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הכספים יועברו לחיסכון ייעודי על שמו של הילד, בקופת גמל להשקעה או בבנק.

כשימלאו לילד 18 שנים, יפקיד הביטוח הלאומי לחיסכון מענק בסך 500 ₪. כספי החיסכון  «
שנצברו יעמדו לרשות הילד, והוא יוכל למשוך אותם באישור ההורה.

אם  כספי החיסכון לא יימשכו עד שימלאו לילד 21 שנה, יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף בסך  «
500 ₪ לחיסכון, והילד יוכל למשוך את כספי החיסכון לפי החלטתו.

דמי הניהול על החיסכון ישולמו על ידי הביטוח הלאומי עד שימלאו לילד 21. לאחר גיל 21 ייגבו  «
דמי הניהול מחשבון החיסכון.

ההורים יוכלו לבחור עד 1.6.2017 היכן ינוהל החיסכון, בקופת גמל להשקעה או 
בבנק, וכן יוכלו להוסיף לחיסכון של כל ילד עוד  50 ₪ בחודש מקצבת הילדים, 

ולהכפיל את סכום החיסכון.

את הבחירה ניתן לבצע במספר ערוצים )ראו פרק ערוצי הבחירה(.

במסגרת תכנית חיסכון לכל ילד של הביטוח הלאומי 
ומשרד האוצר, ייפתח בינואר 2017 חיסכון לכל ילד הזכאי 

לקצבת ילדים.
בחיסכון יופקדו מדי חודש 50 ₪ לילד, עד הגיעו לגיל 18, 

בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו.      
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מזל טוב, נולד לכם ילד! מתחילים לחסוך

יום הולדת 3

יום הולדת 9

יום הולדת 12

יום הולדת 15

יום הולדת 18. סיום ההפקדות

₪ 50
לכל ילד

בכל חודש
עד גיל 18
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הפקדת כספים לחיסכון רטרואקטיבית ממאי 2015
בתכנית החיסכון יופקד גם תשלום רטרואקטיבי עבור החודשים מאי 2015 ועד דצמבר 2016.

עבור כל חודש שבו הילד קיבל קצבת ילדים בתקופה זו יופקד לחיסכון 50 ₪. 

לדוגמא, אם הילד קיבל קצבת ילדים במשך כל התקופה הזו )20 חודשים(, הוא יהיה זכאי לקבל 
סכום רטרואקטיבי בסך של 1,000 ₪. 

 הסכום הרטרואקטיבי שמגיע לילד יופקד לתכנית החיסכון בתשלומים הבאים:
 בינואר 2017 - יופקדו 100 ₪. בפברואר 2017  - יופקדו 400 ₪. 

על יתר התשלומים נודיע בהמשך.

ההורים יכולים להוסיף לחיסכון של הילד עוד 50 ₪ 
בחודש, ולהכפיל את סכום החיסכון! 

בנוסף ל-50 ₪ המופקדים מידי חודש על ידי הביטוח הלאומי, באפשרות ההורים  
לחסוך לילד מינואר 2017 סכום נוסף של 50 ש״ח מקצבת הילדים המשולמת להם, 

ולהגדיל את החיסכון של הילד ל-100 ₪ בחודש.

הסכום הנוסף יופקד לחיסכון של הילד בחודש שלאחר ביצוע הבחירה. כלומר, אם ההורים 
יבחרו להכפיל את סכום החיסכון בדצמבר 2016, הסכום הנוסף יופקד לחיסכון של הילד 

בינואר 2017. אם ההורים יבחרו בינואר 2017, הסכום הנוסף יופקד בפברואר 2017.

