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 התשפ"א ט' בטבת
 2020 בדצמבר 24

 2020-169חשה. 
 

 2020-139חוזר גופים מוסדיים 
 סיווג: כללי >טיוטה<

 

 שניה טיוטה –משיכת כספים מקופת גמל 

 ,(החוק –)להלן  2005-הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה)ד( לחוק 23סעיף לפי  סמכותיבתוקף 

ולאחר  ,1981-)ב( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א2סעיף ולפי  לחוק)ב( 39ף סעילפי 

 :להלןדאני מורה כ ,התייעצות עם הוועדה המייעצת

 כללי .1

מקופת גמל שלא בדרך של קצבה )בסכום חד פעמי(, לרבות הגדרת המסמכים הנדרשים הליך משיכת כספים 

הטיפול בבקשה כאמור, אינו מוסדר בדין ולפיכך נכון להיום כל  אופןלצורך הגשת בקשה למשיכת כספים ו

 קופה נוהגת באופן אחר ביחס להליך המשיכה. 

מחד בבקשה למשיכת כספים. מטרת החוזר היא בשל כך, מוצע לקבוע בחוזר הוראות לעניין הליך הטיפול 

לייצר תהליך פשוט ומסודר לעמית המבקש למשוך כספים ולהבטיח בכך את יכולתו לממש את זכויותיו גיסא 

להביא ליעילות תפעולית בגופים המוסדיים גיסא למשיכת הכספים בהליך פשוט, ברור ומהיר, ומאידך 

 שתסייע ליצירת הליך משיכה יעיל ומסודר.

 הגדרות .2

 ;שלא בדרך של קצבה מקופת גמל כספים למשוך המבקש מוטב, יורש או שאיר -"זכאי" 

ביטוח כני סוים, צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטח -"צו איסור הלבנת הון" 

  ;2017-"זהתשע(, טרור ומימון הון הלבנת למניעת, מנהלות וחברות

 .1964-תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד -"תקנות מס הכנסה" 

 משיכת כספים מקופת גמל שאינה קרן השתלמות ואינה קופת גמל להשקעה .3

קרן השתלמות ושאינה קופת גמל  שאינה גמל מקופתכספים שלא בדרך של קצבה  למשוךעמית  ביקש .א

  המפורט להלן: תכלול את העמית שבקשתלדרוש גוף מוסדי  רשאילהשקעה, 

 בהתאם לנוסח שבנספחים א' עד ג', לפי העניין; ,בקשה למשיכת כספים (1)

 ;דרכון בצירוף זיהוי קונסולרי תצלום–תעודת זהות או כשמדובר בתושב חוץ  תצלום (2)

 משיכת כספימתייחסת ל, ככל שהבקשה העניין לפי ',ז' או ושבנספח נוסח בהתאם ל ,חתום מידע דף (3)

 .תגמולים

, את המפורט לעילתכלול, נוסף על האמור  הבקשהכי  לדרוש מוסדי גוף רשאיהמפורטים להלן,  במקרים .ב

 להלן:
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 – לחוק (3()ב()1)א()23 בסעיףסכום קצבה מזערי כאמור בשל למשיכת כספים  הבקשהגיש עמית  (1)

 ; אישור פקיד שומה

, הכנסה מס לתקנות( 2)ב()34 בתקנהמיעוט הכנסות כאמור  בשל למשיכת כספים הבקשהגיש עמית  (2)

 אסמכתאות בצירוף וחתום מלאא 159 טופס – (1)א()38 ובתקנה (2)ד()34 בתקנה שהוחלה כפי לרבות

 עובד יחסי ניתוקכי במשיכה בשל עילה זו לא יידרש העמית להוכיח  יובהרזה.  בטופס כנדרש

 ;ומעסיק

 בתקנה או בשל נכות רפואית כאמורשל הוצאות רפואיות בלמשיכת כספים בקשה עמית הגיש  (3)

 (2)ד()34לרבות כפי שהוחלו בתקנה  ( לתקנות מס הכנסה, בהתאמה,4)ב()34או בתקנה  (3)ב()34

 יידרש לא זו עילה בשל במשיכה כי  יובהר. פקיד שומהניכוי מס במקור מ אישור – (1)א()38 ובתקנה

 ;ומעסיק עובד יחסי ניתוק להוכיח העמית

, הכנסה מס לתקנות( 2()6)ב()34 בתקנה הקבועים התנאים בשל כספים למשיכתבקשה  עמיתהגיש  (4)

עומד בתנאים הקבועים בסעיפים  עמית כי הואההצהרת  – (2)ד()34 בתקנה שהוחלה כפי לרבות

 ;אלה

התקיימו התנאים וממרכיב הפיצויים או ממרכיב התגמולים הגיש עמית בקשה למשיכת כספים  (5)

המסים למתן פטור מניכוי מס במקור במשיכת סכומים מקופות גמל הקבועים בהוראות רשות 

 .להוראות בהתאם העמית הצהרת – לבעלי הכנסות נמוכות

, להלן כמפורט המסמכים אחד –לא חל  5והאמור בסעיף  פיצויים כספי למשיכתבקשה  עמיתהגיש  (6)

 :המוסדי הגוף בידי מצוי ואינ המסמךש ככל,  במס החבות לעניין

 .שומה פקיד אישור (1

 .מלא ותקין 161 טופס (2

 שבנספח ח'. לנוסח בהתאםיעור המירבי בש במקור מס לניכוי הסכמה (3

רשאי הגוף המוסדי לדרוש כי בקשת המשיכה, תכלול המצאת )ב( -ו)א(  ניםקט פיםבנוסף לקבוע בסעי .ג

 פרטים או מסמכים נוספים כמפורט להלן: 

אם  "ב(,מס -)להלן  הבנקאית הסליקה מערכתידי הבנק או -ככל שיידרשו על מסמכיםאו  פרטים (1)

 . להלן( 1)א()7 בסעיף כאמורלחשבון הבנק  מבוצעתכספים ה משיכת

ידי -ידי מנהלי יישומון תשלומים דיגיטלי וככל שאושרו על-ככל שיידרשו על מסמכיםאו  פרטים (2)

 תשלומים יישומון באמצעותכספים מבוצעת (, אם משיכת ההממונה –הממונה על שוק ההון )להלן 

 ( להלן. 2)א()7כאמור בסעיף  דיגיטלי

לפי צו  הצהרהזה  בכלל, ולהוראות הדין והממונהאו בכפוף  התאםהנדרשים ב מסמכים או פרטים (3)

 .CRS-ו FATCA הצהרת או הון הלבנת איסור

 משיכת כספים מקרן השתלמות או מקופת גמל להשקעה .4

  שבקשתלדרוש מוסדי  גוף רשאי, או מקופת גמל להשקעה השתלמות מקרןכספים  למשוךעמית  ביקש .א

 המפורט להלן: תכלול את העמית
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יובהר כי חברה מנהלת של  .העניין לפי', ה' או דשבנספח  לנוסח בהתאם םבקשה למשיכת כספי (1)

, הכנסה מס לפקודת)ה( 3 שבסעיף" הוראה"עובד  תבהגדר כמפורט הוראה לעובדי השתלמות קרן

 רשאית לקבוע נוסח שונה מהנוסח שבנספח ד' בכפוף לאישור מראש ובכתב של הממונה.

 .דרכון בצירוף זיהוי קונסולרי תצלום –תעודת זהות או כשמדובר בתושב חוץ  תצלום (2)

המצאת פרטים או לקבוע בסעיף קטן )א( רשאי הגוף המוסדי לדרוש כי בקשת המשיכה, תכלול בנוסף  .ב

 כמפורט להלן:מסמכים נוספים 

אם  "ב(,מס -הסליקה הבנקאית )להלן  מערכתידי הבנק או -ככל שיידרשו על מסמכיםפרטים או  (1)

  .הלןל (1)א()7בסעיף  כאמורלחשבון הבנק מבוצעת כספים ה משיכת

ידי -על אושרוש וככל דיגיטלי תשלומיםיישומון  ילמנהידי -על שיידרשו ככל מסמכיםפרטים או  (2)

 (2)א()7 בסעיףכאמור   דיגיטלי תשלומים יישומון באמצעותמשיכת הכספים מבוצעת  אם, הממונה

  .הלןל

לפי צו  הצהרהובכלל זה  הממונהו להוראות הדיןאו בכפוף הנדרשים בהתאם  מסמכים או פרטים (3)

  .CRS-ו FATCA הצהרת או הון הלבנת איסור

   כספי עמית שנפטר משיכת .5

, רשאי גוף מוסדי לדרוש שבקשת הזכאי תכלול את מקופת גמל כספי עמית שנפטרביקש זכאי למשוך  .א

 המפורט להלן:

 '; ט בנספחבהתאם לנוסח המפורט  כספיםלמשיכת  בקשה  .א

 ;דרכון בצירוף זיהוי קונסולרי תצלום –תעודת זהות או כשמדובר בתושב חוץ  תצלום .ב

. העמית פטירת אודות האוכלוסין ממרשם מידע התקבל שלא ככל - העמית של פטירה תעודת .ג

ידי נוטריון או -מאושרת עלה ת פטירהתעוד – לישראל מחוץ הופקה הפטירה שתעודתבמקרה 

 אפוסטיל;

 במקרים - מוסמכת שיפוטית ערכאהידי -לע נו, שניתו קיום צוואהצלרבות  ,צוואהצו ירושה או  .ד

מוטבים  מינהאו  מינוי מוטבים הוראתב לא מינה מוטבים העמית לא הותיר אחריו שאירים,בהם ש

 ;מינוי המוטבים הוראתלמאוחרת הבצוואה 

המצאת פרטים או לקבוע בסעיף קטן )א( רשאי הגוף המוסדי לדרוש כי בקשת המשיכה, תכלול בנוסף  .ב

 ט להלן:מסמכים נוספים כמפור

אם  "ב(,מס -הסליקה הבנקאית )להלן  מערכתידי הבנק או -ככל שיידרשו על מסמכיםאו  פרטים (1)

  .הלןל (1)א()7בסעיף  כאמורלחשבון הבנק מבוצעת כספים ה משיכת

ידי -על שאושרו ככלו דיגיטלי תשלומיםידי מנהלי יישומון -ככל שיידרשו על מסמכיםפרטים או   (2)

 (2)א()7בסעיף כאמור   דיגיטלי תשלומים יישומון באמצעותמשיכת הכספים מבוצעת הממונה, אם 

  .הלןל

לפי  הצהרהלהוראות הדין והממונה, ובכלל זה או בכפוף הנדרשים בהתאם  מסמכים או פרטים (3)

 . CRS-ו FATCA הצהרת או הון הלבנת איסורצו 
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נוסף , תכלול מוסדי לדרוש שבקשת הזכאיהגוף הרשאי ידי מנהל עיזבון, -למשוך כספים על ביקש זכאי .ג

 אמור בסעיף קטן )א(, את המפורט להלן: העל 

 המורה על מינוי מנהל עיזבון. של ערכאה שיפוטיתצו  (1)

 תעודת זהות של מנהל העיזבון.תצלום    (2)

 כוח מיופה או אפוטרופוסכספים בידי  משיכת .6

 5 עד 3סעיפים ל בהתאם כוח מיופהאו  אפוטרופוסבאמצעות כספים מקופת גמל  למשוך זכאי אומית ביקש ע

גם , לבקשת המשיכה בסעיף הרלוונטי לעיל המפורטים המסמכים על נוסףרשאי גוף מוסדי לדרוש,  ,לחוזר זה

  :להלן מפורטכ המסמכיםאת 

 המורהצו בית משפט  או מקופת הגמל כספים למשיכת מפורש באופן המתייחסמאומת כדין ייפוי כוח  (1)

 ;הקטין הורהעל מינוי אפוטרופוס לרכוש, למעט במקרה שהבקשה מוגשת בידי 

, ייפוי הכוח המתמשך הנושא את אישור האפוטרופוס הכלליעותק של ככל שמדובר בייפוי כוח מתמשך,  (2)

 .והכניסה לתוקף ההפקדהחותמת בה יצוינו תאריכי  הכולל

 תצלום – קטין יהורבמקרה שהבקשה מוגשת בידי ו ,האפוטרופוסהכוח או  מיופה של זהות תעודתתצלום  (3)

  .הקטין יפרטעם זהות לרבות ספח  תעודת

 כספים משיכת ביצוע לצורך מוטב או עמית של הותז אימות .7

 (המבקש –)להלן  זכאיכספים תבוצע על ידי גוף מוסדי לחשבון הבנק שנמסר על ידי עמית או  משיכת .א

 באמצעות מבקששל ה הותז אימות(, לאחר שהגוף המוסדי ביצע הבנק חשבון -)להלן  בבקשת המשיכה

 בחירתלפי  ,"במס או באמצעותבקשת המשיכה טופס ידי המבקש ב-לע נמסרש שבוןהח מצוי בוש הבנק

 המוסדי הגוףיעביר  האימות ביצוע לצורך .ובהתאם לתנאים הנדרשים ביחס לכל אימות ,המוסדי הגוף

טופס ב מבקשה ידי על לו שנמסרו כפי, הבאים הנתונים את ,הפחות לכל ,העניין לפי, למס"ב לבנק או

  :הבקשת המשיכ

 ;הוריומספר הזהות של אחד מ -קטין  בשם מוגשת הבקשה, ובמקרה שמבקשה של הזהות פרמס (1)

  .הכספים יופקדו בושחשבון הבנק  פרטי (2)

 וזהות אימותוהכספים את משיכת בצע הציע למבקש לבנוסף לאמור בסעיף קטן )א(, רשאי גוף מוסדי ל .ב

 ככל, שומוןייהנדרשים לצורך השימוש ב לנתוניםבהתאם לתנאים ו, דיגיטלי תשלומים יישומוןת באמצעו

בין בטופס הבקשה למשיכת הכספים, אפשרות לבחור השניתנה לעמית ובלבד  ,הממונהידי -על שאושרו

תשלומים  אמור בסעיף קטן )א( לבין העברת הכספים באמצעות יישומוןלחשבון הבנק כהעברת הכספים 

   .שומוןייהבחר שכספיו יועברו אליו באמצעות  והמבקש ,כמפורט בתת סעיף זה דיגיטלי

 תהזהו אימותחשבון בנק אליו ניתן להעביר את הכספים,  בהיעדר)ב(, -בסעיפים קטנים )א(אף האמור  על .ג

 בהתאם לשקול דעתו של הגוף המוסדי ובכפוף להוראות הדין.יתבצע 

 בבקשה למשיכת כספים  טיפול .8

, מיד עם קבלת למבקש המוסדי הגוף ישלח ה,ז חוזר להוראות בהתאם כספים למשיכת בקשה הוגשה .א

  .בקופה נתקבלה הבקשה כיהודעה  ,שנתקבלה מהיוםהבקשה ועד יום עסקים אחד 
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בנוסף להודעה לפי סעיף קטן  למבקש,הגוף המוסדי שלח בשל מניעה שבדין, ילא ניתן לבצע את הבקשה  .ב

 לבצע מניעה יש שבשלה הדין וראתתוך פירוט ה, בבקשה לטפל ניתן לא כיהמציינת בפניו  הודעה )א(, 

 .הבקשה שנתקבלה מהיום עסקים ימי 3 בתוך וזאת ,משיכה

ישלח הגוף המוסדי כראוי,  מולא לאהבקשה  שטופסמלוא המסמכים הנדרשים או לא צורפו לבקשה  .ג

תוך פירוט המסמכים  בקשהה לתיקון דרישה למבקש, בנוסף להודעה לפי סעיף קטן )א(, הודעה הכוללת

 . הבקשה שנתקבלה מהיום עסקים ימי 3 בתוך וזאת, בבקשה הטיפול המשך לצורךדרשים נה  או הנתונים

ימי עסקים  21בתוך  ,ישלח הגוף המוסדי למבקש (,גלפי סעיף קטן )הודעה בהתאם ל ה הבקשהלא תוקנ .ד

ה תוקנ .(גסעיף קטן )ב הכוללת דרישה לתיקון כמפורט שנייהכאמור, הודעה משלוח ההודעה מועד מ

 ימי עסקים מהמועד שבו תוקנה הבקשה בחלקה, 3, בתוך הגוף המוסדי למבקש, ישלח הבחלק הבקשה

 (.גסעיף קטן )הכוללת דרישה לתיקון כמפורט בשנייה הודעה 

ימי  30ך בתו, למבקש המוסדי הגוף ישלח (,דלפי סעיף קטן )השנייה בהתאם להודעה  בקשהה התוקנ לא .ה

