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2hly.gov.il :المزيد من التفاصيل في موقع

يجري إيداع األموال في حساب توفير خاص المسجل باسم الولد، في صندوق مالي لالستثمار أو في 
البنك.

عند بلوغ الولد سن ال-18، سيضيف التأمين الوطني للتوفير مكافأة بقيمة 500 شيكل. سيكون مبلغ التوفير  «
المتراكم متاحاً للطفل ويمكنه سحب المبلغ بموافقة األهل.

إذا لم يتم سحب مبلغ التوفير حتى بلوغ الولد سن ال-21، سيضيف التأمين الوطني مكافأة اخرى بقيمة  «
500 شيكل، ويمكن للولد أن يسحب التوفير وفقاً لقراره الخاص.

سيدفع التأمين الوطني رسوم إدارة التوفير حتى يبلغ الولد سن ال-21. بعد سن ال-21 سيتم خصم رسوم  «
اإلدارة من التوفير.

يمكن لألهل أن يختاروا حتى 1.6.2017 أين سيدار التوفير، في صندوق توفير استثماري 
أو في بنك، ويمكن أن يضيفوا إلى توفير كل ولد مبلغ 50 شيكل من مخصصات تأمين 

األوالد ومضاعفة مبلغ التوفير.
يمكن تطبيق الخيار من خالل عدة مسارات )راجعوا قسم مسارات االختيار(.

كجزء من برنامج التوفير لكل ولد بمبادرة من التأمين الوطني ووزارة 
المالية، سيتم في شهر يناير 2017 فتح برنامج توفير لكل ولد المؤهل 

للحصول على مخصصات األوالد.
يتم إيداع مبلغ 50 شيكل شهرياً للولد حتى بلوغه سن ال-18، 

باإلضافة إلى مخصصات األوالد المدفوعة له.
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تهانينا، لقد رزقتم بمولود جديد! نبدأ في التوفير

عيد ميالد ال-3

عيد ميالد ال-9

عيد ميالد ال-12

عيد ميالد ال-15

عيد ميالد ال-18. نهاية اإليداع

₪ 50
لكل ولد كل 

 شهر حتى 
سن ال-18
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إيداع أموال في التوفير بشكل رجعي اعتبارًا من أيار 2015
سيتم أيضاً إيداع مبلغ رجعي في التوفير عن األشهر أيار 2015 حتى كانون األول 2016.

سيتم إيداع مبلغ 50 شيكل في التوفير عن كل شهر حصل فيه الولد على مخصصات خالل هذه الفترة.

على سبيل المثال، إذا حصل الولد على مخصصات خالل كل هذه الفترة )20 شهراً(، سيكون مؤهل للحصول 
على مبلغ رجعي بقيمة 1,000 شيكل. 

 يتم إيداع المبلغ الرجعي في برنامج التوفير بالدفعات التالية:
 في كانون الثاني 2017 - سيتم ايداع مبلغ 100 شيكل. في شباط 2017 - سيتم ايداع مبلغ 400 شيكل. 

سوف نعلن عن الدفعات المتبقية في وقت الحق.

بإمكان األهل إضافة مبلغ 50 شيكل شهريًا إلى توفير 
الولد ومضاعفة مبلغ التوفير!

باإلضافة إلى مبلغ ال-50 شيكل الذي سيتم ايداعه كل شهر من قبل مؤسسة التأمين الوطني، يمكن لألهل 
ابتداًء من كانون الثاني 2017 أن يوفروا 50״شيكل إضافية من مخصصات الولد المدفوعة لهم وزيادة 

توفير الطفل إلى 100 شيكل في الشهر.

سيتم إيداع المبلغ اإلضافي في توفير الولد في الشهر الذي يلي شهر االختيار. هذا يعني أنه إذا اختار األهل 
مضاعفة مبلغ االستثمار في كانون األول 2016، سيتم إيداع المبلغ اإلضافي في برنامج توفير الولد في 

كانون الثاني 2017.

