

מוכתב. גם לשבת בבית ולאסוף בולים זה פנאי נהדר, כמו 
גם פעילויות פנאי אחרות ומורכבות יותר, הדורשות מאמץ 
קוגניטיבי ומביאות לשיפור ושימור תפקוד המוח. העובדה 
שלפתע יש פנאי אין פירושה שעלינו להפוך לאנשים "מוכי 
פנאי". אפשר לקחת את הכל לאט יותר, לבחון את הדברים 

ולא להרגיש חובה לנצל את הפנאי בדרך אחת בלבד".

"פנאי הוא דבר אישי, הוא שונה מאדם לאדם 
וחשוב לכבד את השונות הזו"
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 יש חיים אחרי הפרישה
למה ללכת רחוק כשיש לנו סיפורים מעוררי התפעלות 

בתוך הבית. שוחחנו עם שני פנסיונרים של כללית, 
ששיתפו אותנו בחוויה הפרטית שלהם מהיום שאחרי. 

שורה תחתונה: לתכנן וליהנות 

"סגרתי דלת אחת...
פתחתי חדשה, מלאה באור"

אילנה מזרחי, לשעבר מנהלת הלשכה של חטיבת בתי 
 החולים, יצאה לפנסיה מוקדמת לפני כשנתיים וחצי, 

ומאז, היא מדווחת, היא נהנית מכל העולמות האפשריים
 "סגרתי דלת אחת ופתחתי דלת חדשה, מלאה באור", 
היא אומרת. "אין מה לפחד מהפנסיה. צריך להתארגן 
אחרת ולזכור שכל כך הרבה אפשרויות נפתחות. אני 

אהבתי כל רגע שעבדתי בקופת חולים, אבל במעט הזמן 
שנותר לי בין הבית לעבודה לא הספקתי לעשות הרבה 
 למען עצמי, למען הנפש שלי. עכשיו הבוס היחיד שלי 

הוא אני".

איך את התארגנת עם יציאתך לפנסיה?
"שמעתי לעצתן הטובה של החברות שלי שיצאו לפנסיה 
לפניי, ומייד עם פרישתי עשיתי תכנית שבועית, חודשית 
 ורבעונית. ידעתי שלא אשב בבית באפס מעשה, ותכננתי 

כל יום".

מה הדבר המשמעותי ביותר שעשית למען עצמך? 
"ללא ספק הלימודים. התחלתי ללמוד מוזיקה קלאסית 

וספרדית. השנה אני מתחילה ללמוד כתיבה יוצרת, ובשנה 
הבאה אני מתכננת ללמוד אמנות באופן מעמיק".

איך נראה סדר היום שלך?
"אני מתעוררת מוקדם בבוקר, לא כי אני צריכה, אלא כי 
אני רוצה. יושבת עם העיתון ושומעת מוזיקה קלאסית. 
מאוחר יותר אני יוצאת מהבית, למכון כושר, ללימודים 

או לטיול על שפת הים. אני שומעת לעיתים קרובות 
קונצרטים עם חברות במהלך הבוקר, או סתם נפגשת 
איתן לשתות קפה. בשש אני מקפידה להיות בבית, כדי 

שיהיה לי גם זמן איכות עם בעלי שעדיין עובד. אחרי יום 
כזה - אין נחמדה ונינוחה ממני".

אלו המלצות יש לך לפורשים החדשים?
"בראש ובראשונה: מוכרחים לתכנן. צריך להתרגל 

לתפיסה שהפנסיה היא לא חופש, אלא חיים חדשים. 
חשוב לקבוע תכנית לתקופה החדשה הזאת, לקנות יומן 

ולתכנן מה עושים בכל יום, בכל חודש. לא לתת לימים 
להתמסמס. לתכנן תכניות בקפידה, אבל גם לדעת שאם 

לא הספקת משהו זה בסדר. מה שלא עשית היום - דווקא 
כן תעשי מחר. צריך להיות עסוקים, אבל להוציא את 

מרכיב הלחץ מהחיים.

ההמלצה השנייה שלי היא לעשות דברים לנשמה ולהקפיד 
להעניק זמן איכות לעצמנו. לתת, להעניק לאחרים, 

להתנדב, אבל לא להשתעבד, אפילו לא לטובת המשפחה 
והנכדים. הזמן הזה הוא שלנו".