 (.גסעיף קטן )הכוללת דרישה לתיקון כמפורט בשלישית  הודעהכאמור, עסקים ממועד משלוח ההודעה 

ימי עסקים מהמועד שבו תוקנה הבקשה  3, בתוך , ישלח הגוף המוסדי למבקשהבחלק בקשהה התוקנ

  . (גסעיף קטן )הכוללת דרישה לתיקון כמפורט ב שלישיתהודעה  בחלקה,

 מי עם פרונטלית האו בפגיש המוסדי גוףלסניפי ה המבקש בהגעת כספים משיכת יתנהלא  מוסדי גוף .ו

 (.ג)7לאמור בסעיף קטן מקרה שבו הגוף המוסדי פעל בהתאם , אלא במטעמו

או בקשר לבקשה  כספים למשיכת הבקשבידי בעל רישיון ופנה ישירות לגוף מוסדי -עמית מיוצג על היה .ז

 כךבבבקשה למשיכת כספים  טיפולה אתיתנה  לאו אליה בקשרהגוף המוסדי בבקשה או  יטפל, כאמור

   .ידי בעל רישיון-על תטופל או גששתו

 דין מתן שעניינה הודעה ,התשלום ביצוע ממועד עסקים ימי מעשרה יאוחר לא, למבקש ימציא מוסדי גוף .ח

 :הבאים הנתונים את פחותכל הל כלולת הודעהה. הכספים משיכת על וחשבון

 , מספר חשבון;מס הכנסהפרטי חשבון עמית מושך בקופה: שם קופה, מספר אישור  (1)

 פרטי החשבון שאליו הועברו הכספים: שם הבנק, הסניף ומספר החשבון; (2)

 תאריך ביצוע ההעברה לחשבון; (3)

פירוט בטורים נפרדים בין מרכיב תגמולי העובד,  -סכום המשיכה והרכבו )בחשבון עמית שכיר בלבד  (4)

 ולי המעביד ומרכיב תגמולי הפיצויים(, לפי הפירוט כדלהלן:מרכיב תגמ

 ולל שנמשך;הכ הסכום (א

 יתרת הסכום שנותר בחשבון )אם בוצעה משיכה חלקית(; (ב

 סך הכספים בחשבון לסוף השנה הקלנדרית הקודמת; (ג

 סך ההפקדות שבוצעו בחשבון מתום השנה הקלנדרית הקודמת ועד מועד המשיכה; (ד

 ון מתום השנה הקלנדרית הקודמת ועד מועד המשיכה;סך המשיכות שבוצעו בחשב (ה

רווחים או הפסדים שנצברו בחשבון בניכוי דמי ניהול מסוף השנה הקלנדרית הקודמת ועד  (ו

 מועד המשיכה;

 ( תוך ציון הוראת הדין שמכוחה נוכה;נוכה)אם  הקופה ידי על במקור שנוכה המס סכום (ז

 .המוטבאו  העמיתשל  הבנקשהועבר לחשבון  הסכום (ח
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 מעסיק בידי פיצויים כספי משיכת .9

)ב(  משנה פסקאותבהתאם לתנאים הקבועים ב ,עמית שהופקדו בגין פיצוייםמעסיק למשוך כספי  ביקש .א

 ,הפיצויים כספי למשיכת המעסיק בקשת על לעמית המוסדי הגוף יודיע, לחוק( 3)א()23 לסעיף)ד(  או

, המעסיק שם את מוסדיבהודעה יציין הגוף ה. למעסיק הכספים תשלום טרם לפחות ימים 14 בתוך

 בפני העומדת האפשרותו מעסיקידי ה לעהצפוי  הכספים משיכת מועד, משיכהמבוקש לההכסף  סכוםה

     להתנגד לבקשת המעסיק כאמור. העמית

 וףגה ימציא, וקלח (3)א()23)ד( לסעיף -)ב( ו משנה פסקאותל בהתאםכספי פיצויים בידי מעסיק  במשיכת .ב

 דיןמתן  שעניינה הודעה כאמור, התשלום ביצוע ממועד עסקים ימי מעשרה יאוחר לאלעמית,  מוסדיה

 :הבאים הנתונים את לפחות כלולת הודעהה. הכספים משיכת על וחשבון

 פרטי חשבון העמית בקופה: שם קופה, מספר אישור מ"ה, מספר חשבון; (1)

 וכתובתו;פרטי המעסיק שאליו הועברו הכספים: שם המעסיק  (2)

 תאריך ביצוע המשיכה מחשבון העמית; (3)

 סכום המשיכה ממרכיב הפיצויים, לפי הפירוט כדלהלן: (4)

 ;שנמשך הכולל הסכום (א

 יתרת הסכום שנותר בחשבון בחלוקה לפי מרכיב הפיצויים ומרכיבי התגמולים; (ב

 סך הכספים בחשבון לסוף השנה הקלנדרית הקודמת; (ג

 הקלנדרית הקודמת ועד מועד המשיכה;סך ההפקדות שבוצעו בחשבון מתום השנה  (ד

 סך המשיכות שבוצעו בחשבון מתום השנה הקלנדרית הקודמת ועד מועד המשיכה; (ה

רווחים או הפסדים שנצברו בחשבון בניכוי דמי ניהול מסוף השנה הקלנדרית הקודמת ועד  (ו

 .מועד המשיכה

 "לבחו בנקלחשבון שנמשכו כספים  העברת .10

של עמית  נולחשבוהנמשכים בהתאם להוראות חוזר זה  כספים ם שלהעברת לעניין נהלים יקבע מוסדי גוף .א

 .ויעבירם לאישור הממונהעל פי בקשתו,  ,בנק בחו"לאו זכאי המתנהל ב

כי הכספים  וביקש זה לחוזר 5 עד 3 סעיפים הוראותל בהתאם כספים למשיכת בקשה זכאי או עמית הגיש .ב

ידי הממונה -ושאושרו על שקבע לנהלים בהתאם המוסדי הגוףבנק בחו"ל, יפעל ב המתנהליועברו לחשבון 

 )א(.  קטן בסעיף כאמור

 אופן הגשת בקשה למשיכת כספים .11

כל פעולה הנוגעת לבקשה ובכלל זה  וביצוע זה חוזר לפי כספים משיכתה לבקש הגשת יאפשר מוסדי גוף

 : הבאות מהדרכים אחת בכל לפחותכנדרש בחוזר זה,  המוסדי גוףהמצאת מסמכים ושליחת הודעות ל

 .המוסדי הגוף של ביישומון או באתר דיגיטלי באופן (1)

  .כספים למשיכות ייעודי אלקטרוני דואר באמצעות (2)

 הדואר לכתובת הגוף המוסדי.  באמצעות (3)

 באמצעות הגשה פיזית. (4)
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 ומתן מידעעות הוד שליחת .12

והן באמצעות  הדואר האלקטרוני באמצעות , לפי העניין, הןאו לזכאילעמית לפי חוזר זה ישלחו  הודעות .א

עות ישלחו אליו רק באחד אם בחר העמית או הזכאי בטופס הבקשה שההודאלא  ,הדואר הרגיל

   .מהאמצעים כאמור

 ותהידוע ותהאחרונ ולכתובת הדואר הרגיל הדואר האלקטרוני לכתובת תההודעו ישלחו, עמית לעניין

  .המוסדי גוףה ידיב ותשמצוי ככל ,המוסדי לגוף

בקשת  טופסב ושנמסר ולכתובת הדואר הרגיל לעניין זכאי, ישלחו ההודעות לכתובת הדואר האלקטרוני

 המשיכה. 

 ההודע באמצעות מסרון,לפי העניין, , לזכאי או לעמית מוסדי גוף ישלח, )א( ןקט ףסעיב אמורל בנוסף .ב

בסעיפים קטנים  כמפורטזה  חוזרהוראות  לפיהנשלחות את עיקרי הדברים שפורטו בהודעות  הכוללת

 הודעות לשלוח אפשרות קיימתש ככל, העניין לפי, של העמית או הזכאי טלפון הניידה מספרל, )ב( או)א( 

ל לעמית או לזכאי, שנשלחה בדוא" תוהמפורט ההמלא להודעה קישור יכלול המסרון .זה טלפון למספר

 הגוףשל  האינטרנט באתרש העמית של המקוון האישי בחשבונו ההמצוילהודעה המלאה והמפורטת או 

 ליצירת טלפון מספרבמסרון  המוסדי הגוף יציין, בנוסף לפי העניין. ,סעיף קטן )ד( להלןבהתאם ל המוסדי

 לצורך בירור פרטים. קשר

שמצוי  ככל ,המוסדי לגוף ידועה של העמית האחרון לעניין עמית, יישלחו ההודעות למספר הטלפון הנייד

 .בידי הגוף המוסדי

 .המשיכה בקשת טופסבידו -עלשנמסר  הנייד הטלפוןזכאי, יישלחו ההודעות למספר  לעניין

שנשלחו לעמית המלאות והמפורטות ההודעות את בחשבונו האישי המקוון של כל עמית  יציג גוף מוסדי .ג

  .אמור בסעיפים קטנים )א( או )ב(לפי חוזר זה כ

, ובקשת משיכת הכספים הוגשה באמצעות בעל הרישיון ידי בעל רישיון-מיוצג עלאו זכאי עמית  היה .ד

בקשת  הוגשה. זכאי, לפי הענייןו לא לעמית והן הרישיון לבעל הן זה חוזר לפי הודעות המוסדי הגוףישלח 

 או לזכאי, לפי העניין, , ישלח הגוף המוסדי הודעות לפי חוזר זה לעמיתאו הזכאי ידי העמית-המשיכה על

  .בטופס המשיכה אחרת או הזכאי העמית וידי בעל רישיון, אלא אם הור-ג עלבלבד, גם אם הוא מיוצ

 ובושלו קישור לדף אינטרנט ייעודי בנושא משיכת כספים  האינטרנט אתר של הבית בדף יציגמוסדי  גוף .ה

 :להלן מפורט, את ההיתר בין, יציג

 הנוספים כיםמסמה כן את ו ,כמפורט בחוזר זה המוצרים ללכל ביחס כספים למשיכת בקשה יטפס (1)

 נספחיםב יםהמפורט יםנוסחל בהתאם והכללצרף לבקשת המשיכה, ו על עמית או זכאי למלא ש

 ;זה לחוזר

 ם שיכלול, לכל הפחות, מידע בנושאים הבאים:משיכת כספי בנושאמידע  (2)

 אופן הגשת בקשה למשיכת כספים; (א

 ;והממונה הדיןרשימת מסמכים שיש לצרף לבקשה בהתאם להוראות חוזר זה ולהוראות  (ב

  ;, בהתאם לנספח ו' או ז', לפי הענייןהשלכות המשיכה על זכויות העמית (ג

 בפטורתגמולים ופיצויים  למשיכת ביחס, המוצר לסוג בהתאם, הדין ודרישות הוראות (ד

 .עצמאי ועמית שכיר לעמית בחלוקה(, סוציאליות עילות)לרבות  חלקי או מלא, ממס
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 העמית, לרבות בהיבט המיסוי.השלכות משיכה שלא כדין על  (ה

 

  תחילה .13

  .2021 אימב 1 יוםב זה חוזרשל  תחילתו  

 תחולה  .14

 :קמןהגמל כדל קופות של תומנהל ותחבר למעט המוסדיים הגופים כל על יחולו זה חוזר הוראות .א

 .הפנסיה ותיק קרן (1)

 קופות גמל למטרה אחרת. (2)

 .תקציבית בפנסיה ולהשתתפות מחלה לדמי ,לפיצויים, ת לקצבהות גמל מרכזיוקופ (3)

 :חלות הוראות החוזרים הבאיםזה לא יחולו במקרים שבהם  חוזר הוראות .ב

 .תיקון"-"משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל 2018-2-1 גמל חוזר (1)

 "משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה"  2017-9-8חוזר גופים מוסדיים  (2)

  "קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד". 2016-9-20חוזר גופים מוסדיים  (3)

 

 הוראת מעבר .15

 :2021יולי ב 1 החוזר ועד ליוםשמיום תחילתו של  בתקופה

 כי לבקשמוסדי  גוף רשאיביצע אימות זיהוי של עמית או זכאי  לצורך)א(, 7 קטן על אף האמור בסעיף .א

הכוללים  אסמכתא מהבנקאו  המחאה מבוטלת העתק גם צורףי 3-5משיכת כספים לפי סעיפים ה ללבקש

 את פרטי חשבון הבנק שבו יופקדו הכספים כמפורט בבקשת המשיכה.

 א(".)15 "או בהתאם לסעיף :(, יראו כאילו בסופו יבואו)8בסעיף  .ב

 תקפות  ביטול .16

 ידי על לפיצויים גמל מקופות כספים"משיכת  שעניינו 2003/5 גמל בחוזר)א( 2 סעיף תהורא את מבטל זה חוזר

 ".מעביד

 

  

 משה ברקתד"ר     

 הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון                      
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 בקשה למשיכת כספים מקרן פנסיה טופס -' א נספח

 העמית פרטי .א

 *פרטי שם

 

 מין   לידה תאריך *זהות תעודת' מס *משפחה שם

 נ/ז    

 *רחוב

** 

 .ד.ת מיקוד  *יישוב *דירה *בית

      

 *"לדוא כתובת *נייד טלפון קווי טלפון

   

  חובה*שדות     

  כספים למשוך מבקש אתה ממנה הפנסיה קרן פרטי .ב

 .נפרד בטופס מלא נאשמך, -הרשומה על אחת מקרן מיותר כספים למשוך מעוניין אתה אםמהאפשרויות הבאות.  אחתסמן עליך ל

 המנהלת[פה. ימולא ע"י החברה ך]שם הקרן המקי 

 ]שם הקרן הכללית. ימולא ע"י החברה המנהלת[ 

 

 שכיר עמית .ג

 : להלן כמפורט, (תגמולים או/ו פיצויים) למשוך מבקש אתה מהכספים אילו, לכך המתאים במקום לסמן עליך ,לב שים

 פיצויים כספי  

 

 

 :בחשבוני בקרן הפנסיה כמפורט להלן הפיצויים לרכיב ששולמו הכספיםמבקש למשוך את  אני

בטבלה שלהלן עליך לבחור אם ברצונך למשוך את כספי הפיצויים שהופקדו עבורך ממעסיק מסוים או ממס' מעסיקים או לחילופין 
למשוך את כל כספי הפיצויים שהופקדו עבורך החל ממועד הצטרפותך לקרן )כלומר מכל מעסיקיך לאורך השנים(. אנא סמן את 

 בחירתך. 