כך יוענק לילד סכום כפול ומשמעותי יותר בתום תקופת החיסכון, ויתאפשר לו להתחיל 
את חייו הבוגרים בצורה עצמאית ונוחה יותר.
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אינטרגמל «

אינפיניטי «

אלטשולר שחם «

אנליסט «

אקסלנס נשואה «

הלמן אלדובי «

הראל «

מגדל מקפת «

מיטב דש «

מנורה «

פסגות «

קל גמל «

אוצר החייל «

דיסקונט «

הבינלאומי «

הפועלים «

יהב «

לאומי «

מזרחי טפחות «

מסד «

מרכנתיל דיסקונט «

קופות גמל:

בנקים:

מסלולי ההשקעה: 

מעדיפי סיכון מועט «

מעדיפי סיכון בינוני «

מעדיפי סיכון מוגבר «

מסלול הלכה - אפשרי רק בחלק מהקופות  «

מסלול שריעה - אפשרי רק בחלק מהקופות «

מסלולי החיסכון: 

ריבית קבועה לא צמודה «

ריבית משתנה «

ריבית קבועה צמודה «

שינוי מסלול החיסכון:

ללא שינוי עד למועד הפדיון )גיל 18( «

שינוי כל 5 שנים «

שימו לב!
אם תבחרו לחסוך בקופת גמל, 

תוכלו להעביר את החיסכון 
לקופת גמל אחרת בלבד, וכן 
לשנות את מסלול ההשקעה 
בכל שלב במהלך תקופת 

החיסכון. אם תבחרו בבנק לא 
תוכלו להעביר את החיסכון 
לבנק אחר או לקופת גמל.

ההורים יכולים לבחור היכן ינוהל החיסכון
ההורים יכולים לבחור עד 1.6.2017, האם להפקיד את הכספים בקופת גמל להשקעה או 

בבנק, ובאיזה מסלול לחסוך. 

להלן רשימת קופות הגמל והבנקים שבהם ניתן לפתוח את תכנית החיסכון, וכן רשימת מסלולי 
ההשקעה והחיסכון:

לידיעתכם, ילד שנפתח לו חיסכון בבנק, יוכל בגיל 18 לבחור את תקופת החיסכון שבסיומה 
יתאפשר לו לשנות את מסלול החיסכון ולמשוך את הכספים.
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 אם ההורים לא יבחרו היכן ינוהל החיסכון, 
הכסף ייחסך עבור הילד במסלול ברירת מחדל

אם ההורים לא יבחרו במהלך תקופת הבחירה היכן ינוהלו כספי החיסכון של הילדים, 
הביטוח הלאומי יפקיד את כספי החיסכון בקופת גמל או בבנק, בהתאם למסלול ברירת 

המחדל, כמפורט להלן: 

לילד שטרם מלאו לו 15 שנה ב-1.1.2017 – כספי החיסכון שלו יופקדו בקופת גמל להשקעה  «
במסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט. קופת הגמל תיבחר על ידי הביטוח הלאומי באופן 

 אקראי, מבין קופות הגמל להשקעה הנכללות ברשימה. 
אם יש לכם כמה ילדים מתחת לגיל 15 - החסכונות שלהם ינוהלו באותה קופת גמל 

בחשבונות חיסכון נפרדים. 

לילד שמלאו לו 15 שנה ומעלה ב-1.1.2017 - כספי החיסכון  שלו יופקדו בבנק שאליו משולמת  «
קצבת הילדים במסלול ריבית קבועה לא צמודה ללא תחנת יציאה. אם הבנק לא מופיע ברשימת 

 הבנקים, כספי החיסכון ינוהלו בבנק שייבחר באופן אקראי מתוך רשימת הבנקים. 
אם יש לכם כמה ילדים מעל גיל 15 - החסכונות שלהם ינוהלו באותו בנק בחשבונות חיסכון נפרדים.

לילד שיוולד מ-1.1.2017 ואילך -  ההורים יוכלו לבחור היכן ינוהל החיסכון שלו בתוך 6 חודשים  «
מיום הלידה. אם  ההורים לא יבחרו, כספי החיסכון יופקדו בקופת הגמל או בבנק שנבחרו לילד 

לפניו. אם ההורים לא ביצעו בחירה לילד שנולד לפניו, או אם מדובר בילד הראשון במשפחה, 
כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל, מתוך רשימת הקופות.