إذا اختار األهل مضاعفة المبلغ في كانون الثاني 2017، سيتم إيداع المبلغ اإلضافي في شباط 2017

بهذا يحصل الولد على مبلغ مضاعف وأكبر عند انتهاء فترة التوفير ، مما سيسمح له ببدء حياته البالغة 
بشكل مستقل ومريح أكثر.
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اينترچيمل «
اينفينتي «
الطشور شاحام «
آناليست «
اكسلنس نسوئا «
هلمان الدوبي «

هارئيل «
ميچدال مكيفت «
ميطاڤ داش «
منورا «
بساچوت «
كال چيمل «

اوتسار هحيال «
ديسكونت «
هبينلئومي «

هبوعليم «
ياهاڤ «
لئومي «

مزراحي طفحوت «
ماساد «
مركنتيل ديسكونت «

صناديق التوفير:

البنوك:

 مسارات االستثمار: 

لمن يحبذون مستوى مخاطرة منخفض «
لمن يحبذون مستوى مخاطرة متوسط «
لمن يحبذون مستوى مخاطرة عالي «
مسار الشريعة اليهودية - متوفر فقط في قسم من الصناديق  «
مسار الشريعة االسالمية - متوفر فقط في قسم من  «

الصناديق

 مسارات االستثمار: 

فائدة ثابتة غير مرتبطة بأي جدول «
فائدة متغيرة «
فائدة ثابتة مرتبطة بجدول األسعار للمستهلك «

تغيير مسار التوفير:

دون تغيير حتى موعد االستحقاق )سن ال-18( «
تغيير كل 5 سنوات «

يرجى االنتباه!
إذا اخترتم التوفير في صندوق 
مالي يمكنكم نقل التوفير فقط 

إلى صندوق مالي آخر، ويمكنكم 
أيضاً تغيير مسار االستثمار في 
أي وقت خالل فترة التوفير. إذا 
اخترتم التوفير في بنك ال يمكنكم 
نقل التوفير إلى بنك آخر أو إلى 

صندوق مالي.

يمكن لألهل أن يختاروا أين سيدار التوفير
يمكن لألهل أن يختاروا حتى 1.6.2017 إيداع األموال في صندوق توفير استثماري أو في بنك، وبأي مسار 

توفير. 

فيما يلي قائمة الصناديق والبنوك حيث يمكن فتح حساب توفير، وقائمة مسارات االستثمار والتوفير:

يرجى المالحظة بأنه يمكن للولد الذي تم فتح برنامج استثمار له في البنك، عند بلوغه سن ال-18، أن يختار 
فترة التوفير والتي يمكنه عند انتهائها تغيير مسار التوفير وسحب األموال.
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 إذا لم يختر األهل مكان إدارة أموال التوفير، 
سيتم توفير األموال في المسار العادي

إذا لم يختر األهل خالل كل الفترة المخصصة لالختيار مكان إدارة أموال توفير األوالد، سيودع التأمين الوطني 
أموال التوفير في صندوق مالي أو في بنك، وفقاً للمسار العادي، على النحو التالي: 

لألوالد الذين يقل عمرهم عن 15 عام في 1.1.2017 – سيتم إيداع أموال التوفير الخاصة بهم في صندوق  «
مالي استثماري في مسار للذين يحبذون مستوى مخاطرة منخفض. سيقوم التأمين الوطني باختيار الصندوق 

 المالي بشكل عشوائي من بين الصناديق المالية االستثمارية المدرجة في القائمة. 
إذا كان لديكم العديد من األوالد الذين تقل أعمارهم عن 15 - سيتم إدارة توفيرهم في نفس الصندوق المالي في 

حسابات توفير فردية. 
لألوالد الذين يزيد عمرهم عن 15 عام في 1.1.2017 – سيتم إيداع أموال التوفير الخاصة بهم في البنك  «

الذي يتم تحويل مخصصات األوالد اليه في مسار صندوق مالي استثماري في مسار فائدة ثابتة غير مرتبطة 
بأي جدول ودون محطات خروج. إذا لم يظهر البنك في قائمة البنوك، ستتم إدارة أموال التوفير في بنك الذي يتم 

 اختياره عشوائياً من قائمة البنوك. 
إذا كان لديكم العديد من األوالد الذين تزيد أعمارهم عن 15 - سيتم إدارة توفيرهم في نفس البنك في حسابات 

توفير فردية.
لألوالد الذين يولدون يوم 1.1.2017 وبعد ذلك - يمكن لألهل اختيار مكان إدارة التوفير في غضون 6 أشهر  «

من تاريخ الوالدة. إذا لم يقوم األهل باالختيار، سوف يتم إيداع األموال في الصندوق المالي أو البنك الذي تم 
اختيار للولد األكبر من المولود الجديد. إذا لم يقوم األهل أيضاً باختيار مكان إدارة التوفير للولد األكبر، أو إذا كان 

هذا المولود األول في األسرة، سوف يتم إيداع أموال التوفير في صندوق مالي من قائمة الصناديق.