 

 _________. :המעסיק שם .3 __________. :המעסיק שם .2 _________ :המעסיק שם .1

  מלאה משיכה   מלאה משיכה   מלאה משיכה 

  בסך, חלקית משיכה :

 ניכוי לפני) ₪__________ 

 (.מס

  בסך, חלקית משיכה :

 ניכוי לפני) ₪__________ 

 (.מס

  בסך, חלקית משיכה :

 ניכוי לפני) ₪__________ 

 (.מס

  המעסיקים מכלשל כל כספי הפיצויים שהופקדו עבורי  מלאה משיכה 

 

 

 

 
 

וכן להפנות  אליהןאת העמית כאן ולהפנות  םהמסי רשות להוראות בהתאם ות מתאימותהצהרלטופס  ףלצר המוסדי הגוף על* 
 .מקוון באופן ההצהרה מילוי לצורךקישור לאותו 

 

 סכום הקצבה  את 40%-בכ להקטין עלולה פיצויים כספי משיכת, לב שים
 הגיעך לגיל פרישה  עםמקרן הפנסיה  לקבל תהיה זכאיש

 

הכולל  161ליך להמציא אישור פקיד שומה או טופס ע ,לעיל המפורטות המשיכה מאפשרויות אחת בכל, שים לב
במקרה שהנך בעל הכנסות נמוכות ומתקיימים בך  -התייחסות לחבות במס בחלק י"א בטופס, או לחילופין, הצהרה* 

 התנאים הקבועים בהוראות רשות המסים למתן פטור מניכוי מס במקור. 
**" שמשמעותה היא מירבי מס לניכוי הסכמה" על וםולחת למלא תידרש, אחד מאלה תמציא לא בו במקרהיובהר, 

נוכל להמשיך לטפל בבקשתך  לא אחרת שינוכה לך מס על פי דין בשיעור מירבי של ______ על רכיב הפיצויים.
 למשיכת כספים.
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 קישורולהפנות כאן את העמית לטופס זה וכן להפנות אותו ל מירבי מס לניכוי ההסכמה טופס את לצרף המוסדי הגוף על* 
 .מקוון באופן הטופס מילוי לצורך

 

 תגמולים כספי   

 

 .להלן כמפורטבקרן הפנסיה,  בחשבוני( ומעסיק עובד חלק) התגמולים לרכיב ששולמו הכספים אתמבקש למשוך  אני .1

סוים או מס' מעסיקים למשוך את כספי התגמולים מתקופת עבודתך אצל מעסיק מ אם ברצונך לבחורעליך בטבלה שלהלן 
ך לאורך כל מעסיקיתקופת עבודתך אצל מ כלומרכספי התגמולים החל ממועד הצטרפותך לקרן )כל למשוך את או לחילופין 

כל עוד לא הסתיימו יחסי שים לב כי לא ניתן לבצע משיכת כספי תגמולים מתקופת עבודתך אצל מעסיקך הנוכחי . (השנים
 . להלן 2בסעיף  ותמפורטלמעט אם מדובר באחת העילות ה עובד מעביד בינך לבין אותו המעסיק

  :ממס פטורמשיכה בב או חלקיתמשיכה , מלאה במשיכה מעונין אתה אם לסמן עליך, כאמור אפשרויותהמ אחת בכל

 _________. :המעסיק שם .3 __________. :המעסיק שם .2 _________ :המעסיק שם .1

  ממס הפטור הסכום משיכת 

 2-3)בהתאם למפורט בסעיפים  בלבד

 שלהלן(

  ממס הפטור הסכום משיכת 

 2-3)בהתאם למפורט בסעיפים  בלבד

  שלהלן(

  ממס הפטור הסכום משיכת 

 2-3)בהתאם למפורט בסעיפים  בלבד

  שלהלן(

  בסך, חלקית משיכה :

 ניכוי לפני) ₪__________ 

 (.מס

  בסך, חלקית משיכה :

 ניכוי לפני) ₪__________ 

 (.מס

  בסך, חלקית משיכה :

 ניכוי לפני) ₪__________ 

 (.מס

   משיכה מלאה    משיכה מלאה   משיכה מלאה  

  בהתאם למפורט ( העסיקים מכלמתוך כלל כספי התגמולים הרשומים לזכותי בקרן ) בלבד ממס הפטור הסכום משיכת(

 שלהלן( 2-3בסעיפים 

   מכל המעסיקים, בסך: _______________ )לפני הרשומים לזכותי בקרן מתוך כספי התגמולים משיכה חלקית

 ניכוי מס(.

  של כל כספי התגמולים הרשומים לזכותי בקרן )מכל המעסיקים( מלאה משיכה 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .כאמור האינטרנט באתרכמפורט ו להלן כמפורט בדין הקבועות העילות באחת עמידה בלא כספים משיכת – כדין שלא משיכה*

 

  ממס בפטור למשיכה זכאות .2

 כספי משיכת לצורך בהן לעמוד עמית שעל הדין ודרישות להוראות בהתאם ילותיציין תחת סעיף זה את הע המוסדי הגוף
 ודרישות הוראות. עילה כל בשל להמציא העמית שעל המסמכים פירוט לרבות, לעת מעת שיהיו כפי, ממס בפטור תגמולים

 .ך בסעיף זהלכ יועדהמ במקום זאת לסמן יוכל העילות באחת העומד שעמית באופן ינוסחו הדין

   סוציאליות עילות בשל ממס בפטור משיכה .3

, שלך הזקנה ובקצבת הביטוחיים בכיסויים משמעותית לפגוע או לבטל עלולה התגמולים מרכיב כספים משיכת, לב שים
 .זה לטופס המצורף דף המידעב כמפורט

 

 שים לב!
 לפחות. 35%שיעור של במס לך *, ינוכה כדין שלא משיכה של במקרה

 המרכז לדף מקוצרת: ]כתובת שכתובתו שלנו האינטרנט באתר המפורט במידע לעיין תוכל, ממס לפטור זכאי אתה אם לבדוק כדי
 [הייעודי האינטרנט לדף /האינטרנט באתר

 .להלן 3-ו 2ם המיועד לכך בסעיפים במקו הפטור עילות את סמן נאשאתה זכאי לפטור ממס,  ככל
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 כספי משיכת לצורך בהן לעמוד עמית שעל הדין ודרישות להוראות בהתאם העילותיציין תחת סעיף זה את  המוסדי הגוף
 הוראותלהמציא בשל כל עילה.  העמית , לרבות פירוט המסמכים שעללעת מעת שיהיו כפי, סוציאלית עילה בשל תגמולים
 מיועד לכך בסעיף זה.ה במקום זאת לסמן יוכל העילות באחת העומד שעמית באופן ינוסחו הדין ודרישות

 

 במקור סממ מניכוי בפטור משיכה .4

 במשיכת במקור מס מניכוי פטור למתןהקבועים בהוראות רשות המסים  התנאיםיציין תחת סעיף זה את המוסדי  הגוף
 המסים רשות להוראות בהתאםמתאימות  ותהצהר לצרף המוסדי הגוף על. מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות סכומים
   .מקוון באופן הצהרהה מילוי לצורךקישור ללהפנות אותו וכן  את העמית אליהן בסעיף זה ולהפנות

 עצמאי עמית .ד

 הפנסיה בקרן בחשבוני שנצברו הכספים את למשוך מבקש אני. 

 :הבא באופן הכספים את למשוך מבקש אני  .1

 (שלהלן 2-3בהתאם למפורט בסעיפים ) בלבד ממס הפטור הסכום משיכת. 

 (. מס ניכוי לפני) ₪: __________ בסכום, חלקית משיכה 

  מלאה.משיכה 

 
 
 
 
 

 
 

 .כאמור האינטרנט באתרכמפורט ו להלן כמפורט בדין הקבועות העילות באחת עמידה בלא כספים משיכת – כדין שלא משיכה*
 

  ממס בפטור למשיכה זכאות .2

 משיכת לצורך בהן לעמוד עמית שעל הדין ודרישות להוראות בהתאם ילותיציין תחת סעיף זה את הע המוסדי הגוף
 הוראות. עילה כל בשל להמציאהעמית  שעל המסמכים פירוט לרבות, לעת מעת שיהיו כפי, ממס בפטור תגמולים כספי

 .ך בסעיף זהלכ יועדהמ במקום זאת לסמן יוכל העילות באחת העומד שעמית באופן ינוסחו הדין ודרישות
 

 סוציאליות עילות בשל ממס בפטור משיכה .3

 משיכת לצורך בהן לעמוד עמית שעל הדין ודרישות להוראות בהתאם העילותיציין תחת סעיף זה את  המוסדי הגוף
, לרבות פירוט המסמכים שעל העמית להמציא בשל כל עילה. לעת מעת שיהיו כפי, סוציאלית עילה בשל תגמולים כספי

 מיועד לכך בסעיף זה.ה במקום זאת לסמן יוכל העילות באחת העומד שעמית באופן ינוסחו הדין ודרישות הוראות

 

 במקור סממ מניכוי בפטור משיכה .4

 במקור מס מניכוי פטור למתןהקבועים בהוראות רשות המסים  התנאיםיציין תחת סעיף זה את המוסדי  הגוף
 להוראות בהתאםמתאימות  ותהצהר לצרף המוסדי הגוף על. מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות סכומים במשיכת

   .מקוון באופן הצהרהה מילוי לצורךוכן להפנות אותו לקישור  ולהפנות בסעיף זה את העמית אליהן המסים רשות

 

  הכספים העברת לצורך עמיתה של בנק חשבון פרטי .ה

 מס' חשבון*

 

 מס' סניף* קוד בנק* שם בנק* בעל החשבון )פרטי ומשפחה(* שם

     
 

 שדות חובה*

 שנמשכו הכספים העברת אופן .ו

 שים לב!
 לפחות. 35%שיעור של במס לך *, ינוכה כדין שלא משיכה של במקרה

 לדף מקוצרת: ]כתובת שכתובתו שלנו האינטרנט באתר המפורט במידע לעיין תוכל, ממס לפטור זכאי אתה אם לבדוק כדי
 [הייעודי האינטרנט לדף /האינטרנט באתר המרכז

 .להלן 3-ו 2ם המיועד לכך בסעיפים במקו הפטור עילות את סמן נאשאתה זכאי לפטור ממס,  ככל
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ככל שקיימת דרישה ) כספי המשיכה יועברו אליך באמצעות הבנק שאת פרטיו ציינת בסעיף ה' לעילברירת המחדל היא כי , לידיעתך

מכים או הפרטים שעל מהבנק או ממס"ב למסמכים או פרטים לצורך אופן העברה באמצעי זה, יפרט כאן הגוף המוסדי את המס

 (העמית לצרף.

   אם אפשרות זו אינה מתאימה לך, תוכל לסמן את אחת האפשרויות שלהלן:

  האפשריים.  היישומוניםדיגיטלי )הגוף המוסדי יפרט את  תשלומים יישומון באמצעותאני מעוניין שכספי המשיכה יועברו אלי

, יפרט כאן הגוף זאתה אישר שהממונ וככל, זה באמצעי העברה אופןלמסמכים או פרטים נוספים לצורך  דרישה שקיימת ככל

)אפשרות זו תתווסף רק אם בחר הגוף המוסדי להציע למבקש לבצע את  (.לצרף העמית שעל הפרטים או המסמכים אתהמוסדי 

  .)ב( לחוזר(7משיכת הכספים ואימות הזהות באמצעות יישומון תשלומים דיגיטלי כמפורט בסעיף 

 עמי קשרולכן אבקש שהחברה תיצור  בנק חשבון לי אין. 

 

 

 

   פנסיוני יועץ אופנסיוני  וכןס .ז

 הכספים משיכת לצורך סוכן פנסיוני או יועץ פנסיוני שלכלשהי  במעורבות מעוניין אינני. 

 לרבות  ,הכספים משיכת לצורך ,כדלקמן שפרטיו ,סוכן פנסיוני או יועץ פנסיוני  של במעורבות מעוניין אני

 :משלוח הודעות אליו לפי חוזר זה

 שם פרטי*

 

 כתובת דוא"ל* טלפון נייד* *סוכן/יועץ פנסיוני' מס *משפחה שם

     

  (בעיגול הקף – מיופה כוח/אפוטרופוס/הורה הקטיןיש למלא כשהבקשה מוגשת באמצעות  - המבקש פרטי .ח

 הורה הקטין יש למלא את פרטי שני הורי הקטין. ידי-עלבמקרה שהבקשה מוגשת  שים לב,

 

 שם פרטי*

 

 דירה בית רחוב מין  לידה תאריך *תעודת זהות' מס *משפחה שם

    ז/נ    

 *כתובת דוא"ל טלפון נייד* ת.ד. מיקוד ישוב

     

 *שדות חובה    

    

 שם פרטי*

 

 דירה בית רחוב מין  לידה תאריך *תעודת זהות' מס *משפחה שם

    ז/נ    

 *כתובת דוא"ל טלפון נייד* ת.ד. מיקוד ישוב

     

 *שדות חובה    

     

  המשיכה לבקשת ביחסהודעות  קבלת אופן .ט

 .לחברה ותידועאשר שלך  הדואר הרגילולכתובת  האלקטרוני שלךלידיעתך, הודעות לפי חוזר זה ישלחו לכתובת הדואר 

 : בהתאם לבחירתך נא סמן זאת להלןאמור כתובות כמה רק לאחתאם אתה מעוניין שהודעות כאמור ישלחו 

 .אני מעוניין שהודעות לפי חוזר זה ישלחו אלי רק באמצעות דואר אלקטרוני 

  רגיל דוארבאמצעות רק לי אאני מעוניין שהודעות לפי חוזר זה ישלחו. 

 

  מצורפים מסמכים רשימת     .י

 ידך בפועל לבקשתך זו: -נא עיין ברשימה וסמן את המסמכים הרלוונטיים אליך ואשר צורפו על

אינך  אם גםשבסעיף זה  מהאפשרויות אחתלמלא את  עליךלב!  שים
וגם אם אתה מיוצג  סוכן פנסיוני או יועץ פנסיוני באמצעותמיוצג 

 . מאלה אחד באמצעות
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 יש להמציא במקום ת"ז תצלום דרכון בצירוף זיהוי קונסולרי( -נך תושב חוץתצלום תעודת זהות )אם ה 

  הכוללים את פרטי חשבון הבנק שבו יופקדו הכספים כמפורט בבקשת העתק המחאה מבוטלת או אסמכתא מהבנק

 ()א( לחוזר15כאמור בסעיף  הגוף המוסדי יהיה רשאי לדרוש זאת בתקופת המעבר בלבדהמשיכה. )

 וכן המידע דף את לצרף המוסדי הגוף]על  (.וםמקרן פנסיה )חת כספים משיכת בטרם מידע דף -כספי תגמולים  משיכתב 

 [מקוון באופן מילויו לצורך קישור

  בצירוף  או אישור ניכוי מס במקור מפקיד שומה, לפי העניין, א159טופס  –בשל עילה סוציאלית  םתגמולי כספיבמשיכת

 . אסמכתאות כנדרש בטפסים אלה

  ככל בפטור ממס בדין לצורך משיכה קבועיםהצהרת עמית כי הוא עומד בתנאים ה –בפטור ממס  םתגמולי כספיבמשיכת ,

 שנדרש )כאן יפרט הגוף המוסדי באילו מקרים נדרש(

 לצורך מתן פטור מניכוי מס במקור  חתומה הצהרה –כספי תגמולים או כספי פיצויים לעמית שהכנסותיו נמוכות  במשיכת

 .לעניין זה המסים רשות הוראותבעומד בתנאים הקבועים  שהנך ככל

  הקף בעיגול במקום  טופס הסכמה לניכוי מס מירבי /מלא ותקין 161טופס  /אישור פקיד שומה -במשיכת כספי פיצויים(

 המתאים(. 

  מאומת כדין. כוח ייפוי -במשיכה באמצעות מיופה כוח 

  )צו מינוי אפוטרופוס.  -במשיכה באמצעות אפוטרופוס )שאינו הורה 

  מיופה הכוח )אפוטרופוס שהוא הורה ת"ז של האפוטרופוס או של  תצלום -במשיכה באמצעות אפוטרופוס או מיופה כוח

 ימציא בנוסף, נספח לת"ז המעיד על היותו הורה הקטין(.

 נוספים  מסמכיםפרטים או  אילו המוסדי הגוףכאן יפרט ) והממונה הדין בהוראותשנדרש  ככלמסמכים נוספים רטים או פ

 .(מקרים ובאילו נדרשים

  לצורך אימות זיהוי של באישור הממונה היישומון מנהליידי -עלו ידי הבנק-עלפרטים או מסמכים נוספים ככל שיידרשו ,

 .(מקרים ובאילו נדרשיםנוספים  מסמכיםפרטים או  אילו המוסדי הגוףכאן יפרט ) עמית או מוטב

 

 

 

 

 

 

_________________________      _________________________      _______________________ 

 *העמית חתימת           (ומשפחה פרטי) מלא שם    תאריך 

 

מיופה הכוח או  תתמולא חתימבמקום חתימת העמית , הורי הקטין/*במקרה שהבקשה מוגשת בידי מיופה כוח או אפוטרופוס

 האפוטרופוס. 
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 חיים לביטוח מפוליסהבקשה למשיכת כספים  טופס –' ב ספחנ

 המבוטח פרטי .א

 *פרטי שם

 

 מין   לידה תאריך *זהות תעודת' מס *משפחה שם

 נ/ז    

 *רחוב

** 

 .ד.ת מיקוד  *יישוב *דירה *בית

      

 "ל*דוא כתובת *נייד טלפון קווי טלפון

   

 *שדות חובה      

  כספים למשוך מבקש אתה ממנה הפוליסה פרטי .ב

 בטופס מלא נאשמך, -על הרשומות נוספות מפוליסות כספים למשוך מעוניין אתה אם. הבאות מהאפשרויות אחת סמןעליך ל

 :נפרד

 .כל הפוליסות שלי בחברתכם 

    ________________________ :מס' פוליסה 

 שכיר מבוטח .ג

 : להלן כמפורט, (תגמולים או/ו פיצויים) למשוך מבקש אתה מהכספים אילולסמן במקום המתאים לכך,  עליך ,לב שים
 

 פיצויים כספי  

 

 

 :כמפורט להלן פוליסה הרשומה על שמיב הפיצויים לרכיב ששולמו הכספיםמבקש למשוך את  אני

בטבלה שלהלן עליך לבחור אם ברצונך למשוך את כספי הפיצויים שהופקדו עבורך ממעסיק מסוים או ממס' מעסיקים או לחילופין 
למשוך את כל כספי הפיצויים שהופקדו עבורך החל ממועד הצטרפותך לקרן )כלומר מכל מעסיקיך לאורך השנים(. אנא סמן את 

 בחירתך. 