 הדשא של הגמלאי ירוק יותר... 
הרהורים של פנסיונר 

"פרשתי לגמלאות באוגוסט 2009, לאחר יותר משלושים 
שנה של עבודה בקופת חולים כללית", מספר רן פרידור, 

"עברתי סדנאות ופגישות הכנה לפרישה, והפרידה 
מהחברים לעבודה הייתה מרגשת. רוב חבריי, אגב, הביעו 

קנאה על יתרונות הזמן הפנוי שיהיה לי עכשיו.
זה נשמע מרגש ויפה, אבל לא אכחיש שחששתי. שקעתי 

לפעמים במחשבות טורדניות על הטעם בקיומי ללא 
עבודה יצרנית, וחשתי אפילו שמץ דיכאון בשל הפרידה 

מהשגרה היומיומית ומחברי לעבודה".

התכנית של המציאות
"אלא שלמציאות כבר היו תכניות בשבילי. בשנה הראשונה 

סייעתי למשפחות שלא היו בקו הבריאות, ועסקתי רבות 
בפרויקט בנייה. בנוסף, מצאתי זמן להשתתף בקורסים 

במכון אבשלום ללימודי ארץ ישראל, וב"אסכולות" - בית 
הספר ללימודים רב-תחומיים של האוניברסיטה הפתוחה. 
חלק מזמני הקדשתי לסדנה ללימוד תסריטאות ולכתיבת 

שירים וסיפורים, והשנה, סוף סוף אני מתכוון להוציא ספר 
שירים פרי עטי.

בשנה הראשונה עסקתי פעמים-שלוש בשבוע בפעילות 
ספורטיבית במכון כושר, והזמן רץ. לקראת השנה השנייה, 

השקעתי מחשבה רבה בתכנון הזמן ובחיפוש תכנים 
שיתנו משמעות לחיי, והצרפתי לארגון 'רוטרי', בו אני 

מתנדב בעזרה לקהילה".

להקדיש זמן גם לבטלה
"כידוע, כל אדם הוא עולם ומלואו, ואין אפשרות לגזור 
 גזירה שווה מניסיוני ומניסיון אחרים. עד כמה שניתן 

לומר דברים בהכללה, אני ממליץ לפנסיונרים החדשים 
לבנות ציר התעסקות מרכזי, למצוא פעילות שתיתן 

הרגשה שעושים משהו משמעותי גם עבור עצמם וגם 
עבור הזולת. 

אם ברצונכם להמשיך ולעבוד, חפשו עיסוקים, שבצד 
תוספת הכנסה, יאפשרו לכם מגע עם אנשים. אם 

הכנסותיכם מאפשרות לכם לחיות בכבוד ובריאותכם 
תקינה, נצלו את הזמן לבילויים, לנסיעות לחו"ל ולזמן 

איכות בחיק המשפחה והנכדים.

זאת ההזדמנות שהחיים מעניקים לנו לקרוא יותר, לראות 
סרטים ותכניות טלוויזיה – ולהתבטל!

זכרו כי הגעתם לגיל הפנסיה אחרי שכבר תרמתם את 
חלקכם למעגל העבודה. תנו לעצמכם ליהנות במצפון נקי. 

ושכולם יקנאו!"
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לא נפסיק לזכור 
רובנו שבויים בשני דימויים סותרים הקשורים בזיקנה: 

מצד אחד, יש לנו את מיתוס הזקן החכם - זה שיודע 
את התשובות הנכונות לכל שאלה קיומית, בשל 

התבונה והידע רבי השנים; ולעומתו - דמות הסבא 
המבולבל, זה ששוכח איפה שם את המשקפיים, אלה 

המונחים על חוטמו. אז איפה כאן האמת? תקראו

כשנגן הצ'לו, פאבלו קזאלס, היה בן תשעים ואחת, הוא 
נשאל: מדוע את ממשיך להתאמן? "משום שאני ממשיך 

להתקדם", השיב.

המחקרים המדעיים העדכניים ביותר מפריכים את מיתוס 
ה"זקן המבולבל", ועמו את הדעה שהזיכרון יורד באופן 

הכרחי עם התקדמות הגיל. מחקרים אלה מבהירים 
שיש חשיבות רבה לאימון המוח, כלומר ללימודים, בגיל 

השלישי.
 

הזיכרון לא חייב להיחלש
כיום ידוע שהזיכרון של האנשים המבוגרים לא מאבד 

מיכולתו בהכרח, אלא אם כן מדובר במחלה. יודעים גם 
 שפעילות קוגניטיבית ופעילות גופנית משפרות את 

היכולת השכלית ומגבירות היווצרות של תאי מוח חדשים, 
גם בגיל השלישי. 

