
 

 ארגון עובדי חברת החשמל

 ועד חטיבת המהנדסים
 מרחב הצפון

 

 

 בחברת החשמל מען: ועד המהנדסים 
 3609536, קרית טבעון ,2277ת.ד.  ,36הצבעוני רח'        
 04-8183083, 04-8182778טלפונים:        
 04-8185628:   פקס           

 
 מרחב צפון חברת חשמל למהנדסיהטבה  –חסכון מס לפנסיה 

 
עבור ולטובת  תכנון מוקדם לפנסיה" – פנסיונית"חברת  עם הסדרהגיע למרחב צפון וועד המהנדסים בחברת חשמל 

למתן שירות ייעוץ ותכנון פרישה עם דגש על מיסוי כספי  אשר פורשים לגמלאות,במרחב הצפון  חברת החשמל מהנדסי
 .שההפרי

 
קיבלו מאתנו אשר יעידו עובדי חברת חשמל  טובת הלקוח,בעובדת בשקיפות מלאה ורואה חשיבות עליונה  פנסיונית

לאור זאת אנו מקיימים פגישת ייעוץ ראשונה ללא עלות, בפגישה  .שבזכותו חסכו עשרות אלפי שקלים מס הכנסה שירות
 ע לך. זו נבין יחדיו מה עומד בפנינו ובמה אנו יכולים לסיי

 

 .במשותף פרישהמומחה במיסוי  –תכנון מוקדם לפנסיה" ניתן ע"י מומחה פנסיוני ויועץ מס  – פנסיונית" כל ייעוץ ב
 

 :הם פנסיוניתיועצי 
 יועץ עצמאי. –שנה  25עם ניסיון של  מומחה למיסוי פרישה ומיסוי הפרט –יועץ מס מוסמך  –עמיר הוכהויזר 

השונים, הן בניהול בפועל  בתחום הביטוח הפנסיוני לסוגיו 27עם ניסיון של  ויועץ לפרישהמומחה לפנסיה  –גילור שמעון 
 של ההסדרים הפנסיוניים בעשרות ארגונים, והן בייעוץ פרטי לפורשים.

 

 ןנותחת אשנים תחת קורת גג השל  והשילובי והן בתחום הפנסיוני והן בתחום המיס שצברה פנסיוניתסיון יהידע והנ
בעבר הכל היה פשוט אך המציאות של השנים  מהלך אחד.חיסכון במס בההפנסיונים ו את כל הפתרונותגמלאי וללפורש 

מהווה נזק  –כל החלטה שגויה  כל החלטה נכונה שווה זהב, ולחילופין !!תכנון ת(  מחייב2012שנת -091האחרונות )תיקון 
 .ד'( 161טופס  –)קיבוע זכויות  נזק בלתי הפיךעצום ולעתים 

 

ולכל אלו  תוחכמים בנושא המיסוי בעת פרישהמידי כמה חודשים צצות להן תקנות חדשות, חוקים חדשים מסובכים ומ
 נוסף נתון מכריע "גידול בתוחלת החיים".

 

 אם כך מה הפתרון? הפתרון הינו תכנון!
 

יש את כל  פנסיוניתליועצי  .תשלמו פחות מיסים ועלויות אחרותשתוכל לתכנן את המהלכים, כך  פנסיוניתבעזרת יועצי 
 הידע והניסיון הנחוצים לך בשעה חשובה זו.

 

ולהמציא הרשאי לייצגך בפני מס הכנסה וי יועץ מס המומחה בתחום מלא במס הכנסה ע" ייצוגתקבל  פנסיוניתרק ב
 יחסכו ממך את הביקור במשרדי מס הכנסה. פנסיוניתיועצי  את כל אישורי המס הנדרשים. עבורך

 

 
 צי פנסיונית יחסכו לך כסף רב, זמן ו"כאב ראש".יוע

 
 :פרטים ליצירת קשר

 04-8625171, 050-5269419 –הוכהויזר עמיר 
 052-6236236 –גילור שמעון 

 amir@prisha.tax –מייל 
 www.prisha.taxכתובת אינטרנט: 

 
 

 ועד המהנדסים:ונ.ב פטור מאחריות ל
 על אף האמור גם/או משתמע אחרת במפורש או מכלול ומוסכם ומובער בזאת:

ואין  הפנסיוניתבכל צורה שהיא לתוכן האמור, המוצג בפרסום זה והאמור בו הינו באחריות הבלעדית של  אחראיאין ועד המהנדסים  .1
 בהם כדי לחייב את ועד המהנדסים.

 .אין בה כדי ליצור יריבות משפטית כלשהי בינו/ה לבין ועד המהנדסים התקשרות המשתתף/ת עם החברה  –למען הסר כל ספק  .2

http://www.prisha.tax/

