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  ופרטי משפחה שם      
      ��  ا$م ا!+*()' وا%$م ا! �

  זהות מספר
  ر0م ا!/و.'

  ב"ס 
                  
                    

  מס' הודעה
  ر0م ا!ر$*!'

  

  

  

  

  

  

  

  . בחירת הגוף שינהל את החיסכון:1
  ا'��&ر ا�%�$# ا��" !ُ�د�ر أ�وال ا��و��ر:      

  .וכלו להפקיד את החיסכוןתאליהם להלן רשימת קופות הגמל או בנקים 
  .יש למלא את סעיף ב'אם ברצונך לבחור בקופת גמל, יש למלא את סעיף א', אם ברצונך לבחור בבנק, 

�E*د.ق ا!?و<.ر أو ا!EFوك ا!?� ?$?ط.C إّد�*ر أ;وال ?و<.ر ا!و!د  !د./م. أ;*;كF ';)*0  
  '.أّ�& اذا أردت ا'��&ر 12ك ��8ب �56ك �23$# ا�12د ب' اذا أردت ا'��&ر :1دوق �و��ر ��8ب �56ك �23$# ا�12د أ

 יש לבחור קופת גמל אחת –קופות גמל  א.

        �8ب ا'��&ر :1دوق �و��ر وا?د –ا��و��ر  :1&د�ق     

  יש לבחור בנק אחד –בנקים ב. 
  �8ب ا'��&ر 12ك وا?د –12وك      

    אינטרגמל. 1 �
  إE?رH.;.ل         

  אינפיניטי. 2 �
       ?.E.IEإ�  

  אלטשולר שחם. 3 �

  أ!? و!ر  *J*م          

  אנליסט. 4 �

  أE*!.$ت          

  נשואהאקסלנס . 5 �

  إE($Pس E$وءاة          

  הלמן אלדובי. 6 �
       �F!ھ);*ن أد  

  הראל. 7 �
  ھ*ر.(.ل       

  מגדל מקפת. 8 �

  ;Hدال ;I.P.ت          

    מיטב דש.  9 �

  ;.ط*ف داش           

  מנורה. 10 �

  מבטחים            

  ;Eوراة             

  ;J*?I.م           

  פסגות. 11 �

  H*$Fوت           

  קל גמל. 12 �

  P*ل H.;.ل            

  אוצר החייל. 50 �

  أو?$*ر ھJ*.*ل           

  דיסקונט .51 �

  د.$PوEت             

  הבינלאומי. 52 �

             �  EF)(و;

  הפועלים. 53 �

  ا!+;*ل             

  יהב. 54 �

  .*ھ*ف            

  לאומי. 55 �

             �  !(و;

  מזרחי טפחות. 56 �

� طJ*Iوت            Jزرا;  

  מסד. 57 �

  ;*$*د            

   מרכנתיל  דיסקונט. 58 �

           ;رEP?.ل د.$PوEت            

  יש לבחור מסלול אחד –מסלולי השקעה 

�&ر A�!Bرات ا&!�  �56ك ا'��&ر �!&ر وا?د –

  יש לבחור מסלול אחד –מסלולי חיסכון 

  �5ك ا'��&ر �!&ر وا?د6 - �!&رات �و��ر 

  מעדיפי סיכון מועט. 40 �

            'YI�E; طورة� 'Hل درYّI. ن;  

  מעדיפי סיכון בינוני. 41 �
  ;ن .YّIل درH' �طورة ;?وّ$ط'        

  מעדיפי סיכון מוגבר. 42 �

            '.!*Z طورة� 'Hل درYّI. ن;  

  12 ,4 ,2לא ניתן לבחור בקופות מס'  –. מסלול הלכה 43 �

 12, 4, 2% ?$?ط.C ا�?.*ر ا!�E*د.ق  –;$*ر ا! ر.+' ا!./ود.'             