קופת הגמל או הבנק שבהם ינוהל החיסכון של הילד, ישלחו להורים מדי שנה עד 31 במרס, 
דיווח על מצב החיסכון בחשבונו של הילד. 

חיסכון לילד שמלאו לו 18 ממאי 2015 עד דצמבר 2016
ילד שמלאו לו 18 בתקופה ממאי 2015 עד דצמבר 2016, תיפתח לו בינואר 2017 תכנית חיסכון.

בחיסכון יופקדו 50 ₪ עבור כל חודש שבו שולמה עבורו קצבת ילדים, החל ממאי 2015 ועד  «
החודש שבו מלאו לו 18 שנה. כמו כן יופקד לחיסכון מענק של גיל 18 בסך 500 ₪.

הילד יכול לבחור עד 1.6.2017, היכן ינוהלו כספי החיסכון שלו, בבנק או בקופת גמל. «

אם הילד לא יבחר, כספי החיסכון ינוהלו בבנק שאליו שולמה קצבת הילדים עבורו, במסלול  «
ריבית קבועה לא צמודה, מתחדש בכל חודש. אם הבנק לא מופיע ברשימת הבנקים, כספי 

החיסכון ינוהלו בבנק אחר שייבחר באופן אקראי מתוך רשימת הבנקים.

כספי החיסכון כולל המענק יעמדו לרשות הילד לאחר שייבחר את הגוף החוסך, או ב-1.6.2017  «
אם לא ביצע בחירה. 

מגיל 18 עד 21, יוכל הילד למשוך את הכספים מתכנית החיסכון באישור ההורה. «

אם הילד לא ימשוך את כספי החיסכון עד גיל 21, יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף בסך 500 ₪  «
לחיסכון.
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אתם מתבקשים להודיע לנו עד 1.6.2017* אם בחרתם לנהל את החיסכון בקופת גמל 
או בבנק, ואם ברצונכם להכפיל את סכום החיסכון, באחד מהערוצים האלה:

להיכנס לאתר “חיסכון לכל ילד” www.hly.gov.il ולבצע את הבחירות במהירות  «
ובקלות.

לשלוח בהודעת sms את המילה ילד למספר 0557000200, ולקבל קישור לביצוע  «
הבחירה.

להתקשר למוקד טלפוני 2637* או 02-5393700 בימים א’-ה’ בין השעות 17:00-8:00. «

למלא “טופס לבחירת תכנית חיסכון”. את הטופס אפשר להוריד מאתר הביטוח  «
הלאומי או להזמין מהמוקד הטלפוני, ולשלוח אותו בפקס או בדואר כפי שמפורט 

בטופס.

*מי שיוולד לו ילד מ-1.1.2017 ואילך, יוכל לבצע את הבחירה בתוך 6 חודשים מיום לידת הילד.

ערוצי הבחירה

משיכת כספים מהחיסכון
את כספי החיסכון ניתן למשוך רק כשהילד יגיע 

לגיל 18, למעט במקרים חריגים )עקב מצב רפואי 
של הילד או עקב פטירת הילד(.

כדי למשוך את הכספים יש למלא טופס “בקשה 
למשיכת כספים מתכנית החיסכון”, ולהעבירו 
לקופת הגמל או לבנק שמנהלים את החיסכון.

את הטופס ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי 
או באתר האינטרנט של קופת הגמל או הבנק.

למידע על אפשרויות המשיכה היכנסו לאתר 
“חיסכון לכל ילד”.



למידע מפורט על קופות הגמל 
והבנקים ועל מסלולי ההשקעה, 

 ולביצוע בחירתכם במהירות ובקלות, 
היכנסו לאתר “חיסכון לכל ילד”:

הסברה ויחסי ציבור, ח”ה 80, דצמבר 2016, כסלו התשע”ז

hly.gov.il