 _________. :המעסיק שם .3 __________. :המעסיק םש .2 _________ :המעסיק שם .1

  מלאה משיכה   מלאה משיכה   מלאה משיכה 

  בסך, חלקית משיכה :

 ניכוי לפני) ₪__________ 

 (.מס

  בסך, חלקית משיכה :

 ניכוי לפני) ₪__________ 

 (.מס

  בסך, חלקית משיכה :

 ניכוי לפני) ₪__________ 

 (.מס

  המעסיקים מכלשל כל כספי הפיצויים שהופקדו עבורי  מלאה משיכה 

 

 

 

 

 

 
 

 

 סכום הקצבה  את 40%-בכ להקטין עלולה פיצויים כספי משיכת, לב שים
 הגיעך לגיל פרישה  עםמקרן הפנסיה  לקבל תהיה זכאיש

 

הכולל  161ליך להמציא אישור פקיד שומה או טופס ע ,לעיל המפורטות המשיכה מאפשרויות אחת בכל, שים לב
במקרה שהנך בעל הכנסות נמוכות ומתקיימים בך  -התייחסות לחבות במס בחלק י"א בטופס, או לחילופין, הצהרה* 

 התנאים הקבועים בהוראות רשות המסים למתן פטור מניכוי מס במקור. 
**" שמשמעותה היא מירבי מס לניכוי הסכמה" על וםולחת למלא תידרש, אחד מאלה תמציא לא בו במקרהיובהר, 

נוכל להמשיך לטפל בבקשתך  לא אחרת שינוכה לך מס על פי דין בשיעור מירבי של ______ על רכיב הפיצויים.
 למשיכת כספים.
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ולהפנות כאן את העמית אליהן וכן להפנות  המסים רשות להוראות בהתאם ות מתאימותהצהרלטופס  ףלצר המוסדי הגוף על* 
 .מקוון באופן ההצהרה מילוי לצורךאותו לקישור 

 קישורולהפנות כאן את העמית לטופס זה וכן להפנות אותו ל מירבי מס לניכוי ההסכמה טופס את לצרף המוסדי הגוף על* 
 .מקוון באופןהטופס  מילוי לצורך

 

 תגמולים כספי   

 

 

 :להלן כמפורט, פוליסה הרשומה על שמיב( ומעסיק עובד חלק) התגמולים לרכיב ששולמו הכספים אתמבקש למשוך  אני .1

בטבלה שלהלן עליך לבחור אם ברצונך למשוך את כספי התגמולים מתקופת עבודתך אצל מעסיק מסוים או מס' מעסיקים 
או לחילופין למשוך את כל כספי התגמולים החל ממועד הצטרפותך לקרן )כלומר מתקופת עבודתך אצל כל מעסיקיך לאורך 

תקופת עבודתך אצל מעסיקך הנוכחי כל עוד לא הסתיימו יחסי שים לב כי לא ניתן לבצע משיכת כספי תגמולים מהשנים(. 
 להלן.  2בסעיף  ותמפורטלמעט אם מדובר באחת העילות ה עובד מעביד בינך לבין אותו המעסיק

 : ממס פטורמשיכה בב או חלקיתמשיכה , מלאה במשיכה מעונין אתה אם לסמן עליך, כאמור אפשרויותהמ אחת בכל

 _________. :המעסיק שם .3 __________. :המעסיק שם .2 _________ :המעסיק שם .1

  ממס הפטור הסכום משיכת 

 2-3)בהתאם למפורט בסעיפים  בלבד

 שלהלן(

  ממס הפטור הסכום משיכת 

 2-3)בהתאם למפורט בסעיפים  בלבד

  שלהלן(

  ממס הפטור הסכום משיכת 

 2-3)בהתאם למפורט בסעיפים  בלבד

  שלהלן(

  בסך, חלקית משיכה :

 ניכוי לפני) ₪__________ 

 (.מס

  בסך, חלקית משיכה :

 ניכוי לפני) ₪__________ 

 (.מס

  בסך, חלקית משיכה :

 ניכוי לפני) ₪__________ 

 (.מס

   משיכה מלאה    משיכה מלאה   משיכה מלאה  

  בהתאם למפורט ( העסיקים מכלמתוך כלל כספי התגמולים הרשומים לזכותי בקרן ) בלבד ממס הפטור הסכום משיכת(

 שלהלן( 2-3בסעיפים 

   משיכה חלקית מתוך כספי התגמולים הרשומים לזכותי בקרן מכל המעסיקים, בסך: _______________ )לפני

 ניכוי מס(.

  של כל כספי התגמולים הרשומים לזכותי בקרן )מכל המעסיקים( מלאה משיכה 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .כאמור האינטרנט באתרכמפורט ו להלן כמפורט בדין הקבועות העילות באחת עמידה בלא כספים משיכת – כדין שלא משיכה*

  ממס בפטור למשיכה זכאות .2

 כספי משיכת לצורך בהן לעמוד עמית שעל הדין ודרישות להוראות בהתאם ילותיציין תחת סעיף זה את הע המוסדי הגוף
 ודרישות הוראות. עילה כל בשל להמציאהעמית  שעל המסמכים פירוט לרבות, לעת מעת שיהיו כפי, ממס בפטור תגמולים

 .ך בסעיף זהלכ יועדהמ במקום זאת לסמן יוכל העילות באחת העומד שעמית באופן ינוסחו הדין
 

   סוציאליות עילות בשל ממס בפטור משיכה .3

, שלך הזקנה ובקצבת הביטוחיים בכיסויים משמעותית לפגוע או לבטל עלולה התגמולים מרכיב כספים משיכת, לב שים
 .זה לטופס המצורף דף המידעב כמפורט

 

 שים לב!
 לפחות. 35%שיעור של במס לך *, ינוכה כדין שלא משיכה של במקרה

 המרכז לדף מקוצרת: ]כתובת שכתובתו שלנו האינטרנט באתר המפורט במידע לעיין תוכל, ממס לפטור זכאי אתה אם לבדוק כדי
 [הייעודי האינטרנט לדף /האינטרנט באתר

 .להלן 3-ו 2סעיפים לכך ב יועדבמקום המ הפטור עילות את סמן נאשאתה זכאי לפטור ממס,  ככל
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 כספי משיכת לצורך בהן לעמוד עמית שעל הדין ודרישות להוראות בהתאם העילותיציין תחת סעיף זה את  המוסדי הגוף
 הוראות, לרבות פירוט המסמכים שעל העמית להמציא בשל כל עילה. לעת מעת שיהיו כפי, סוציאלית עילה בשל תגמולים
 מיועד לכך בסעיף זה.ה במקום זאת לסמן יוכל העילות באחת העומד שעמית באופן ינוסחו הדין ודרישות

 

 במקור סממ מניכוי בפטור משיכה .4

 במשיכת במקור מס מניכוי פטור למתןהקבועים בהוראות רשות המסים  התנאיםיציין תחת סעיף זה את המוסדי  הגוף
 המסים רשות להוראות בהתאםמתאימות  ותהצהר לצרף המוסדי הגוף על. מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות סכומים

   .מקוון באופן הצהרהה מילוי לצורךוכן להפנות אותו לקישור  ולהפנות בסעיף זה את העמית אליהן
 

 עצמאימבוטח  .ד

 פוליסה הרשומה על שמיב שנצברו הכספים את למשוך מבקש אני. 

 :הבא באופן הכספים את למשוך מבקש אני  .1

 שלהלן( 2-3בהתאם למפורט בסעיפים ) בלבד ממס הפטור הסכום משיכת. 

 (. מס ניכוי לפני) ₪: __________ בסכום, חלקית משיכה 

 .משיכה מלאה 

 
 
 
 
 

 
 

 .כאמור האינטרנט באתרכמפורט ו להלן כמפורט בדין הקבועות העילות באחת עמידה בלא כספים משיכת – כדין שלא משיכה*
 

  ממס בפטור למשיכה זכאות .2

 כספי משיכת לצורך בהן לעמוד עמית שעל הדין ודרישות להוראות בהתאם ילותיציין תחת סעיף זה את הע המוסדי הגוף
 ודרישות הוראות. עילה כל בשל להמציאהעמית  שעל המסמכים פירוט לרבות, לעת מעת שיהיו כפי, ממס בפטור תגמולים

 .ך בסעיף זהלכ יועדהמ במקום זאת לסמן יוכל העילות באחת העומד שעמית באופן ינוסחו הדין
 

 סוציאליות עילות בשל ממס בפטור משיכה .3

 כספי משיכת לצורך בהן לעמוד עמית שעל הדין ודרישות להוראות בהתאם העילותיציין תחת סעיף זה את  המוסדי הגוף
 הוראות, לרבות פירוט המסמכים שעל העמית להמציא בשל כל עילה. לעת מעת שיהיו כפי, סוציאלית עילה בשל תגמולים
 מיועד לכך בסעיף זה.ה במקום זאת לסמן יוכל העילות באחת העומד שעמית באופן ינוסחו הדין ודרישות

 

 במקור ממס מניכוי בפטור משיכה .4

 במשיכת במקור מס מניכוי פטור למתןהקבועים בהוראות רשות המסים  התנאיםיציין תחת סעיף זה את המוסדי  הגוף
 המסים רשות להוראות בהתאםמתאימות  ותהצהר לצרף המוסדי הגוף על. מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות סכומים

   .מקוון באופן הצהרהה מילוי לצורךוכן להפנות אותו לקישור  ולהפנות בסעיף זה את העמית אליהן

  

 

  הכספים העברת לצורך המבוטח של בנק חשבון פרטי   .ה

 מס' חשבון*

 

 מס' סניף* קוד בנק* שם בנק* שם בעל החשבון )פרטי ומשפחה(*

     

 כתובת בנק )רחוב(*

 

 מיקוד  יישוב בית

    
 

 שדות חובה*

 שים לב!
 לפחות. 35%שיעור של במס לך *, ינוכה כדין שלא משיכה של במקרה

 לדף מקוצרת: ]כתובת שכתובתו שלנו האינטרנט באתר המפורט במידע לעיין תוכל, ממס לפטור זכאי אתה אם לבדוק כדי
 [הייעודי האינטרנט לדף /האינטרנט באתר המרכז

 .להלן 3-ו 2סעיפים לכך ב יועדבמקום המ את עילות הפטור נא סמןשאתה זכאי לפטור ממס,  ככל
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 שנמשכו הכספים העברת אופן .ו

ככל שקיימת דרישה ) כספי המשיכה יועברו אליך באמצעות הבנק שאת פרטיו ציינת בסעיף ה' לעילברירת המחדל היא כי , לידיעתך

מכים או הפרטים שעל מהבנק או ממס"ב למסמכים או פרטים לצורך אופן העברה באמצעי זה, יפרט כאן הגוף המוסדי את המס

 (העמית לצרף.

   :אם אפשרות זו אינה מתאימה לך, תוכל לסמן את אחת האפשרויות שלהלן

  האפשריים.  היישומוניםדיגיטלי )הגוף המוסדי יפרט את  תשלומים יישומון באמצעותאני מעוניין שכספי המשיכה יועברו אלי

, יפרט כאן הגוף זאתשהממונה אישר  וככל, זה באמצעי העברה אופןלמסמכים או פרטים נוספים לצורך  דרישה שקיימת ככל

מבקש לבצע את )אפשרות זו תתווסף רק אם בחר הגוף המוסדי להציע ל (.לצרף העמית שעל הפרטים או המסמכים אתהמוסדי 

  .)ב( לחוזר(7משיכת הכספים ואימות הזהות באמצעות יישומון תשלומים דיגיטלי כמפורט בסעיף 

 ולכן אבקש שהחברה תיצור עמי קשר בנק חשבון לי אין. 

 

 

 

   פנסיוני יועץ או סוכן .ז

 לצורך משיכת הכספים סוכן פנסיוני או יועץ פנסיוניבעל של כלשהי במעורבות  מעוניין אינני. 

 לרבות ,הכספים משיכת לצורך ,כדלקמן, שפרטיו סוכן פנסיוני או יועץ פנסיוני של במעורבות מעוניין אני 

 :זה חוזר לפי אליו הודעות משלוח

 שם פרטי*

 

 כתובת דוא"ל* טלפון נייד* *סוכן / יועץ פנסיוני' מס *משפחה שם

     

 

  (בעיגול הקף – הקטיןאפוטרופוס/הורה /כוח מיופה באמצעות מוגשת כשהבקשה למלא יש – המבקש פרטי .ח

 הורה הקטין יש למלא את פרטי שני הורי הקטין. ידי-עלבמקרה שהבקשה מוגשת  שים לב,
 

 שם פרטי*

 

 דירה בית רחוב מין  לידה תאריך *תעודת זהות' מס *משפחה שם

    ז/נ    

 כתובת דוא"ל טלפון נייד* ת.ד. מיקוד ישוב

     

 *שדות חובה    

    

 שם פרטי*

 

 דירה בית רחוב מין  לידה תאריך *תעודת זהות' מס *משפחה שם

    ז/נ    

 כתובת דוא"ל טלפון נייד* ת.ד. מיקוד ישוב

     

 *שדות חובה    
 

  המשיכה לבקשת ביחסוהודעות  מידע קבלת אופן .ט

 .לחברה ותידועשלך אשר  ולכתובת הדואר הרגיל לידיעתך, הודעות לפי חוזר זה ישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שלך

 : בהתאם לבחירתך נא סמן זאת להלןרק לאחת מהכתובות כאמור אם אתה מעוניין שהודעות כאמור ישלחו 

 .אני מעוניין שהודעות לפי חוזר זה ישלחו אלי רק באמצעות דואר אלקטרוני 

  רגיל דוארבאמצעות רק לי אאני מעוניין שהודעות לפי חוזר זה ישלחו. 

 

אינך מיוצג  אם גםשבסעיף זה  מהאפשרויות אחתלמלא את  עליךלב!  שים
 אחד באמצעותוגם אם אתה מיוצג  סוכן פנסיוני או יועץ פנסיוניבאמצעות 

  מאלה
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  מצורפים מסמכים רשימת .י

 ידך בפועל לבקשתך זו: -נא עיין ברשימה וסמן את המסמכים הרלוונטיים אליך ואשר צורפו על

 יש להמציא במקום ת"ז תצלום דרכון בצירוף זיהוי קונסולרי( -תצלום תעודת זהות )אם הינך תושב חוץ 

  כמפורט בבקשת העתק המחאה מבוטלת או אסמכתא מהבנק הכוללים את פרטי חשבון הבנק שבו יופקדו הכספים

 ()א( לחוזר15כאמור בסעיף  המשיכה. )הגוף המוסדי יהיה רשאי לדרוש זאת בתקופת המעבר בלבד

  המוסדי הגוף]על  )חתום(. דף מידע בטרם משיכת כספים מפוליסה לביטוח חיים ומקופת גמל –במשיכת כספי תגמולים 

 [מקוון באופן מילויו לצורך קישור וכן המידע דף את לצרף

  או אישור ניכוי מס במקור מפקיד שומה, לפי העניין, בצירוף  א159טופס  –בשל עילה סוציאלית  םתגמולי כספיבמשיכת

 . אסמכתאות כנדרש בטפסים אלה

  ככל בפטור ממס הצהרת עמית כי הוא עומד בתנאים הקבועים בדין לצורך משיכה –בפטור ממס  םתגמולי כספיבמשיכת ,

 .המוסדי באילו מקרים נדרש(שנדרש )כאן יפרט הגוף 

  הצהרה חתומה לצורך מתן פטור מניכוי מס במקור  –במשיכת כספי תגמולים או כספי פיצויים לעמית שהכנסותיו נמוכות

 ככל שהנך עומד בתנאים הקבועים בהוראות רשות המסים לעניין זה. 

  הקף בעיגול במקום  טופס הסכמה לניכוי מס מירבי /מלא ותקין 161טופס  /אישור פקיד שומה -במשיכת כספי פיצויים(

 המתאים(. 

  מאומת כדין. כוח ייפוי -במשיכה באמצעות מיופה כוח 

  )צו מינוי אפוטרופוס.  -במשיכה באמצעות אפוטרופוס )שאינו הורה 

  ת"ז של האפוטרופוס או של מיופה הכוח )אפוטרופוס שהוא הורה  תצלום -במשיכה באמצעות אפוטרופוס או מיופה כוח

 ימציא בנוסף, נספח לת"ז המעיד על היותו הורה הקטין(.

