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פרופ' שלמה מור-יוסף
מנכ״ל הביטוח הלאומי

בכבוד רב,

פתיחת תכנית חיסכון לכל ילד

 אנו שמחים להודיע שבחודש ינואר 2017 יפתח הביטוח הלאומי תכנית חיסכון לכל אחד מילדייך, 
עד הגיעו לגיל 18. 

בתכנית החיסכון יופקדו ₪50 בכל חודש לכל ילד, בנוסף לקצבת הילדים שתמשיכו לקבל עבורו.
בתכנית יופקד גם תשלום רטרואקטיבי עבור החודשים מאי 2015 עד דצמבר 2016, בהתאם לזכאות לקצבת 

ילדים בחודשים אלה. התשלום הרטרואקטיבי יופקד במועדים שיפורסמו באתר.

› 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 שהילד יגיע לגיל 21. לאחר גיל 21 ייגבו דמי 
הניהול מחשבון החיסכון.

J באפשרותכם לבחור היכן ינוהל החיסכון
 תוכלו לבחור עד 1.6.2017 היכן ינוהלו כספי החיסכון של הילדים, בקופת גמל או בבנק, ובאיזה מסלול 

יושקעו הכספים, מתוך רשימת קופות הגמל והבנקים שנבחרו.
אם לא תבחרו עד מועד זה, כספי החיסכון של הילדים ינוהלו באופן הבא:

• לילד שטרם מלאו לו 15 שנה ב-1.1.17 - בקופת גמל להשקעה, שתיבחר באופן אקראי מתוך רשימת  
 קופות הגמל.

• לילד שמלאו לו 15 שנה ומעלה ב-1.1.17 - בבנק שאליו משולמת קצבת הילדים. אם הבנק לא מופיע 
ברשימת הבנקים, כספי החיסכון ינוהלו בבנק שייבחר באופן אקראי מתוך רשימת הבנקים.

לידיעתכם, 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.
בכל שנה ישלח לכם הגוף שמנהל את החיסכון )הבנק או קופת הגמל( דיווח על ההפקדות ורווחי התכנית של 

כל אחד מהילדים.

J באפשרותכם לבחור להכפיל את סכום החיסכון
אתם יכולים להוסיף לחיסכון של כל ילד עוד ₪50 בחודש מקצבת הילדים שמשולמת עבורו, כך שסכום 

החיסכון יוכפל, ויעמוד על ₪100 בחודש, ובשנה תוכלו לחסוך לילד ₪1,200 במקום ₪600.
כך תעניקו לילדכם סכום כפול ומשמעותי יותר בתום תקופת החיסכון, ותאפשרו לו להתחיל את חייו הבוגרים 

בצורה עצמאית ונוחה יותר. 

J אתם מתבקשים להודיע לנו על בחירתכם עד 1.6.2017 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.