سيقوم الصندوق المالي أو البنك حيث تتم إدارة أموال التوفير بإرسال تقرير لألهل كل عام حتى 31 مارس عن 
وضع التوفير في حساب الولد. 

 توفير للولد الذي بلغ سن ال-18 بين أيار 2015 حتى 
كانون األول 2016

اذا بلغ الولد سن ال-18 في الفترة بين أيار 2015 وكانون األول 2016، سيتم فتح برنامج توفير له في 
يناير 2017.

سيتم إيداع مبلغ 50 شيكل خالل كل شهر الذي تم فيه دفع مخصصات أوالد، ابتداًء من أيار 2015 وحتى شهر  «
بلوغه سن ال-18. باإلضافة الى ذلك، سوف يتم إيداع مكافأة سن ال-18 بقيمة 500 شيكل.

يمكن للولد أن يختار حتى 1.6.2017 مكان إدارة أموال التوفير، في بنك أو صندوق مالي. «
إذا لم يختر الولد، ستتم إدارة أموال التوفير في البنك الذي يتم تحويل مخصصات األوالد اليه، في مسار فائدة  «

ثابتة غير مرتبطة بأي جدول، الذي يتجدد كل شهر. إذا لم يظهر البنك في قائمة البنوك، ستتم إدارة أموال التوفير 
في بنك الذي يتم اختياره عشوائياً من قائمة البنوك.

سوف تكون أموال التوفير والمكافأة متاحة للولد بعد أن يختار الجهة الموفرة، أو في1.6.2017 إذا لم يقم  «
باالختيار. 

بين عمر 18 و21، يمكن للولد سحب األموال من برنامج التوفير بموافقة الوالدين. «
إذا لم يسحب الولد أموال التوفير حتى بلوغه سن ال-21، سيضيف التأمين الوطني مكافأة إضافية بقيمة 500  «

شيكل إلى التوفير.
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نرجو منكم إبالغنا حتى تاريخ 1.6.2017* إذا اخترتم إدارة التوفير في صندوق مالي أو في بنك، 
وإذا كنتم ترغبون في مضاعفة مبلغ التوفير عبر واحدة من طرق االتصال هذه:

الدخول إلى موقع “توفير لكل ولد” www.hly.gov.il وتحديد الخيارات بسرعة وسهولة. «
إرسال رسالة نصية مع الكلمة ילד إلى رقم 0557000200 والحصول على رابط لتحديد االختيار. «
االتصال بالمركز الهاتفي على الرقم 2637* أو 5393700-02 أيام األحد حتى الخميس بين  «

الساعات 17:00-8:00.
ملء "نموذج اختيار برنامج توفير". يمكن تنزيل النموذج من موقع التأمين الوطني أو طلبه عن  «

طريق المركز الهاتفي وارساله عن طريق الفاكس أو البريد كما هو موضح في النموذج.

 *للذين ولد لديهم طفل من 1.1.2017 وبعد ذلك، يمكنهم االختيار في غضون 6 أشهر من تاريخ والدة الطفل.

كيفية االختيار

سحب األموال من التوفير
يمكن سحب أموال التوفير فقط عند بلوغ الولد سن ال-18، 

ما عدا في حاالت استثنائية )بسبب حالة الولد الطبية أو 
بسبب وفاة الطفل(.

لسحب األموال يرجى ملء نموذج "طلب سحب االموال 
من برنامج التوفير"، وتقديمه إلى الصندوق المالي أو البنك 

الذي يدير االستثمار.

يمكن العثور على النموذج في موقع التأمين الوطني أو 
موقع االنترنت التابع للصندوق المالي أو البنك.

لمعلومات عن إمكانيات السحب ادخلوا إلى موقع "توفير 
لكل ولد".



للحصول على معلومات مفصلة عن 
الصناديق المالية والبنوك ومسارات 

االستثمار، واالختيار بسرعة وسهولة 
ادخلوا إلى موقع "توفير لكل ولد":

الدعاية والعالقات العامة، كتيب 80، كانون األول 2016

hly.gov.il

توفير لكل ولد

التأمين الوطني