 נוספים  מסמכיםפרטים או  אילו המוסדי הגוףכאן יפרט )והממונה  הדין בהוראותשנדרש  ככלמסמכים נוספים רטים או פ

 .(מקרים ובאילו נדרשים

 ידי מנהלי היישומון באישור הממונה, לצורך אימות זיהוי של -ידי הבנק ועל-פרטים או מסמכים נוספים ככל שיידרשו על

 .(מקרים ובאילו נדרשיםנוספים  מסמכיםפרטים או  אילו המוסדי הגוףכאן יפרט )עמית או מוטב 

 

 
 
 
 

 

     _________________________      _______________________ _________________________ 

 *המבוטח חתימת           (ומשפחה פרטי) מלא שם    תאריך

 

 

*במקרה שהבקשה מוגשת בידי מיופה כוח או אפוטרופוס/הורי הקטין, במקום חתימת העמית תמולא חתימת מיופה הכוח או 

 האפוטרופוס.
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 ומקופת גמל אישית לפיצויים בקשה למשיכת כספים מקופת גמל לחיסכון טופס -' ג נספח

 העמית פרטי .א

 *פרטי שם

 

 מין   לידה תאריך *זהות תעודת' מס *משפחה שם

 נ/ז    

 *רחוב

** 

 .ד.ת מיקוד  *יישוב *דירה *בית

      

 "ל*דוא כתובת *נייד טלפון קווי טלפון

   
 חובה שדות*

  כספים למשוך מבקש אתה הממנ הגמל קופת חשבון פרטי .ב

שמך בקופת -מהאפשרויות הבאות. אם אתה מעונין למשוך כספים מחשבונות מסוימים נוספים הרשומים על אחתסמן עליך ל

 :הגמל או בקופת גמל אחרת , נא מלא בטופס נפרד

  [המנהלת החברה י"ע ימולא. הגמל קופת שם:] 

 בקופה חשבונותיי כל . 

 מס חשבון .________________ :' 

  .... 
 

 שכיר עמית .ג

 : להלן כמפורט, (תגמולים או/ו פיצויים) למשוך מבקש אתה מהכספים אילולסמן במקום המתאים לכך,  עליך ,לב שים

 פיצויים כספי  

 

 

 :כמפורט להלן ופת הגמלבחשבוני בק הפיצויים לרכיב ששולמו הכספיםמבקש למשוך את  אני

בטבלה שלהלן עליך לבחור אם ברצונך למשוך את כספי הפיצויים שהופקדו עבורך ממעסיק מסוים או ממס' מעסיקים או לחילופין 
נים(. אנא סמן את למשוך את כל כספי הפיצויים שהופקדו עבורך החל ממועד הצטרפותך לקרן )כלומר מכל מעסיקיך לאורך הש

 בחירתך. 

 

 _________. :המעסיק שם .3 __________. :המעסיק שם .2 _________ :המעסיק שם .1

  מלאה משיכה   מלאה משיכה   מלאה משיכה 

  בסך, חלקית משיכה :

 ניכוי לפני) ₪__________ 

 (.מס

  בסך, חלקית משיכה :

 ניכוי לפני) ₪__________ 

 (.מס

  בסך, חלקית משיכה :

 ניכוי לפני) ₪__________ 

 (.מס

  המעסיקים מכלשל כל כספי הפיצויים שהופקדו עבורי  מלאה משיכה 

 

 

 

 

 

 סכום הקצבה  את 40%-בכ להקטין עלולה פיצויים כספי משיכת, לב שים
 הגיעך לגיל פרישה  עםמקרן הפנסיה  לקבל תהיה זכאיש

 

הכולל  161ליך להמציא אישור פקיד שומה או טופס ע ,לעיל המפורטות המשיכה מאפשרויות אחת בכל, שים לב
במקרה שהנך בעל הכנסות נמוכות ומתקיימים בך  -התייחסות לחבות במס בחלק י"א בטופס, או לחילופין, הצהרה* 

 התנאים הקבועים בהוראות רשות המסים למתן פטור מניכוי מס במקור. 
**" שמשמעותה היא מירבי מס לניכוי הסכמה" על וםולחת למלא תידרש, אחד מאלה תמציא לא בו במקרהיובהר, 

נוכל להמשיך לטפל בבקשתך  לא אחרת שינוכה לך מס על פי דין בשיעור מירבי של ______ על רכיב הפיצויים.
 למשיכת כספים.
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ולהפנות כאן את העמית אליהן וכן להפנות  המסים רשות להוראות בהתאם ות מתאימותהצהרלטופס  ףלצר המוסדי הגוף על* 
 .מקוון באופן ההצהרה מילוי לצורךאותו לקישור 

 קישורולהפנות כאן את העמית לטופס זה וכן להפנות אותו ל מירבי מס לניכוי ההסכמה טופס את לצרף המוסדי הגוף על* 
 .מקוון באופןהטופס  מילוי לצורך

 

 תגמולים כספי   

 

 

 .להלן כמפורט, ופת הגמלבק בחשבוני( ומעסיק עובד חלק) התגמולים לרכיב ששולמו הכספים אתמבקש למשוך  אני .1

בטבלה שלהלן עליך לבחור אם ברצונך למשוך את כספי התגמולים מתקופת עבודתך אצל מעסיק מסוים או מס' מעסיקים 
או לחילופין למשוך את כל כספי התגמולים החל ממועד הצטרפותך לקרן )כלומר מתקופת עבודתך אצל כל מעסיקיך לאורך 

כספי תגמולים מתקופת עבודתך אצל מעסיקך הנוכחי כל עוד לא הסתיימו יחסי  שים לב כי לא ניתן לבצע משיכתהשנים(. 
 להלן.  2בסעיף  ותמפורטלמעט אם מדובר באחת העילות ה עובד מעביד בינך לבין אותו המעסיק

 : ממס פטורמשיכה בב או חלקיתמשיכה , מלאה במשיכה מעונין אתה אם לסמן עליך, כאמור אפשרויותהמ אחת בכל

 _________. :המעסיק שם .3 __________. :המעסיק שם .2 _________ :המעסיק שם .1

  ממס הפטור הסכום משיכת 

 2-3)בהתאם למפורט בסעיפים  בלבד

 שלהלן(

  ממס הפטור הסכום משיכת 

 2-3)בהתאם למפורט בסעיפים  בלבד

  שלהלן(

  ממס הפטור הסכום משיכת 

 2-3)בהתאם למפורט בסעיפים  בלבד

  שלהלן(

  בסך, חלקית משיכה :

 ניכוי לפני) ₪__________ 

 (.מס

  בסך, חלקית משיכה :

 ניכוי לפני) ₪__________ 

 (.מס

  בסך, חלקית משיכה :

 ניכוי לפני) ₪__________ 

 (.מס

   משיכה מלאה    משיכה מלאה   משיכה מלאה  

  בהתאם למפורט ( העסיקים מכלבקרן )מתוך כלל כספי התגמולים הרשומים לזכותי  בלבד ממס הפטור הסכום משיכת(

 שלהלן( 2-3בסעיפים 

   משיכה חלקית מתוך כספי התגמולים הרשומים לזכותי בקרן מכל המעסיקים, בסך: _______________ )לפני

 ניכוי מס(.

  של כל כספי התגמולים הרשומים לזכותי בקרן )מכל המעסיקים( מלאה משיכה 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .כאמור האינטרנט באתרכמפורט ו להלן כמפורט בדין הקבועות העילות באחת עמידה בלא כספים משיכת – כדין שלא משיכה*

 

  ממס בפטור למשיכה זכאות .2

 כספי משיכת לצורך בהן לעמוד עמית שעל הדין ודרישות להוראות בהתאם ילותיציין תחת סעיף זה את הע המוסדי הגוף
 ודרישות הוראות. עילה כל בשל להמציאהעמית  שעל המסמכים פירוט לרבות, לעת מעת שיהיו כפי, ממס בפטור תגמולים

 .ך בסעיף זהלכ יועדהמ במקום זאת לסמן יוכל העילות באחת העומד שעמית באופן ינוסחו הדין
 

אין למלא  
חלק זה 
במשיכה 
מקופת 

 גמל
אישית 
 לפיצויים

, שלך הזקנה ובקצבת הביטוחיים בכיסויים משמעותית לפגוע או לבטל עלולה התגמולים מרכיב כספים משיכת, לב שים
 .זה לטופס המצורף דף המידעב כמפורט

 

 שים לב!
 לפחות. 35%שיעור של במס לך *, ינוכה כדין שלא משיכה של במקרה

 המרכז לדף מקוצרת: ]כתובת שכתובתו שלנו האינטרנט באתר המפורט במידע לעיין תוכל, ממס לפטור זכאי אתה אם לבדוק כדי
 [הייעודי האינטרנט לדף /האינטרנט באתר

 .להלן 3-ו 2בסעיפים לכך  יועדבמקום המ הפטור עילות את סמן נאשאתה זכאי לפטור ממס,  ככל
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   סוציאליות עילות בשל ממס בפטור משיכה .3

 כספי משיכת לצורך בהן לעמוד עמית שעל הדין ודרישות להוראות בהתאם העילותיציין תחת סעיף זה את  המוסדי הגוף
 הוראות, לרבות פירוט המסמכים שעל העמית להמציא בשל כל עילה. לעת מעת שיהיו כפי, סוציאלית עילה בשל תגמולים
 מיועד לכך בסעיף זה.ה במקום זאת לסמן יוכל העילות באחת העומד שעמית באופן ינוסחו הדין ודרישות

 

 במקור סממ מניכוי בפטור משיכה .4

 במשיכת במקור מס מניכוי פטור למתןהקבועים בהוראות רשות המסים  התנאיםיציין תחת סעיף זה את המוסדי  גוף
 המסים רשות להוראות בהתאםמתאימות  ותהצהר לצרף המוסדי הגוף על. מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות סכומים

   .מקוון באופן הצהרהה מילוי לצורךוכן להפנות אותו לקישור  ולהפנות בסעיף זה את העמית אליהן
  

 

 עצמאי עמית .ד

 ופת הגמלבק בחשבוני שנצברו הכספים אתמבקש למשוך  אני. 

 :הבא באופן הכספים את למשוך מבקש אני .1

 שלהלן( 2-3בהתאם למפורט בסעיפים ) בלבד ממס הפטור הסכום משיכת. 

 (. מס ניכוי לפני) ₪: __________ בסכום, חלקית משיכה 

 .משיכה מלאה 

 
 
 
 
 

 

 .כאמור האינטרנט באתרכמפורט ו להלן כמפורט בדין הקבועות העילות באחת עמידה בלא כספים משיכת – כדין שלא משיכה*
 

 

  ממס בפטור למשיכה זכאות .2

 משיכת לצורך בהן לעמוד עמית שעל הדין ודרישות להוראות בהתאם ילותיציין תחת סעיף זה את הע המוסדי הגוף
 הוראות. עילה כל בשל להמציאהעמית  שעל המסמכים פירוט לרבות, לעת מעת שיהיו כפי, ממס בפטור תגמולים כספי

 .ך בסעיף זהלכ יועדהמ במקום זאת לסמן יוכל העילות באחת העומד שעמית באופן ינוסחו הדין ודרישות
 

 

 סוציאליות עילות בשל ממס בפטור משיכה .3

 משיכת לצורך בהן לעמוד עמית שעל הדין ודרישות להוראות בהתאם העילותיציין תחת סעיף זה את  המוסדי הגוף
, לרבות פירוט המסמכים שעל העמית להמציא בשל כל עילה. לעת מעת שיהיו כפי, סוציאלית עילה בשל תגמולים כספי

 מיועד לכך בסעיף זה.ה במקום זאת לסמן יוכל העילות באחת העומד שעמית באופן ינוסחו הדין ודרישות הוראות

 

 במקור ממס מניכוי בפטור משיכה .4

 במשיכת במקור מס מניכוי פטור למתןהקבועים בהוראות רשות המסים  התנאיםיציין תחת סעיף זה את המוסדי  גוף
 רשות להוראות בהתאםמתאימות  ותהצהר לצרף המוסדי הגוף על. מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות סכומים
   .מקוון באופן הצהרהה מילוי לצורךוכן להפנות אותו לקישור  ולהפנות בסעיף זה את העמית אליהן המסים

 

  הכספים העברת לצורך המבוטח של בנק חשבון פרטי .ה

 

 מס' חשבון*

 

 מס' סניף* קוד בנק* שם בנק* שם בעל החשבון )פרטי ומשפחה(*

     

 כתובת בנק )רחוב(*

 

 מיקוד  יישוב בית

    
 ת חובהשדו*

 שים לב!
 לפחות. 35%שיעור של במס לך *, ינוכה כדין שלא משיכה של במקרה

 לדף מקוצרת: ]כתובת שכתובתו שלנו האינטרנט באתר המפורט במידע לעיין תוכל, ממס לפטור זכאי אתה אם לבדוק כדי
 [הייעודי האינטרנט לדף /האינטרנט באתר המרכז

 .להלן 3-ו 2בסעיפים לכך  יועדבמקום המ הפטור עילות את סמן נאשאתה זכאי לפטור ממס,  ככל
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 שנמשכו הכספים העברת אופן .ו

ככל שקיימת דרישה ) כספי המשיכה יועברו אליך באמצעות הבנק שאת פרטיו ציינת בסעיף ה' לעילברירת המחדל היא כי , לידיעתך

מכים או הפרטים שעל מהבנק או ממס"ב למסמכים או פרטים לצורך אופן העברה באמצעי זה, יפרט כאן הגוף המוסדי את המס

 (העמית לצרף.

   אם אפשרות זו אינה מתאימה לך, תוכל לסמן את אחת האפשרויות שלהלן:

  האפשריים.  היישומוניםדיגיטלי )הגוף המוסדי יפרט את  תשלומים יישומון באמצעותאני מעוניין שכספי המשיכה יועברו אלי

, יפרט כאן הגוף זאתשהממונה אישר  וככל, זה באמצעי העברה אופןלמסמכים או פרטים נוספים לצורך  דרישה שקיימת ככל

)אפשרות זו תתווסף רק אם בחר הגוף המוסדי להציע למבקש לבצע את  (.לצרף העמית שעל הפרטים או המסמכים אתהמוסדי 

 )ב( לחוזר(. 7משיכת הכספים ואימות הזהות באמצעות יישומון תשלומים דיגיטלי כמפורט בסעיף 

 ולכן אבקש שהחברה תיצור עמי קשר בנק חשבון לי אין. 

 

 

 

   פנסיוני יועץ אופנסיוני  סוכן .ז

 לצורך משיכת הכספיםבעל רישיון במעורבות של  מעוניין אינני 

 הודעות משלוח לרבות, הכספים משיכת לצורך, כדלקמן, שפרטיו בעל רישיון של במעורבות מעוניין אני 

 :זה חוזר לפי אליו

 שם פרטי*

 

 כתובת דוא"ל*  טלפון נייד* *סוכן/יועץ פנסיוני' מס *משפחה שם

     

  (בעיגול הקף – הקטיןאפוטרופוס/הורה /כוח מיופה באמצעות מוגשת כשהבקשה למלא יש - המבקש פרטי .ח

 הורה הקטין יש למלא את פרטי שני הורי הקטין. ידי-עלבמקרה שהבקשה מוגשת  שים לב,
 

 שם פרטי*

 

 דירה בית רחוב מין  לידה תאריך *תעודת זהות' מס *משפחה שם

    ז/נ    

 כתובת דוא"ל טלפון נייד* ת.ד. מיקוד ישוב

     

 *שדות חובה    

    

 שם פרטי*

 

 דירה בית רחוב מין  לידה תאריך *תעודת זהות' מס *משפחה שם

    ז/נ    

 כתובת דוא"ל טלפון נייד* ת.ד. מיקוד ישוב

     

 *שדות חובה    
 

  המשיכה לבקשת ביחסוהודעות  מידע קבלת אופן .ט

 .לחברה ותידועשלך אשר  ולכתובת הדואר הרגיל לידיעתך, הודעות לפי חוזר זה ישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שלך

 : בהתאם לבחירתך נא סמן זאת להלןרק לאחת מהכתובות כאמור אם אתה מעוניין שהודעות כאמור ישלחו 

 .אני מעוניין שהודעות לפי חוזר זה ישלחו אלי רק באמצעות דואר אלקטרוני 

מיוצג גם אם אינך שבסעיף זה  מהאפשרויות אחתשים לב! עליך למלא את 
וגם אם אתה מיוצג באמצעות אחד   סוכן פנסיוני או יועץ פנסיוני באמצעות

  מאלה.
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  רגיל דוארבאמצעות רק לי אאני מעוניין שהודעות לפי חוזר זה ישלחו. 