כך למשל, לד"ר סנטלי קרנסקי, רופא בעל כמה 
התמחויות, שעבד עד גיל שמונים, יש תשעה-עשר 

צאצאים. כיום הוא פנסיונר, החי עם אשתו בקליפורניה 
ומסרב להרגיש שחייו חייבים להסתיים רק מפני שהגיע 

לגיל תשעים. ד"ר קרנסקי מתואר בספרו של נורמן דוידג', 
"המוח הגמיש", כדוגמא למי שממשיך לאמן את מוחו 

באופן מתוכנן, והינו הוכחה חיה וחיונית מאוד לכך שהמוח 
הוא איבר דינמי, שמסוגל להשתנות, להתחדש ולהתפתח 

- גם בגיל הזיקנה. אחרי תקופה שבה השלים סדרה של 
תרגילי מוח, מספר ד"ר קרנסקי: "בששת השבועות 

הראשונים לא ראיתי שום הבדל. בשבוע השביעי התחלתי 
לשים לב שאני ערני יותר מכפי שהייתי לפני כן... ידעתי 
שהיכולת שלי משתפרת, והרגשתי טוב מכל הבחינות".

לימודים - מפתח לזיקנה מוצלחת
בסדרת מחקרים על הזדקנות מוצלחת, שבוצעה על 
ידי קרן מקארתור בארה"ב במשך עשר שנים, מצאו 

החוקרים כי פעילות קוגניטיבית היא אחד המפתחות 
לזיקנה מוצלחת. החוקרים הפריכו גם את המיתוס הטוען 

שאנשים מבוגרים לא מסוגלים ללמוד דברים חדשים.

"תרגלו את המוח. כשם שהפעילות הגופנית מחזקת את 
הגוף, כך הפעילות השכלית מחדדת ומעוררת את המוח", 

כתב ד"ר פול טקאהאשי, מומחה לגריאטריה מ"מאיו 
קליניק" שבארה"ב, במאמרו על דרכים לשיפור הזיכרון. 

"אם תמשיכו ללמוד ולהציב לכם אתגרים, מוחכם ימשיך 
לגדול בלי קשר לגילכם. מוח פעיל מייצר דנדריטים חדשים 

- אותם חיבורים בין תאי העצב, שמאפשרים לתאים 
לתקשר זה עם זה. בין הפעילויות האפשריות: ללמוד 

נגינה, לשחק שבץ-נא או לפתור תשבצים, לפצוח בקריירה 
חדשה, לפתח תחביב חדש, ללמוד שפה זרה, להתנדב, 

לקרוא ולהתעדכן בנעשה בעולם וכדומה".

 להיות פנסיונר מאושר. 
איך עושים את זה?

בתשובה לשאלה הקשה שבכותרת, תוכלו, כמו בכל 
דבר, למצוא גישות שונות, תפיסות סותרות ודעות 

כמספר האנשים שתשאלו. יחד עם זאת, קיימת הסכמה 
על כך שליציאה לפנסיה יש להתייחס כקריירה נוספת, 

ולא פחות חשובה מקודמתה. ד"ר סוניה בקר מדברת על 
"עשרת הדיברות" לגיל הזהב שיעשו לכם את ההבדל

קחו סיכון! אל תפחדו לטעות. העזו לנסות דברים שלא . 6
עשיתם מעולם! צאו מהקופסה.

 אתרו הזדמנויות חדשות ואל תחששו לנסותן. . 7
זכרו: עדיין לא מיציתם את הפוטנציאל. 

 מלאו את עצמכם באנרגיות חדשות: התעמלו, שחו, . 8
טיילו וריקדו. זה טוב לגוף ולבריאות. 

תנו חיים לחלומות ילדות. כל אחד מאתנו חובק בתוכו . 9
 חלומות של "מה יכולתי לעשות אילו...". 

הזמן להגשימם הוא עכשיו.
 10. אל תחששו מלהשקיע בעצמכם. שננו והפנימו: 

      אני האובייקט הלגיטימי להשקיע בו את המשאבים שלי.

