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Your Gatekeeper In World Of Finance



עקרונות השקעה

•
להשקיע את כמות כסף המקסימאלית שאינה משמשת להתנהלות השוטפת

•
לשלם כמה שפחות מס

•
לשמור על רמת סיכון סבירה

•
להשקיע בפיזור נרחב של השקעות

להרוויח כמה שיותר, במינימום סיכון הכרחי•



מקורות הון 


מענקים נטו – 400,000 ₪ 


היוון פטור – 70,000 ₪ 


קופות גמל - 150,000 ₪


קרן השתלמות – 400,000 ₪ 

סה"כ 1,020,000 ₪ 



מסלולים "סולידיים" אל מול מסלול "מניות - מחקה מדד"



המצב השכיח

חשב



המצב הרצוי

חשב

13



מנהלים שונים במסלול כללי בקרן ההשתלמות



המצב השכיח

חשב
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400000



המצב הרצוי

חשב
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400000



הצעה להשקעה

הוצאות בשחרור
קרן השתלמות- 40% מניות
גמל להשקעה

  SP500-קופות גמל קיימות
פוליסת חיסכון - 20% מניות



חישוב שווי השקעה בדירה בישראל

קניית נכס להשקעה - 1,000,000 


הון עצמי - 500,000


משכנתא/מימון - 500,000   


עלויות לבנק - 2,500


ריבית מימון - 3%


שכירות - 36,000


מס רכישה - 50,000 - 5%


תיווך - 10,000 - 1%


שיפוץ מינימאלי - 20,000

סה״כ עלויות רכישה - 1,092,500


הכנסה שנתית - 36,000


עלות ריבית שנתית - 15,000


סה״כ רווח שנתי ללא מינוף - 3.30%  36,000

סה״כ רווח שנתי לאחר מינוף - 21,000  3,56%

תשואה ב-5 שנים 


שכירות - 180,000


חודש אחד ריק כל שנתיים - 6,000

שיפוץ לאחר 5 שנים - 30,000  


סה״כ רווח - 144,000


סה״כ תשואה ב-5 שנים - 13.18%

תשואה בחישוב שנתי - 2.64%



חישוב שווי השקעה בדירה בישראל

מימוש רווח 


שווי דירה - 1,250,000   


עלות מתווך - 1%  12,500


עלות עורך דין - 1%  12,500


עלות הדירה המשוקללת – 1,092,500


סה״כ רווח - 132,500


מס שבח - 33,125 - 25%

רווח נקי - 99,375 

באחוזים שנתי - 4.46%

תרחישים:

מימוש הפסד 


שווי דירה - 900,000  


עלות מתווך - 1%  9,000


עלות עורך דין - 1%  9,000


סב״כ הפסד - 210,500


בתוספת רווח שנתי משכירות *66,500 - 5


סה״כ הפסד נקי - %6

אחרי מינוף - 11%

שוק הנדל״ן יורד ב10% ב-5 השנים הקרובותשוק הנדל״ן עולה ב25% ב-5 השנים הקרובות



מה עוד  צריך לעשות?

•
לוודא שסה"כ הסיכון מותאם לציפיות התשואה

•
להתאים את המסלולים של קרן ההשתלמות וקופות הגמל לסה"כ התיק

•
לעשות בקרה והתאמות של התיק פעם בחצי שנה

לנשום עמוק •



מצב חיים מצוי מול רצוי

 

קרנות וקופות 

(פטור ממס)
כסף פנוי שמושקע – 25% מס על 

הרווח
₪ ₪1,000,000.00 1,000,000.00סכום השקעה

₪ ₪100,000.00 100,000.00רווח
מיסוי על 
₪ 0-25,000.00 ₪רווחים

₪ ₪75,000.00 100,000.00סה"כ רווח

התאמות רמות סיכון למגני המס
נטייה טבעית של המשקיעים:

·
להגדיל את הסיכון במוצרים הנזילים )החייבים במס( 
לשמור על המוצרים הפנסיונים סולידים (בעלי פטור ממס)·

תכנון הוליסטי מאפשר תשואה נטו גבוהה יותר



רצף פיצויים – מה בדרך כלל קורה

פיצויים (ימי מחלה חופשה וכו')  

כ-1,000,000 ₪ 


פטור 350,000 ₪ 

כ-650,000 ₪ חייבים במס כלומר נשאר 325,000 ₪   


 נטו להשקעה  675,000 ₪ 



רצף פיצויים – ביצוע

פיצויים (ימי מחלה חופשה וכו')  

כ-1,000,000 ₪ 


משקיעים הכל בקופת גמל

1,000,000 ₪ (תוספת של 325,000 ₪) 

ניתן למשוך בכל פעם שמחליפים עבודה או החל מגיל 67 

בכל שנה נצבר פטור של 12,500 ₪ על הסכום בקופה 



חשב
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325000




חזון 
פמלי אופיס לא לעשירים בלבד - על מנת להבטיח הגשמת חלומות ורצונות בכל שלבי החיים.


מטרות
•
שמירה ומקסום של רמת החיים המשפחתית לקראת/ לאחר הפרישה.

•
הימנעות מקבלת החלטות שגויות בצמתי החלטה.

•
תכנון פיננסי וליווי מתמשך ושוטף בכל צמתי ההחלטה החשובים בחיים.

תכנית פרסונלית מתעדכנת לתא המשפחתי תוך התאמות חוזרות ונשנות במעברי •
החיים השונים.


קהל ההתמחות שלנו 
פורשי כוחות הביטחון ועובדי ארגונים גדולים ומשפחותיהם אשר מבקשים להבטיח את ההון 

המשפחתי ולמקסם את רמת החיים לאורך זמן.

על החברה



תבונה פיננסית - מודל הליווי 

פגישת הכרות 
ותכנון

הצגת 
השקעה 

ותכנון פיננסי 
כולל

מפגשים חצי 
שנתיים על מנת 
לתקף ולהתאים 
את התוכנית

השגת המטרות 
המשפחתיות 

(ילדים, פרישה, 
רכישת נכס)



יצירת קשר:  
  

אורי בר
052-3938581 

משרדי תבונה פיננסית 
 073-3502967 

האתר שלנו 
תבונה פיננסית

https://f-wisdom.com/