   מצורפים מסמכים רשימת .י

 ידך בפועל לבקשתך זו: -נא עיין ברשימה וסמן את המסמכים הרלוונטיים אליך ואשר צורפו על

 יש להמציא במקום ת"ז תצלום דרכון בצירוף זיהוי קונסולרי( -תצלום תעודת זהות )אם הינך תושב חוץ 

  כמפורט בבקשת המשיכה. העתק המחאה מבוטלת או אסמכתא מהבנק הכוללים את פרטי חשבון הבנק שבו יופקדו הכספים

 ()א( לחוזר15כאמור בסעיף  )הגוף המוסדי יהיה רשאי לדרוש זאת בתקופת המעבר בלבד

 לצרף המוסדי הגוף]על  )חתום(. גמל ומקופת חיים לביטוח מפוליסה כספים משיכת בטרם מידע דף -כספי תגמולים  משיכתב 

 [מקוון באופן מילויו לצורך קישור וכן המידע דף את

  או אישור ניכוי מס במקור מפקיד שומה, לפי העניין, בצירוף  א159טופס  –בשל עילה סוציאלית  םתגמולי כספיבמשיכת

 . אסמכתאות כנדרש בטפסים אלה

  ככל בפטור ממס הצהרת עמית כי הוא עומד בתנאים הקבועים בדין לצורך משיכה –בפטור ממס  םתגמולי כספיבמשיכת ,

 .המוסדי באילו מקרים נדרש(שנדרש )כאן יפרט הגוף 

  הצהרה חתומה לצורך מתן פטור מניכוי מס במקור  –במשיכת כספי תגמולים או כספי פיצויים לעמית שהכנסותיו נמוכות

 ככל שהנך עומד בתנאים הקבועים בהוראות רשות המסים לעניין זה.

 מלא ותקין/ טופס הסכמה לניכוי מס מירבי )הקף בעיגול במקום  161אישור פקיד שומה/ טופס  -משיכת כספי פיצויים ב

 המתאים(.

  מאומת כדין. כוח ייפוי -במשיכה באמצעות מיופה כוח 

  )צו מינוי אפוטרופוס.  -במשיכה באמצעות אפוטרופוס )שאינו הורה 

  ת"ז של האפוטרופוס או של מיופה הכוח )אפוטרופוס שהוא הורה  תצלום -כוח במשיכה באמצעות אפוטרופוס או מיופה

 ימציא בנוסף, נספח לת"ז המעיד על היותו הורה הקטין(.

 נוספים  מסמכיםאו  פרטים אילו המוסדי הגוףיפרט  כאן)והממונה  הדין בהוראותשנדרש  ככלמסמכים נוספים רטים או פ

 (.מקרים ובאילו נדרשים

 ידי מנהלי היישומון באישור הממונה, לצורך אימות זיהוי של עמית -ידי הבנק ועל-פרטים או מסמכים נוספים ככל שיידרשו על

 (.מקרים ובאילו נדרשיםנוספים  מסמכיםאו  פרטים אילו המוסדי הגוףיפרט  כאן)או מוטב 

 
 

 

      _________________________      ________________________________________________ 

 *העמית חתימת           (ומשפחה פרטי) מלא שם    תאריך

 

 

*במקרה שהבקשה מוגשת בידי מיופה כוח או אפוטרופוס/הורי הקטין, במקום חתימת העמית תמולא חתימת מיופה הכוח או 

 האפוטרופוס. 
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 נספח ד' - טופס בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות

 העמית פרטי .א

 *פרטי שם

 

 מין   לידה תאריך *זהות תעודת' מס *משפחה שם

 נ/ז    

 *רחוב

** 

 .ד.ת מיקוד  *יישוב *דירה *בית

      

 "ל*דוא כתובת *נייד טלפון קווי טלפון

   

 דות חובהש*

  כספים למשוך מבקש אתהה ממנההשתלמות  בקרן החשבון פרטי .ב

קרן ב שמך-על הרשומים נוספים מסוימים מחשבונות כספים למשוך מעונין אתה אם. הבאות מהאפשרויות אחת סמן עליך

 .אחרת, נא מלא בטופס נפרד רן השתלמותאו בק ההשתלמות

  [המנהלת החברה י"ע ימולא. ההשתלמות קרן שם:] 

 בקרן חשבונותיי כל . 

 מס חשבון .________________ :' 

 

  מהחשבון כספים משיכת .ג

 .להלן 2 או 1 בסעיף המפורטות האפשרויות מביןבמקרה שלך  המתאימה האפשרות את בחורעליך ל

 לעילות הקבועות בדיןבהתאם  משיכה .1

 )סמן את האפשרות המתאימה( אלהמ אחת בשל משיכה לבצע מבקש אני

 לקרן הראשון התשלום ממועד שנים 6 חלפו. 

 פרישה לגיל והגעתי לקרן הראשון התשלום ממועד שנים 3 חלפו. 

 מהחשבון ותק תחלה אישור צרף נא) שמי על רשומהאחרת שהיא נזילה ו השתלמות קרן של ותק בסיס על משיכה 

 .(הוותיק

 בהתאם נוספים מסמכים יצורפו) להשתלמות יציאה לצורך היא והמשיכה לקרן הראשון התשלום ממועד שנים 3 חלפו 

 .(זה בטופס שיפורטו המנהלת החברה לדרישת

 

 
 

 שלא בהתאם לעילות הקבועות בדין משיכה .2

 המפורטות להלן: מהאפשרויות אחתסמן  נא

 פי-על זו משיכה בשל שינוכה המס אף ועל דין פי-על זכאותי התגבשה שטרם אף על מחשבוני כספים למשוך מבקש אני 

 . הוראות הדין

 נא ) שומה פקיד אישור פי-על, לקרן הראשון התשלום ממועד שנים 6 חלפו בטרם, מחשבוני כספים למשוך מבקש אני

 .(שומה פקיד אישור צרף

  המשיכה אופן .ד

 .חדשות להפקדות חשבונך את תסגור חלקית בלבד,, גם אם מדובר במשיכה כספים משיכת, לב שים
 .שנים שש בתום רקבו יהיו ניתנים למשיכה  כספיםוה חדש לחשבוןתעשינה  חדשות הפקדותלאחר המשיכה 

 

 המעסיק הפקדות עלשל _____  מירבי בשיעורמס  לניכוי להביא עשויהמקרן השתלמות טרם מועד הזכאות,  משיכה, לב שים
הגיע מועד הזכאות  שטרם אף עלאת הכספים  למשוךזאת  בכל החלטת אם. והעובד המעסיק הפקדות על שנצברו הרווחים ועל

לניכוי בשיעור  מס תיאום לקבלת שומה לפקיד לפנות באפשרותך(, לעיל 1 בסעיףמתקיימת אחת העילות כמפורט  לא כלומר)
 נמוך יותר.
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 :הבאות האפשרויות מבין עבורך המתאימה האפשרות את מלאנא 

 מלאה משיכה. 

 בסך - חלקית משיכה  ________₪.   

 

 הכספים העברת לצורך העמית של בנק חשבון פרטי .ה

 מס' חשבון*

 

 מס' סניף* בנק*קוד  שם בנק* בעל החשבון )פרטי ומשפחה(* שם

     

 כתובת בנק )רחוב(*

 

 מיקוד  יישוב בית

    
 

 שדות חובה*

 שנמשכו הכספים העברת אופן .ו

ככל שקיימת דרישה ) .כספי המשיכה יועברו אליך באמצעות הבנק שאת פרטיו ציינת בסעיף ה' לעילברירת המחדל היא כי , לידיעתך
למסמכים או פרטים לצורך אופן העברה באמצעי זה, יפרט כאן הגוף המוסדי את המסמכים או הפרטים שעל  מהבנק או ממס"ב

 העמית לצרף.  

   אם אפשרות זו אינה מתאימה לך, תוכל לסמן את אחת האפשרויות שלהלן: 

  האפשריים.  היישומוניםדיגיטלי )הגוף המוסדי יפרט את  תשלומים יישומון באמצעותאני מעוניין שכספי המשיכה יועברו אלי

, יפרט כאן הגוף זאתשהממונה אישר  וככל, זה באמצעי העברה אופןלמסמכים או פרטים נוספים לצורך  דרישה שקיימת ככל

)אפשרות זו תתווסף רק אם בחר הגוף המוסדי להציע למבקש לבצע את  (.לצרף העמית שעל הפרטים או המסמכים אתהמוסדי 

  .)ב( לחוזר(7משיכת הכספים ואימות הזהות באמצעות יישומון תשלומים דיגיטלי כמפורט בסעיף 

 ולכן אבקש שהחברה תיצור עמי קשר בנק חשבון לי אין. 

 

 

 

   פנסיוני יועץ או סוכן .ז

 לצורך משיכת הכספים סוכן פנסיוני או יועץ פנסיוניבמעורבות של  מעוניין אינני 

 לרבות, הכספים משיכת לצורך, כדלקמןשפרטיו  סוכן פנסיוני או יועץ פנסיוני של במעורבות מעוניין אני 

 :זה חוזר לפי אליו הודעות משלוח

 שם פרטי*

 

 כתובת דוא"ל*  טלפון נייד* *סוכן/יועץ פנסיוני' מס *משפחה שם

     
 

  (בעיגול הקף – הקטיןאפוטרופוס/הורה /כוח מיופה באמצעות מוגשת כשהבקשה למלא יש - המבקש פרטי .ח

 הורה הקטין יש למלא את פרטי שני הורי הקטין. ידי-עלבמקרה שהבקשה מוגשת  שים לב,
 
 

 שם פרטי*

 

 דירה בית רחוב מין  לידה תאריך *זהותתעודת ' מס *משפחה שם

    ז/נ    

 כתובת דוא"ל טלפון נייד* ת.ד. מיקוד ישוב

     

 *שדות חובה    

גם אם אינך מיוצג שבסעיף זה מהאפשרויות  אחתשים לב! עליך למלא את 
וגם אם אתה מיוצג באמצעות אחד  סוכן פנסיוני או יועץ פנסיוניבאמצעות 

  מאלה.
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 שם פרטי*

 

 דירה בית רחוב מין  לידה תאריך *זהותתעודת ' מס *משפחה שם

    ז/נ    

 כתובת דוא"ל טלפון נייד* ת.ד. מיקוד ישוב

     

 חובה*שדות     
 

  המשיכה לבקשת ביחס מידע קבלת אופן .ט

 .לחברה ותידועשלך אשר  ולכתובת הדואר הרגיל לידיעתך, הודעות לפי חוזר זה ישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שלך

 : בהתאם לבחירתך נא סמן זאת להלןרק לאחת מהכתובות כאמור אם אתה מעוניין שהודעות כאמור ישלחו 

 .אני מעוניין שהודעות לפי חוזר זה ישלחו אלי רק באמצעות דואר אלקטרוני 

  רגיל דוארבאמצעות רק לי אאני מעוניין שהודעות לפי חוזר זה ישלחו. 

 

  מצורפים מסמכים רשימת .י

 ידך בפועל לבקשתך זו: -נא עיין ברשימה וסמן את המסמכים הרלוונטיים אליך ואשר צורפו על

 יש להמציא במקום ת"ז תצלום דרכון בצירוף זיהוי קונסולרי( -תצלום תעודת זהות )אם הנך תושב חוץ 

  כמפורט בבקשת המשיכה. העתק המחאה מבוטלת או אסמכתא מהבנק הכוללים את פרטי חשבון הבנק שבו יופקדו הכספים

 ()א( לחוזר15כאמור בסעיף  )הגוף המוסדי יהיה רשאי לדרוש זאת בתקופת המעבר בלבד

 אישור החלת וותק מקרן השתלמות נזילה. -משיכה על בסיס ותק של קרן השתלמות נזילה הרשומה על שמך ב 

  שנות חיסכון.  6לפני תום  אישור פקיד שומה למשיכת כספים -במשיכה שלא בהתאם לעילות הקבועות בדין 

 מאומת כדין. כוח ייפוי –כוח  במשיכה באמצעות מיופה 

  )צו מינוי אפוטרופוס.  -במשיכה באמצעות אפוטרופוס )שאינו הורה 

  ת"ז של האפוטרופוס או של מיופה הכוח )אפוטרופוס שהוא הורה תצלום  -במשיכה באמצעות אפוטרופוס או מיופה כוח

 לת"ז המעיד על היותו הורה הקטין(.ימציא בנוסף, נספח 

 נוספים  מסמכיםפרטים או  אילו המוסדי הגוףכאן יפרט )והממונה  הדין בהוראותשנדרש  ככלמסמכים נוספים רטים או פ

 .(מקרים ובאילו נדרשים

 באישור הממונה, לצורך אימות זיהוי של עמית  ידי מנהלי היישומון-ידי הבנק ועל-פרטים או מסמכים נוספים ככל שיידרשו על

 .(מקרים ובאילו נדרשיםנוספים  מסמכיםפרטים או  אילו המוסדי הגוףכאן יפרט )או מוטב 

 

 

 

_________________________      _________________________      _______________________ 

 *העמית חתימת           (ומשפחה פרטי) מלא שם    תאריך

 

 

*במקרה שהבקשה מוגשת בידי מיופה כוח או אפוטרופוס/הורי הקטין, במקום חתימת העמית תמולא חתימת מיופה הכוח או 

 האפוטרופוס. 
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 להשקעה גמל מקופתבקשה למשיכת כספים על ידי עמית  טופס -' ה נספח

 העמית פרטי .א

 *פרטי שם

 

 מין   לידה תאריך *זהות תעודת' מס *משפחה שם

 נ/ז    

 *רחוב

** 

 .ד.ת מיקוד  *יישוב *דירה *בית

      

 "ל*דוא כתובת *נייד טלפון קווי טלפון

   

 *שדות חובה    

   כספים למשוך מבקש אתה הממנ הגמל קופת חשבון פרטי .ב

 בקופתשמך -על הרשומים נוספים מסוימים מחשבונות כספים למשוך מעונין אתה אם. הבאות מהאפשרויות אחת סמןעליך ל

 :, נא מלא בטופס נפרדאחרת גמל ופתאו בק הגמל

 [המנהלת החברה י"ע ימולא. הגמל קופת שם:] 

 בקופה חשבונותיי כל . 

 מס חשבון.________________ :' 
 
 
 
 
 
 
 

 (הבאות האפשרויות מבין עבורך המתאימה האפשרות את מלא)נא  המשיכה אופן .ג

 מלאה משיכה. 

 בסך - חלקית משיכה  ________₪.   

 לצורך העברת הכספים עמיתחשבון בנק של ה פרטי .ד

 מס' חשבון*

 

 מס' סניף* קוד בנק* שם בנק* שם בעל החשבון )פרטי ומשפחה(*

     

 כתובת בנק )רחוב(*

 

 מיקוד  יישוב בית

    
 

 שדות חובה*

 

 שנמשכו הכספים העברת אופן .ה

ככל שקיימת דרישה . )כספי המשיכה יועברו אליך באמצעות הבנק שאת פרטיו ציינת בסעיף ה' לעילברירת המחדל היא כי , לידיעתך

למסמכים או פרטים לצורך אופן העברה באמצעי זה, יפרט כאן הגוף המוסדי את המסמכים או הפרטים שעל  מהבנק או ממס"ב

 (העמית לצרף

   אם אפשרות זו אינה מתאימה לך, תוכל לסמן את אחת האפשרויות שלהלן:

  האפשריים.  היישומוניםדיגיטלי )הגוף המוסדי יפרט את  תשלומים יישומון באמצעותאני מעוניין שכספי המשיכה יועברו אלי

, יפרט כאן הגוף זאתשהממונה אישר  וככל, זה באמצעי העברה אופןלמסמכים או פרטים נוספים לצורך  דרישה שקיימת ככל

צע את )אפשרות זו תתווסף רק אם בחר הגוף המוסדי להציע למבקש לב (.לצרף העמית שעל הפרטים או המסמכים אתהמוסדי 

  .)ב( לחוזר(7משיכת הכספים ואימות הזהות באמצעות יישומון תשלומים דיגיטלי כמפורט בסעיף 

 ולכן אבקש שהחברה תיצור עמי קשר בנק חשבון לי אין. 

