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 לכבוד 

 רונית צ'רבינסקי 
 מנהלנית ארגון הסגל האקדמי הבכיר אוניברסיטת חיפה 

  irgun_hasegel@univ.haifa.ac.ilבאמצעות דוא"ל 
--------------------------------------------------------- 

 שלום רונית לבקשתך:

 בהמשך לשיחתנו אודה על הצעת מחיר מתוקנת בהתאם :
 לשעה  ₪ 400תעריף לחברי הסגל תלוי בתמהיל הפנסיוני לפי  .1
 3תעריף לארגון לפי ריטיינר של פעם או פעמיים בחודש לפי דרישה ,  .2

שעות בכל פעם, תאום פגישות ע"י הארגון, בפגישה ביצוע שיקוף מצב 
 פנסיוני ראשוני.

 נחלק את הצעתנו לשני חלקים
 לרית(.וייעוץ אישי לחבר סגל )ההצעה היא מוד .א
 ריטיינר עבורכם. .ב

 ייעוץ אישי לחבר סגל חלק א:
 :האישי שלבי הייעוץ הפנסיוני

 חתימה על ייפוי כוח והזמנת נתונים מהמסלקה הפנסיונית. .1
 מילוי טופס שאלון בירור צרכים. .2
   רשימה הכוללת את כל התוכניות הפנסיוניות כפי שיאותרו על נת הכ .3
 העברה לעו"ד לשם רישום בצוואה או כלידינו לכל צורך שהוא כולל לצורך          
 שימוש אחר.         
 שבו ננתח אישי מסכם הכולל את כל החיסכון הפנסיוני כולל מפגש הכנת דו"ח  .4
 ה נכונה לפנסיה עתידית.את כל הרכיבים המרכיבים יציא ביחד

דו"ח ייעוץ פנסיוני מקיף  הכולל התייחסות לכל החיסכון למען הסר ספק הפגישה כוללת 
לבצע לכל  בקשי שחבר הסגלהפנסיוני כולל ניתוח מסלולי השקעה, דמי ניהול את הייעוד 

רכיב בחיסכון ואת הדרך שבה יש לפעול מול הגורמים השונים, מנהלי הקופות, מעסיק, 
 .בעתיד כאשר חבר הסגל יבקש לממש חיסכון זה לטונות מס ההכנסהש
 

)לאחר שנפגש עם שני חברי סגל  בתוספת מע"מ ₪ 002,3   4-1עלות כוללת סעיפים 
 לנושא נוכל לדייק את ההצעה בהתאם למספר השעות שיידרש(

 
לצורך מילוי טפסים אלו יתבצע )במצבי פרישה( ד, 161א+161סיוע בנושא מילוי טופס  .5

הליך מחשבה משותפת וביצוע חישובים לכדאיות היוון פיצויים ותגמולים מול משיכתם 
 צבה נוספת.כק

 ג.116המלצה בנושא פריסת פיצויים קדימה או אחורה טופס 
 ללא הגשה לפקיד שומה.

)לאחר שנפגש עם שני  בתוספת מע"מ ₪ 004,1:  ככל שיתבקש תמחיר נוסף לשלב
 חברי סגל לנושא נוכל לדייק את ההצעה בהתאם למספר השעות שיידרש(

 
)למי שיבקש, את ההנחיות וההפניה כיצד לבצע  ליווי רו"ח להגשת ניירת לפקיד שומה  .6

  ₪ 1,800תמחיר נוסף     (5-1פעולה זו באופן עצמאי נספק במסגרת סעיפים 
 לכל המחירים יש להוסיף מע"מ 



 

 

 :בחלק 
על סיוע דומה שאנו מעניקים לארגוני עובדים  מבוססצורך ראשוני שנבצע כחלק מהתהליך, 

 נוספים מולם אנו פעילים כדוגמת הטכניון, הכבאים, הרופאים.

במספר  אנשי סגל, באמצעות מפגשים אישיים עם איש הסגלובייחוד לימוד צרכי לימוד הארגון:  .א
ומנהל משאבי האנוש שכר י העם חשבשתאשרו זאת גם מדורות שונים ועד כמה תחנות חיים ו

 .)שמוכרים לנו( בארגון

 קבלת מגוון התכניות הקיים ולימוד שלהם כולל ניתוח : לימוד הפוליסות והכיסויים הקיימים .ב
 אקטוארי של נתוני הרווחיות על ידי האקטוארים שלנו.

ומולם כולל מצבי חיים אליהם יכול להקלע איש הסגל שיפגעו בהכנסתו  בעיות ספציפיות בדיקת  .ג
 .איזה כיסויים ביטוחיים ניתן להעמי

 הבא שיהיה מבצע פרישה כזה. של הצעות פרישה במועד סיוע בניתוח אקטוארי .ד
 לגבי מודל הרווחיות של חברות הביטוח השונות. הענקת שקיפות  ה.       
 על התהליך ועל המתרחש אצל ספקי הביטוח והפנסיה. חיזוק השליטה ו.       
 בהתאם למסקנות שיועלו. ביצוע מכרזי ביטוח .ז       
 י התכניות השונות.והתאמות  בתנא ליווי ביצוע שיפורים .ח       
 לספקי הביטוח והפנסיה. בניית מפרטי שירות ט.       
 )מורכב לשיחה  , לצורך  הקטנת נטל המס שלהם בפרישהשימוש במערך תשלומי הממשק האחיד י.       

 .ביננו משרדו הוא הראשון הדוגל בשני דוחות פיצול הפקדות אחד להטבות מס והשני לתכנת שכר(             
 )תנאים מסחריים ועלויות ביטוח( לטווח ארוך. בניית הסכמים משופרים .אי       

    )חוקה פנסיונית( ברורה ואחידה ככל הניתן שתאפשר לעובד שקט  בניית  אסטרטגיה פנסיוניות .בי       
 .לטווח ארוך נפשי              

   עדכון ההסכמים, מניסיוננו ככל שלא  והבקרה שיימשך גם לאחר לעקוב אחרי שלבי היישום .גי       
 מבוצע שלב הבקרות והמעקב, יש מצב שההסכמים נותרים במגירה.              

 ניהולית של מערך התנאים הסוציאליים, תפעול ושירות לעובדים. בניית תשתית לבקרה .יד       
 

במסגרת הקשר נבצע מפגש דו חודשי שבו נקיים פגישות חופשיות עם חברי סגל בהתאם ללוז שייקבע 
 ביחד איתכם:

 
 תמחיר:
     .₪ 004,2ת חודשית בגובה עלו -חודשים לשניים עשר ריטיינר 

 
חודשים תבוצע הערכה מחדש של הדברים ותתקבל החלטה על ידכם לגבי  ניים עשרלאחר ש

 .האפשרות לקשר המשכי
 

עלות שעתית ככל שתידרש לפרויקטים נוספים שלא יתומחרו ברמת פרויקט אלא ברמה שעתית עומדת 
 לשעה בתוספת מע"מ. ₪ 400על 

 
 " מיוחד(אוניבסיטת חיפהשאנו מבקשים )שהוא תעריף"זהו תמחיר מעודכן  

 אשמח לתיאום פגישה
 www.setpoint.co.il      ניתן להתרשם מפעילותנו באתר:

 
 בברכה

 יועץ פנסיוני מורשה  -רמי סגמן
 סט פוינט בע"מ

http://www.setpoint.co.il/
http://www.setpoint.co.il/