התייחסו לתקופה החדשה עם סיום העבודה . 1
במלוא הרצינות, לא פחות מהתייחסותכם לקריירה 

המקצועית שסיימתם. למעשה, אתם עומדים בפתח 
קריירה חדשה, שעשויה להיות לא פחות מרתקת 
ומתגמלת מן הקריירה הראשונה שלכם. הקריירה 

החדשה אינה תחביב, היא "מקצוע" חדש.
הוציאו את המילה "פרישה" מן המילון שלכם. . 2

הקונוטציה שלה שלילית, והיא מטעינה אתכם 
בהתייחסות שלילית.

 אתם הם אלה הקובעים את נורמות הפרישה הרצויות . 3
לכם מבחינה חברתית. 

עשו הערכה מחודשת של סדרי העדיפויות שלכם. . 4
שאלו את עצמכם: מה חשוב בחיי עכשיו? מהי מערכת 

הערכים שלי? בנו חזון.
ראו במציאות החדשה הזדמנות ללמוד דברים שלא . 5

יכולתם במהלך הקריירה המקצועית שלכם. שנים 
הייתם עסוקים בעבודה, לעיתים שגרתית וצפויה, 
ועכשיו יש לכם את כל הזמן והיכולת להפעיל את 

המוח, את הדמיון ואת הרגשות.



43 42

מישהו דואג לכם
כשהוקם אי שם באמצע שנות החמישים ארגון עובדי 

קופת חולים כללית, מייד נקבע הצורך להקים ארגון 
גמלאים לגמלאי קופת החולים. בעיניו של משה לב-רון, 

יו"ר ארגון הגמלאים, יש לכך משמעות מבחינת המסר 
שהארגון מעביר לעובדיו במהלך כל השנים. 

ומהו המסר?
"לפני הכל, מסר חברתי. אני מאמין שכארגון חובתנו, 

ובעיניי גם זכות גדולה, לפעול לשיפור איכות חייהם 
של עשרות אלפי גמלאים נאמנים, שהשקיעו את מיטב 

שנותיהם, מירב זמנם ומלוא מרצם וכשרונם במהלך 
עבודתם ופרשו לגמלאות. גמלאים אלה, כמו מרבית 

הפנסיונרים במדינת ישראל, מתמודדים לאחר היציאה 
לפנסיה עם אתגרים מגוונים. כמו למשל, הקושי לשמור 
על רמת החיים אליה הורגלו הם ובני משפחתם במהלך 
שנות עבודתם. יש לנו בארגון גמלאים ששוהים בפנסיה 
למעלה משני עשורים, והפנסיה שלהם תואמת את רמת 

השכר שהעובדים השתכרו בזמנו, כשזו מסתכמת בקצבת 
פנסיה נמוכה, שלעיתים אינה מגיעה לאלף שקלים.עבור 

אלה במיוחד, יש לעשות מהלכים שיקלו על מצוקתם 
הכלכלית". 

למה חשוב לדעתך להיות חבר בארגון הגמלאים?
"ארגון הגמלאים וועדי הגמלאים המקומיים הם בית - 

כתובת אליה פונים החברים בעניינים שוטפים, בבקשות 
סיוע למיניהן, וכמובן כדי לקחת חלק במגוון פעילויות 
רווחה, תרבות ופנאי שאנו יוזמים, במטרה למלא את 

זמנם הפנוי בתכנים מעניינים ומהנים. אנו רואים כחלק 
מתפקידנו לדאוג ככל הניתן לרווחתו של הגמלאי בכל 

מובן אפשרי בשנים שלאחר הפרישה ממעגל העבודה. 
יש, כמובן, גם את ההיבט הביטוחי. ביטוחים, כמו ביטוח 

סיעודי, מושלם, שנעשים בשותפות ארגון העובדים 
והגמלאים, מעניקים כיסוי ביטוחי גבוה ומשתלם יותר. 
בסיכומו של דבר, להיות חבר בארגון הגמלאים מעניק 

ביטחון ושקט נפשי".
בארגון הגמלאים של כללית חברים כ-16,000 גמלאים. 

סכום דמי החברות שמשלם הגמלאי הוא וולנטרי וסמלי 

ביותר - דמי החבר נעים בין 20 ל-59 ש"ח לשנה, לפי גובה 
הפנסיה. כדי לממן פעילויות ויוזמות, נקראים גמלאים 

שעדיין לא הצטרפו למשלמי דמי החבר להצטרף למשלמי 
דמי החבר עם פרישתם לגמלאות".