 הרווח על 25% של בשיעור הון רווחי מס ובניכוי עת בכל הוני כסכום בקופה שצברת החיסכון את למשוך באפשרותך
 .הדין להוראות בכפוף, הריאלי
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   פנסיוני יועץ אופנסיוני  סוכן .ו

 לצורך משיכת הכספים סוכן פנסיוני או יועץ פנסיוניבמעורבות של  מעוניין אינני 

 משלוח לרבות, הכספים משיכת לצורך, כדלקמן, שפרטיו סוכן פנסיוני או יועץ פנסיוני של במעורבות מעוניין אני 

 ה:ז חוזר לפי אליו הודעות

 שם פרטי*

 

 כתובת דוא"ל*  טלפון נייד* *סוכן/יועץ פנסיוני' מס *משפחה שם

     
 

  (בעיגול הקף – הקטיןאפוטרופוס/הורה /כוח מיופה באמצעות מוגשת כשהבקשה למלא יש - המבקש פרטי .ז

 הורה הקטין יש למלא את פרטי שני הורי הקטין. ידי-עלבמקרה שהבקשה מוגשת  שים לב,
 
 

 שם פרטי*

 

 דירה בית רחוב מין  לידה תאריך *זהותתעודת ' מס *משפחה שם

    ז/נ    

 כתובת דוא"ל טלפון נייד* ת.ד. מיקוד ישוב

     

 *שדות חובה    

    

 שם פרטי*

 

 דירה בית רחוב מין  לידה תאריך *זהותתעודת ' מס *משפחה שם

    ז/נ    

 כתובת דוא"ל טלפון נייד* ת.ד. מיקוד ישוב

     

 חובה*שדות     

 

  המשיכה לבקשת ביחס מידע קבלת אופן .ח

 .לחברה ותידועשלך אשר  ולכתובת הדואר הרגיל לידיעתך, הודעות לפי חוזר זה ישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שלך

 : בהתאם לבחירתך נא סמן זאת להלןרק לאחת מהכתובות כאמור אם אתה מעוניין שהודעות כאמור ישלחו 

  מעוניין שהודעות לפי חוזר זה ישלחו אלי רק באמצעות דואר אלקטרוני.אני 

  רגיל דוארבאמצעות רק לי אאני מעוניין שהודעות לפי חוזר זה ישלחו. 

 מצורפים מסמכים רשימת .ט

 ידך בפועל לבקשתך זו: -נא עיין ברשימה וסמן את המסמכים הרלוונטיים אליך ואשר צורפו על

   יש להמציא במקום ת"ז תצלום דרכון בצירוף זיהוי קונסולרי( -הנך תושב חוץתצלום תעודת זהות )אם 

  .העתק המחאה מבוטלת או אסמכתא מהבנק הכוללים את פרטי חשבון הבנק שבו יופקדו הכספים כמפורט בבקשת המשיכה

 )א( לחוזר(15)הגוף המוסדי יהיה רשאי לדרוש זאת בתקופת המעבר בלבד כאמור בסעיף 

 מאומת כדין. כוח ייפוי – באמצעות מיופה כוחמשיכה ב 

  )צו מינוי אפוטרופוס.  -במשיכה באמצעות אפוטרופוס )שאינו הורה 

גם אם אינך מיוצג שבסעיף זה מהאפשרויות  אחתשים לב! עליך למלא את 
מיוצג באמצעות אחד וגם אם אתה י פנסיונ יועץ או פנסיוני סוכן באמצעות

  מאלה.
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  ת"ז של האפוטרופוס או של מיופה הכוח )אפוטרופוס שהוא הורה  תצלום -במשיכה באמצעות אפוטרופוס או מיופה כוח

 ימציא בנוסף, נספח לת"ז המעיד על היותו הורה הקטין(.

 נוספים  מסמכיםפרטים או  אילו המוסדי הגוףכאן יפרט )והממונה  הדין בהוראותשנדרש  ככלמסמכים נוספים רטים או פ

 .(מקרים ובאילו נדרשים

 ידי מנהלי היישומון באישור הממונה, לצורך אימות זיהוי של עמית -ידי הבנק ועל-פרטים או מסמכים נוספים ככל שיידרשו על

 .(מקרים ובאילו נדרשיםנוספים  מסמכיםפרטים או  אילו המוסדי הגוףכאן יפרט )או מוטב 

 

 

 

 

 

 

_________________________      _________________________      _______________________ 

 *העמית חתימת           (ומשפחה פרטי) מלא שם    תאריך

 

*במקרה שהבקשה מוגשת בידי מיופה כוח או אפוטרופוס/הורי הקטין, במקום חתימת העמית תמולא חתימת מיופה הכוח או 

 האפוטרופוס. 
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  מקרן פנסיה םדף מידע בטרם משיכת כספי –' ו נספח

י /תוכל שלא למקרה ביטוחי וכיסוי, מעבודה פרישה לאחר חודשית קצבההפנסיה שלך נועדה להעניק לך  קרן

 לעולמך כי/שתלך למקרה אובשל מצב רפואי  לעבוד להמשיך

 של כל כספי הפנסיה מלאה משיכה

 :, פעולה זו תשפיע עליך באופן הבאשחסכת בקרן הפנסיה שלך הכספים כל את למשוךי /תחליט אם

 י לגיל פרישה/כשתגיע כלשהיתהיי זכאי/ת לקצבה חודשית /תהיה לא. 

 חודשית קצבהלקבל מקרן הפנסיה  היה/תהיי זכאי/תת לאלא תוכל/י להמשיך לעבוד כתוצאה ממצב רפואי מתמשך,  אם 

 .הנכות לתקופת

 שאםלקבל קצבה חודשית מהקרן )בעוד  היו זכאיםי לא 21עד גיל  וילדיךבן/בת הזוג שלך  ,תלך/תלכי לעולמך חס וחלילה אם 

 קצבהחייה, וילדיך היו מקבלים /חייו ימי לכלקצבה  מקבלת ייתההזוג שלך היה/הת את כל הכספים, בן/בת /מושך היית לא

 .(21 גיל עד חודשית

 בקרן ת/מבוטח להיות לחזורשחסכת בקרן הפנסיה שלך, ולאחר מכן תרצה/תרצי  הכספים כל את למשוך, אם תחליט/י בנוסף

 :לפיכךו, ועניין דבר לכלה /חדשה /כעמיתי /תחשב, כבעבר כספים בה ולהפקיד

 לקרן כספים להפקיד חזרת שבו למועד ועד הכספים את משכת שבו מהמועד שהחללך נכות במהלך התקופה  תיגרם אם ,

אם תגיש/י את התביעה לאחר שתחזור/ תחזרי להפקיד כספים  גםזו,  נכות בגיןביטוחי  כיסוילת /זכאי יתהי/תהיה לא

 לקרן. 

 שעלולה )ככל שמצבך הרפואי השתנה( להביא לכך שהקרן תסרב לקבל אותך  חדשה בריאות הצהרת למלא י/ותידרש יתכן

  .מגבילים בתנאים אותך לקבל תחליט היאאו ש בשנית אליה

 תהיי זכאי/ת לכיסוי ביטוחי בגין /תהיה לא)תקופת אכשרה(  שנים חמש של תקופה במשךי לקרן, /תתקבל שבו במקרה גם

 להפקיד שחזרת לפניאו החל  שאירע רפואי ממצב כתוצאה נגרמו או הפטירה, ככל שמקרה הנכות או פטירהמקרה נכות 

 .לקרן כספים

 בהתאם לגיל שתהיה/תהיי בו במועד שבו  לקבלי /שתוכל הביטוחי הכיסוי שיעור מחדששבו תתקבל/י לקרן, ייקבע  במקרה

כושר עבודה, וקצבת השאירים תחזור/תחזרי להפקיד כספים בקרן, ולכן יתכן שקצבת הנכות שתקבל/י במקרה של אבדן 

 .  יותר נמוכות תהיינה, וחלילה חסשתלך לעולמך במקרה  וילדיך לךשיקבלו בן/בת הזוג ש

 הפנסיה כספי של חלקית משיכה

  :הבא באופן עליך תשפיע זו פעולה ,שלך הפנסיה בקרן שחסכת מהכספים חלק למשוךתחליט/י  אם

 תקטן פרישה בגיל לך הצפויה החודשית הקצבה. 

 תושפע/י מהמשיכה באופן הבא ,בקרן לאחר המשיכה כספיםהמשיך להפקיד אם תרצה/תרצי ל: 

o שלך ייקבע מחדש בהתאם לגיל שבו תהיה/תהיי במועד שבו תחזור/תחזרי להפקיד כספים  שיעור הכיסוי הביטוחי

לקרן, ולכן יתכן שקצבת הנכות שתקבל/י במקרה של אבדן כושר עבודה, וקצבת השאירים שיקבלו בן/בת הזוג שלך 

 וילדיך במקרה של פטירתך חס וחלילה, תהיינה נמוכות יותר.

o כתוצאה ממצב רפואי שאירע , וחלילה חסשתלך לעולמך במקרה  וילדיך לךוג שקצבת השאירים שיקבלו בן/בת הז

 .  למשך תקופה של חמש שנים )תקופת אכשרה( יותר הנמוכ היהתאו החל לפני מועד המשיכה, 

 

_________________________      _________________________      _______________________ 

 חתימת העמית           ומשפחה( שם מלא )פרטי    תאריך

*במקרה שהבקשה מוגשת בידי מיופה כוח או אפוטרופוס/הורי הקטין, במקום חתימת העמית תמולא חתימת מיופה הכוח או 

 האפוטרופוס. 
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 פוליסה לביטוח חיים דף מידע בטרם משיכת כספים מ –' ז נספח

ככל שרכשת גם כיסויים ו, מעבודה פרישה לאחר חודשית קצבהלהעניק לך  הנועדשלך  פוליסת ביטוח החיים

י /תוכל שלא למקרה ביטוחי כיסוילהעניק לך גם  הנועדהיא אף , לאבדן כושר עבודה ו/או לפטירה ביטוחיים

 .לעולמך כי/שתלך למקרה אוו/בשל מצב רפואי  לעבוד להמשיך

 הכספיםשל כל  מלאה משיכה

 שלך, ירדו לטמיון כל זכויותיך אלה: פוליסת הביטוחשחסכת ב הכספים כל את למשוךי /תחליט אם

 י לגיל פרישה/כשתגיע כלשהיתהיי זכאי/ת לקצבה חודשית /תהיה לא. 

  אם הפוליסה שלך כוללת כיסוי ביטוחי למקרה אובדן כושר עבודה, תאבד את הזכאות שלך לקבלת קצבה חודשית בקרות

 ..כתוצאה ממצב רפואי מתמשךלא תוכל/י להמשיך לעבוד קבותיו מקרה ביטוח בע

  ,תלך/תלכי  אםתגמולי ביטוח,  לקבל היו זכאיםי לאהמוטבים שלך אם הפוליסה שלך כוללת כיסוי ביטוחי למקרה מוות

 .לעולמך חס וחלילה

 ולהפקיד פוליסהב ת/מבוטח להיות לחזור, ולאחר מכן תרצה/תרצי שלך פוליסהשחסכת ב הכספים כל את למשוך, אם תחליט/י בנוסף

 :לפיכךו, ועניין דבר לכלה /חדש מבוטח/תכי /תחשב, כבעבר כספים בה

 חזרת שבו למועד ועד הכספים את משכת שבו מהמועד שהחלבמהלך התקופה  יגרם לך אבדן כושר עבודהחס וחלילה  אם 

שתחזור/  אם תגיש/י את התביעה לאחר גם, הז אירוע בגיןביטוחי  כיסוילת /זכאי יתהי/תהיה לא, פוליסהל כספים להפקיד

 . פוליסהתחזרי להפקיד כספים ל

 חברת בך הרפואי השתנה( להביא לכך ששעלולה )ככל שמצ חדשה בריאות הצהרת במועד חידוש ההפקדות, תידרש/י למלא

 . או בעלות גבוהה יותר מגבילים בתנאים אותך לקבל תחליט היאאו ש בשנית אליהתסרב לקבל אותך  הביטוח

 

 של כל הכספים חלקית משיכה

 פעולה זו תשפיע עליך באופן הבא: ,שלך פוליסת הביטוחב שחסכת מהכספים חלק למשוךאם תחליט/י 

 .הקצבה החודשית הצפויה לך בגיל פרישה תקטן 

 למקרה פטירה יהיה בעלות גבוהה  ביטוחיהכיסוי האם תרצה/תרצי להמשיך להפקיד כספים בקרן לאחר המשיכה, יתכן ש

  יותר.

 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________      _________________________      _______________________ 

 חתימת העמית           שם מלא )פרטי ומשפחה(    תאריך

 

 

*במקרה שהבקשה מוגשת בידי מיופה כוח או אפוטרופוס/הורי הקטין, במקום חתימת העמית תמולא חתימת מיופה הכוח או 

 האפוטרופוס. 
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 מירבי מס לניכוי כמההס -'ח ספחנ

 161 טופס או שומה מפקיד אישור לצורך משיכת כספי פיצויים, ,ידו-על צורף שלא במקרהידי עמית -זה ימולא על טופס

 .הכולל התייחסות לחבות במס

 כדלקמן: מצהיר הריני ____ _____________ הגמלקופת /הביטוחחברת /הפנסיה מקרןפיצויים  כספי למשיכת בבקשתי טיפול לצורך

 במשיכת כספי הפיצויים.  חלקי או מלא פטור לקבלת זכאותי לבירור שומהלפקיד  לפנות זכאילי כי אני  ידוע .1

 כספי על ממס הפטור סכוםהתייחסות להכולל  מהמעסיק 161 טופס להגיש זכאי אניביצוע המשיכה  טרם כי לי ידוע, בנוסף .2

 .הפיצויים

 כאמור.   161אף על פי כן, אין באפשרותי/איני מעוניין להשיג אישור פקיד שומה או טופס  .3

 /הפנסיה בקרן שמי על ומיםעל כספי הפיצויים הרש _____של  המירבי במקור בשיעורממני מס ינוכה מסכים כי  אנילפיכך,  .4

  .הדין להוראות בהתאם וזאת, הכספים את למשוך מבקש אני שממנה הגמל פתקו /פוליסת הביטוח

 

 

 

 

 
 
 
 

___________________         ________________       _____________________     ______________ 

 חתימת העמית                             מס' ת.ז.      שם מלא )פרטי ומשפחה(        תאריך
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 עמית של , יורש או שאירמוטב ידי על גמל ופתטופס בקשה למשיכת כספים מק -' ט נספח

 שנפטר

 העמית פרטי .א

 *פרטי שם

 

 מין   לידה תאריך *זהות תעודת' מס *משפחה שם

 נ/ז    

 *רחוב

** 

 .ד.ת מיקוד  *יישוב *דירה *בית

      

 "ל*דוא כתובת *נייד טלפון קווי טלפון

   

 *שדות חובה    

  (זכאי כל עבור נפרד טופס למלא יש, זכאים מספר של)במקרה  הזכאי פרטי .ב

 שם פרטי*

 

 סטאטוס מין  לידה תאריך *זהותתעודת ' מס *משפחה שם

 יורש /מוטב /שאיר נ/ז    

 רחוב

 

 מיקוד  יישוב דירה בית

     

 כתובת דוא"ל טלפון נייד* טלפון קווי

   
 

  כספים למשוך מבקש אתה ממנה הגמל קופת פרטי .ג

מהאפשרויות הבאות. אם אתה מעונין למשוך כספים ממספר חשבונות או ממספר קופות גמל, נא מלא בטופס  אחתסמן עליך ל

 .נפרד

  [המנהלת החברה י"ע ימולא. ופת הגמלק שם:] 

 ופהבקשנפטר  העמית חשבונות כל . 

 מס חשבון .________________ :' 

 [המנהלת החברה י"ע ימולא. ההשתלמות קרן שם:] 

 בקרן העמית שנפטר חשבונות כל . 

 מס חשבון .________________ :' 

 
 
 

 

 

 תשלומים שהעמית שנפטר לא קיבל בגינם הטבות מס. – פטורים תשלומים*

  הכספים העברת לצורך זכאיה של בנק חשבון פרטי .ד

 מס' חשבון*

 

 מס' סניף* קוד בנק* שם בנק* שם בעל החשבון )פרטי ומשפחה(*

     

 כתובת בנק )רחוב(*

 

 מיקוד  יישוב בית

    
 

 שדות חובה*

 שנמשכו הכספים העברת אופן .ה

 !לך דע
 במקור על רווחיינוכה מס  75* של עמית שנפטר לאחר הגיעו לגיל פטורים תשלומיםבמקרה של משיכת 

   .ההון
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ככל שקיימת דרישה ) כספי המשיכה יועברו אליך באמצעות הבנק שאת פרטיו ציינת בסעיף ה' לעילברירת המחדל היא כי , לידיעתך

למסמכים או פרטים לצורך אופן העברה באמצעי זה, יפרט כאן הגוף המוסדי את המסמכים או הפרטים שעל  מהבנק או ממס"ב

 .  (העמית לצרף

   אם אפשרות זו אינה מתאימה לך, תוכל לסמן את אחת האפשרויות שלהלן:

  האפשריים.  היישומוניםדיגיטלי )הגוף המוסדי יפרט את  תשלומים יישומון באמצעותאני מעוניין שכספי המשיכה יועברו אלי

, יפרט כאן הגוף זאתשהממונה אישר  וככל, זה באמצעי העברה אופןלמסמכים או פרטים נוספים לצורך  דרישה שקיימת ככל

)אפשרות זו תתווסף רק אם בחר הגוף המוסדי להציע למבקש לבצע את  (.לצרף העמית שעל הפרטים או המסמכים אתהמוסדי 

  .)ב( לחוזר(7משיכת הכספים ואימות הזהות באמצעות יישומון תשלומים דיגיטלי כמפורט בסעיף 

 ולכן אבקש שהחברה תיצור עמי קשר בנק חשבון לי אין. 