  ריבית קבועה לא צמודה. 70 �

  _*F?' ^.ر ;رFوط' HFدول ^[ء ا!;+. '<*(دة             

  ריבית משתנה. 71 �

 <*(دة ;?`ّ.رة            

  ריבית קבועה צמודה. 72 �

  <*(دة _*F?' ;رFوط' F`[ء ا!;+. '            

              

  

  קבלה חותמת
  
  

  
 לשימוש

 פנימי

 בלבד

  )סריקה(

                      

                      
                      
    דרכון/  זהות' מס  

      
  דפים

 סוג
  המסמך

      
  1  0  8  3  3    
                

  לאומי לביטוח המוסד

  הגמלאות מינהל
  תחום ילדים

��ن ا�وط1"Fؤّ!!# ا���  
�*ت�  ;د.ر.' ا!;�ّ

  0$م اaو%د
  

  סכון סכון ייבחירת תכנית חבחירת תכנית ח
  1818בן בן   לילדלילד

 I52 دJ و��ر �و�د� K�ا'��&ر 2ر1&�K �و��ر �و�د Jد I52 ا'��&ر 2ر1&
  1818!ن !ن 
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  6, 1ניתן לבחור רק בקופות מס'  –. מסלול שריעה 44 �

            �  <bط  6, 1?$?ط.C ا�?.*ر �Eدوق ر0م  – ;$*ر ا! ر.+' ا%$[;

  

  

תקופת החיסכון שבסיומה יתאפשר שינוי  
מסלול החיסכון ומשיכת הכספים. יש לבחור 

  אחד.
�دة ا��و��ر Mر ا��و��ر  �دى ا�1%&$%& ا��" �!�ط�&!����Oر 

�وال.  �56ك ا'��&ر وا?دPو!?ب ا  

    . שנתיים�87                 חודש. 85 � 

   /ر                               $E?.ن            

  . שלוש שנים88 �                 שנה .86 �

                                       'E$  واتE$ ث]_  

  

 לידיעתך, לידיעתך,
אם תבחר לחסוך בקופת גמל, תוכל לעבור לקופת גמל אחרת בלבד 

  ולשנות את מסלול ההשקעה במהלך תקופת החיסכון.

�53و�&�ك,�  
اذا أ�?رت �Eدوق ?و<.ر, ?$?ط.C ا%b?E*ل !�Eدوق ?و<.ر آ�ر <bط و?`..ر ;$*ر 

  ا%$?_;*ر �[ل <?رة ا!?و<.ر.

סוך בבנק לא תוכלו לעבור לבנק אחר אם תבחר לח
  או לקופת גמל.

�53و��ك,�  

اذا أ�?رت أJد ا!EFوك, % ?$?ط.C ا%b?E*ل !EFك آ�ر أو 
�Eدوق ?و<.ر.!  

  

   
  בת המייל שלי : _____________________ @ _______________ואני מאשר לקבל מכתבים במייל, כת �. 2

�, ا!+Eوان ھو:أوا<ق j(Z ا$?[م ;P*?.ب <� ا         Eرو?P!%ر.د اF!  
   

  ________ -, מספר הטלפון הנייד: __________________ SMSאני מאשר לקבל הודעות  �. 3

�ّ.' , ر0م ا!/*?ف ا!�).وي:          E ا$?[م ر$*(ل j(Z أوا<ق  
  
  

                                                  ז. .תאריך______________ ת  ____________________�תימת המבקש ח

  ?*ر.o                             ر0م ا!/و.'                                            ?وb; C.0دم ا!ط)ب
  

  או  02- 6462007את הטופס יש לשלוח לפקס: 
  9543707ירושלים , 31בדואר לכתובת : המוסד לביטוח לאומי, חיסכון לכל ילד, שד' ויצמן 

  أو Fوا$ط' ا!Fر.د !)+Eوان ا!?*!�: Z02-6462007).ك ار$*ل ھذا ا!E;وذج !P*Iس: 
�, ?و<.ر !Pل و!د, H*دة <*.?$;ن Eن ا!وط.;q?!دس 13;ؤّ$$' اb!954370, ا  

  
  

                  
                  

כאחד גבריםלו לנשים פונה אך זכר בלשון מנוסח זה טופס  
' ا! F?Pت ھذه اs$?;*رة .̀�Fّد $وJ j(Z ل*Hء وا!ر*$E(! '/Hّو; */EّP! رPّاء;ذ  
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