כיצד פועל הארגון?
"בכל מוסד יש ועד גמלאים מקומי. הארגון וההתקשרויות 

לפעילויות השונות נעשים באמצעות הוועד, האחראי 
על היוזמות והפעלתן. מספר ועדי הגמלאים הפועלים 
בתוככי מוסדות קופת חולים הוא 26. ככל שהגמלאים 
פעילים ושותפים יותר, נוכחים באסיפות הוועד ובאים 

עם יוזמות, בקשות ורעיונות, כך מתבצעת עשייה רחבה 
ומוצלחת יותר עבורם. הארגון הארצי של הגמלאים קובע 
את המדיניות, עומד בקשר עם ההנהלה הראשית ועוסק 

בקידום מהלכים אסטרטגיים לטובת גמלאי כללית".

תן לי דוגמא למהלך אסטרטגי שאתם מקדמים
"אנו מקדמים את הפרויקט 'גמלאי למען גמלאי' - בניית 
מנהיגות מתנדבת בקרב ארגוני הגמלאים לאיתור וסיוע 

לגמלאי הכללית. בנוסף, בימים אלו פועלים להקמת 
מועדוני יום לגמלאים במבנים קיימים של כללית. בנושא 

זה התקיים דיון עם סמנכ"ל כללית. מדובר במהלך מורכב 
ויקר, אך אנו  מאמינים ששכרו בצדו. הוא ייתן מענה 

אמיתי ואיכותי לגמלאים שלנו. היינו שותפים בהקמת 
המכללה לגמלאי הכללית, אשר מופעלת ע"י המחלקה 

לפרישה וגמלאות, תחת הנהלתה של הגב' חנית רצהבי, 
מנהלת המחלקה, ועוד היד נטויה".

אלו פעילויות מתקיימות במסגרת ארגון הגמלאים?
"כל ועד מחליט ומבצע באופן עצמאי על פעילויות 

חברתיות, כמו טיולים, נופשונים, הרצאות, כינוסי חגים, 
נשפים ואפילו פה ושם התארגנות לנסיעות לחו"ל. אנו 

שואפים לקיים פעילות קבועה המחברת בין סבים וסבתות 
לנכדיהם ובין העובדים לגמלאים. בימים אלו אנו מארגנים 

פעילות כזו המתוכננת להתקיים בקרוב.
העמותה לעזרה הדדית של ארגון גמלאי הכללית מעניקה 

סיוע לגמלאים נזקקים  בגין צרכים רפואיים.   

מטרתנו היא לאתר באופן יזום גמלאים עריריים או בודדים 
 ולחבר אליהם מתנדבים. סוגיית גיוס מתנדבים מעיקה 

עלינו בגין היקף קטן של נענים להתנדב. זה המקום לפנות 
ולבקש מחברינו הפורשים להתחבר לשליחות התנדבותית 

חשובה זו".

מהם האתגרים שעומדים בפניך לשנים הבאות?
"בראש ובראשונה, לקדם את המודעות לחשיבותו של 
הארגון עבור כל גמלאיו ולכל העשייה המתבצעת בו. 

חשוב לי לשים על סדר היום את הבעיות איתן מתמודדים 
הגמלאים ולעשות ככל הניתן כדי לתת להן מענה 

באמצעותנו.  
 אפעל לגייס את הגמלאים ה'צעירים', אלה שרק פרשו, 

להיות פעילים בארגון, להתנדב ולעזור לנו לעזור לחברינו. 

ארגון הגמלאים שם לו למטרה לאתר את כל הגמלאים 
הנזקקים. אנו שואפים שלא יהיה בינינו אפילו גמלאי אחד 

שצריך לבחור בין תרופות ומזון. אנו  רוצים לאתר את 
החולים, המרותקים והבודדים ולסייע להם באופן מאורגן. 

במבט קדימה, נפעל לפתח ערוצים חדשים שישפרו את 
איכות החיים של הגמלאים שלנו". 

 הצטרפו אלינו לפורום גמלאי כללית על מנת להמשיך 
 להיות מעודכנים: ההצטרפות היא דרך כניסה לאתר:
tinyurl.com/clalitg2 ומילוי הטופס המופיע בכניסה. 

יש למלא את הטופס ואז ללחוץ "שלח".

אתם מוזמנים להצטרף כגמלאים פעילים לארגון גמלאי 
כללית )ההצטרפות באמצעות ועדי הגמלאים במוסדות(.



"לא חשוב כמה שנים יש בחייך, חשוב כמה חיים יש בשנותיך"