 

 

 

   פנסיוני יועץ אופנסיוני  סוכן .ו

 לצורך משיכת הכספים סוכן פנסיוני או יועץ פנסיוניבמעורבות של  מעוניין אינני 

 משלוח לרבות, הכספים משיכת לצורך, כדלקמן, שפרטיו סוכן פנסיוני או יועץ פנסיוני של במעורבות מעוניין אני 

 ה:ז חוזר לפי אליו הודעות

 שם פרטי*

 

 כתובת דוא"ל*  טלפון נייד* *סוכן/יועץ פנסיוני' מס *משפחה שם

     
 

  (בעיגול הקף – הקטיןאפוטרופוס/הורה /כוח מיופה באמצעות מוגשת כשהבקשה למלא יש - המבקש פרטי .ז

 הורה הקטין יש למלא את פרטי שני הורי הקטין, ככל שישנם שני הורים. ידי-עלבמקרה שהבקשה מוגשת  שים לב,
 

 שם פרטי*

 

 דירה בית רחוב מין  לידה תאריך *תעודת זהות' מס *משפחה שם

    ז/נ    

 כתובת דוא"ל טלפון נייד* ת.ד. מיקוד ישוב

     

 *שדות חובה    

    

 שם פרטי*

 

 דירה בית רחוב מין  לידה תאריך *תעודת זהות' מס *משפחה שם

    ז/נ    

 כתובת דוא"ל טלפון נייד* ת.ד. מיקוד ישוב

     

 *שדות חובה    

  המשיכה לבקשת ביחס מידע קבלת אופן .ח

 .לחברה ותידועשלך אשר  ולכתובת הדואר הרגיל לידיעתך, הודעות לפי חוזר זה ישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שלך

 : בהתאם לבחירתך נא סמן זאת להלןרק לאחת מהכתובות כאמור אם אתה מעוניין שהודעות כאמור ישלחו 

 .אני מעוניין שהודעות לפי חוזר זה ישלחו אלי רק באמצעות דואר אלקטרוני 

  רגיל דוארבאמצעות רק לי אאני מעוניין שהודעות לפי חוזר זה ישלחו. 

  מצורפים מסמכים רשימת .ט

  ידך בפועל לבקשתך זו:-ואשר צורפו על וסמן את המסמכים הרלוונטיים אליך ברשימהנא עיין 

מיוצג גם אם אינך שבסעיף זה מהאפשרויות  אחתשים לב! עליך למלא את 
וגם אם אתה מיוצג באמצעות אחד י פנסיונ יועץ או פנסיוני סוכן באמצעות

  מאלה.
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 יש להמציא במקום ת"ז תצלום דרכון בצירוף זיהוי קונסולרי( -תצלום תעודת זהות )אם הינך תושב חוץ 

  בבקשת המשיכה. העתק המחאה מבוטלת או אסמכתא מהבנק הכוללים את פרטי חשבון הבנק שבו יופקדו הכספים כמפורט

 )א( לחוזר(15)הגוף המוסדי יהיה רשאי לדרוש זאת בתקופת המעבר בלבד כאמור בסעיף 

 עודת פטירה של העמית.ת 

 מינוי הוראתל מאוחרת צוואה קיימת או מוטבים מינה לא שהעמית במקרה - צוואה קיום צו לרבות צוואה או ירושה צו 

  .המוטבים

  מאומת כדין. כוח ייפוי -במשיכה באמצעות מיופה כוח 

 צו מינוי אפוטרופוס.  -אפוטרופוס )שאינו הורה(  במשיכה באמצעות 

  ת"ז של האפוטרופוס או של מיופה הכוח )אפוטרופוס שהוא הורה  תצלום -באמצעות אפוטרופוס או מיופה כוח במשיכה

 ימציא בנוסף, נספח לת"ז המעיד על היותו הורה הקטין(.

 נוספים  מסמכיםפרטים או  אילו המוסדי הגוףכאן יפרט )והממונה  הדין בהוראותשנדרש  ככלמסמכים נוספים רטים או פ

 .(מקרים ובאילו נדרשים

 ידי מנהלי היישומון באישור הממונה, לצורך אימות זיהוי של עמית -ידי הבנק ועל-פרטים או מסמכים נוספים ככל שיידרשו על

 (.מקרים ובאילו נדרשיםנוספים  מסמכיםפרטים או  אילו המוסדי הגוףכאן יפרט )או מוטב 

 

 

 

 

_________________________      _________________________      _______________________ 

 זכאי*ה חתימת           (ומשפחה פרטי) מלא שם    תאריך

 

*במקרה שהבקשה מוגשת בידי מיופה כוח או אפוטרופוס/הורי הקטין, במקום חתימת העמית תמולא חתימת מיופה הכוח או 

 האפוטרופוס. 
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 דברי הסבר

 כללי 

הליך משיכת כספים מקופת גמל שלא בדרך של קצבה )בסכום חד פעמי(, לרבות הגדרת המסמכים הנדרשים לצורך 

בדין, ולפיכך נכון להיום כל קופה כיום אינו מוסדר  הטיפול בבקשה כאמור אופןלמשיכת כספים ו הגשת בקשה

 נוהגת באופן אחר ביחס להליך המשיכה. 

 

 עלייהכן לוהמוגשות לגופים המפוקחים  כספים למשיכת הבקשות בכמות צמיחהבשנים האחרונות אנו עדים ל

לטיפול בבקשה למשיכת כספים ובהגדרת . במצב דברים זה, הצורך בקביעת כללים ברורים המשיכהבהיקף סכומי 

המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה למשיכת כספים כאמור לעיל, בא לידי ביטוי ביתר שאת בפניות הציבור 

ן לא אחת אפייתהמתקבלות בנושא. מפניות ציבור אלו עולה תמונת מצב לפיה הליך המשיכה ארוך ומסורבל ומ

לקבלת או מדרישתם , זה מכבר אם נמסרומדרישת הגופים לקבלת מסמכים נוספים גם לרוב בעיכובים הנובעים 

 המשיכה וכן הלאה.  הליך לצורך ביצוענדרשים מסמכים שלא בהכרח 

 דמחהיא  לפיכך החוזר מטרת. כספים למשיכת בבקשה הטיפול הליך לעניין הוראות בחוזר לקבוע מוצע ,בשל כך

למשיכת  ולהבטיח בכך את יכולתו לממש את זכויותיו כספים למשוך המבקש לעמית ומסודרתהליך פשוט  לייצר

המוסדיים שתסייע ליצירת הליך  בגופים תפעולית ליעילות להביא ומאידךבהליך פשוט, ברור ומהיר  הכספים

 משיכה יעיל ומסודר.

 

 לחוזר 3סעיף 

בסכום בקשה למשיכת כספים  לצורך הגשתלדרוש מעמית רשאי גוף מוסדי שאת המסמכים  הגדירמוצע לסעיף זה ב

  קופת גמל אישית לפיצויים.ה לביטוח חיים, קופת גמל לחיסכון או פוליס קרן פנסיה, חד פעמי מקופת גמל שהיא

 בנוגע םהכולל פרטי למשיכת כספיםבקשה טופס מציא להעמית היה רשאי לדרוש מי גוף מוסדיכי לקבוע מוצע 

אופן קבלת מידע ביחס לבקשת המשיכה, , של העמיתפרטי חשבון הבנק אופן העברת הכספים, , ולמשיכה עמיתל

 . ועוד רשימת המסמכים המצורפים

מאחר שבמקרים של  .תצלום תעודת זהות יאלהמצ עמית מוצע לקבוע כי לצורך אימות זהות עמית, יהיה על עוד

דרכון בצירוף זיהוי  תצלום להמציא תושב חוץהוא שעמית יידרש זהות מורכב יותר, התושב חוץ הליך אימות 

   קונסולרי.

הביטוחי  בכיסויבקצבת הזקנה של העמית וכן משיכת כספים מרכיב התגמולים עלולה לבטל או לפגוע משמעותית 

 עמיתמנת ליידע את העל לשאיריו במצב של פטירה חס וחלילה.  במצב של אבדן כושר עבודה ובכיסוי הביטוחי ושל

בקשה גשת העת ב מוצע לקבוע כיבטרם יבקש למשוך את הכספים, בדבר השלכות המשיכה על זכויותיו בקרן, 

זאת ו על זכויותיו המפרט את השפעות משיכת הכספים דף מידע עמית לחתום על כספי תגמולים, יהיה על משיכתל

 . יבחר לבצע את המשיכה בטרם ישקול צעדיו ויקבל החלטה מושכלתש על מנת

גוף מוסדי  רשאי, ועוד פיצויים כספי משיכת, ממס בפטור משיכה כגון מצביםב( מוצע לקבוע כי ב) קטן בסעיף

   .החוזר הוראותב מפורטכנוספים  מסמכים להמציאמעמית  דרושל

( מוצע לקבוע כי בנוסף למסמכים כאמור לעיל, במקרים בהם נדרשים פרטים או מסמכים נוספים גבסעיף קטן )

ידי הבנק -בהתאם להוראות הדין והממונה, או אם לצורך אימות זהות עמית נדרשים פרטים או מסמכים נוספים על

 רך טיפול בבקשתו.יהיה הגוף המוסדי רשאי לדרוש מעמית פרטים או מסמכים אלה לצו וןאו מנהלי היישומ

  לחוזר 4סעיף 
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צורך הגשת בקשה למשיכת כספים בסכום לדרוש מעמית להגדיר את המסמכים שגוף מוסדי רשאי בסעיף זה מוצע ל

  .קרן השתלמות או קופת גמל להשקעהקופת גמל שהיא מחד פעמי 

 רשאי המוסדי הגוף יהיהבסעיף  האמורים במקרים כי( לעיל, ג)3 בסעיף לאמור בדומה ,לקבוע מוצע)ב(  קטן בסעיף

 קטן בסעיף מפורטכ למסמכים בנוסף, לצורך טיפול בבקשתוכמפורט בסעיף מעמית פרטים או מסמכים  לדרוש

 )א(.

  5סעיף 

למשיכת כספי  הבקש לצורך הגשתלדרוש מזכאי  גוף מוסדי רשאיאת המסמכים ש הגדירמוצע ל (א) קטן בסעיף

 בסכום חד פעמי. ,עמית שנפטר

 רשאי המוסדי הגוף יהיההאמורים בסעיף  במקרים כי( לעיל, ג)3 בסעיף לאמור בדומה, לקבוע מוצע)ב(  קטן בסעיף

 קטן בסעיף כמפורט למסמכים בנוסףלצורך טיפול בבקשתו, כמפורט בסעיף מעמית פרטים או מסמכים  לדרוש

 )א(.

במקרים בהם בקשת משיכת כספי הנפטר קטן )ג( מוצע להגדיר את המסמכים שגוף מוסדי רשאי לדרוש  בסעיף

 ל למשיכת הכספים. לפעולבחון את סמכותו של מנהל העיזבון  על מנת ,יזבוןמוגשת באמצעות מנהל ע

  6סעיף 

 3לפי סעיפים שיצורפו לבקשה למשיכת כספים רשאי לדרוש גוף מוסדי המסמכים שאת  הגדירמוצע לבסעיף זה 

בנוסף למסמכים , וזאת פוטרופוס או מיופה כוחבקשת המשיכה מוגשת באמצעות אבמקרים בהם , לחוזר 5עד 

  כאמור. 5עד  3המפורטים בסעיפים 

  7סעיף 

כיום, כאשר מוגשת בקשה למשיכת כספים על ידי עמית או זכאי, הליך הזיהוי של העמית או הזכאי מבוצע לרוב 

 באמצעות המצאת העתק תעודת זהות ואסמכתא בנקאית )צ'ק מבוטל או אישור ניהול חשבון(. 

ספים על ידי הגוף המוסדי מוצע לקבוע בסעיף קטן )א( כי תשלום הכ העמית זיהוי הליך וחיזוק התהליך ייעוללצורך 

מערכת סליקה בנקאית )מס"ב( או באמצעות  יבוצע רק לאחר שהגוף המוסדי אימת את זהות המבקש באמצעות

הכספים יועברו הזיהוי יהיה חד חד ערכי ועל מנת לוודא ש ,בקשת המשיכה בטופסהבנק שבו מצוי החשבון שנמסר 

 לחשבון המבקש ולא לחשבון אחר.

מוצע לקבוע כי בנוסף לאמור לעיל, רשאי הגוף המוסדי להציע לעמית לבצע את משיכת כספים בסעיף קטן )ב( 

  .עות יישומון תשלומים דיגיטליואימות זהותו באמצ

( מוצע לקבוע כי על אף האמור בסעיף קטן )א(, במקרים שבהם אין למבקש חשבון בנק שאליו ניתן גבסעיף קטן )

 יתבצע בהתאם לשיקול דעתו של הגוף המוסדי ובכפוף להוראות הדין.להעביר את הכספים, הליך הזיהוי 

  8סעיף 

בבקשה למשיכת כספים לאחר  מוסדיהוף גגדיר הליך סדור ואחיד לטיפול הלהמוצע בסעיפים קטנים )א( עד )ה( 

צר אחידות בין קופות יעל מנת לייעל את הליך הטיפול בבקשה למשיכה, לי ,את. זזכאיידי עמית או -על שהוגשה

  .ולסייע לעמית לממש את זכויותיו בקרןככל הניתן הגמל השונות 
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 כגון, בהם בקשה למשיכת כספים אינה ניתנת לביצוע בשל מניעה שבדיןשבסעיף קטן )ג( מוצע לקבוע כי במקרים 

יציין הגוף  ,על החשבון, רישום הערה על קבלת פס"ד לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג וכדומה שהוטלבשל עיקול 

  להוראת הדין אשר בשלה יש מניעה לביצוע המשיכה. יינתן פירוט בנוגעהמוסדי כי לא ניתן לטפל בבקשה ו

לסניפי הגוף המוסדי או  ( מוצע לקבוע כי גוף מוסדי לא יתנה את משיכת הכספים בהגעת המבקשבסעיף קטן )ו

שאז ין למבקש חשבון בנק אליו ניתן להעביר את הכספים, שא, למעט במצב בפגישה פרונטלית עם מי מטעמו

 .לפי שקול דעתו, בכפוף להוראות הדין יפעל הגוף המוסדי)ב( לחוזר 7סעיף קטן מוצע בבהתאם ל

פנה ישירות לגוף המוסדי אם העמית  כי ( זקטן )בסעיף מוצע לקבוע לאור פניות ציבור שהתקבלו ברשות בנושא, 

בבקשה בכך שתוגש או תטופל בידי  וטיפוללהתנות את מוסדי הגוף רשאי הבבקשה למשיכה או בקשר אליה, לא 

 .עמית מיוצג על ידי סוכן או יועץ פנסיוניהגם אם  ,הסוכן או היועץ הפנסיוני

הליך המשיכה, ולא יאוחר מעשרה ימי עסקים ממועד ביצוע התשלום, לקבוע כי לאחר השלמת ( מוצע חבסעיף קטן )

פרטי חשבון העמית בקופה, פרטי ישלח הגוף המוסדי לעמית או הזכאי הודעה המסכמת את פרטי המשיכה, לרבות 

 החשבון שאליו הועברו הכספים, תאריך ביצוע ההעברה, סכום המשיכה והרכבו וכיוצא בזה. 

 9סעיף 

 בהתאםלמשוך כספי פיצויים שהפקיד בגין עמית,  במקרה שמעסיק מבקשמוצע לקבוע כי  לסעיף זהקטן )א(  סעיףב

על בקשת לעמית מוסדי להודיע הגוף העל  לחוק,( 3)א()23 סעיףל )ד(-ו)ב( משנה  פסקאותב הקבועים לתנאים

 התנגדותו לבקשת המעסיק.על מנת לאפשר לעמית להביע  המשיכה ביצועבטרם המעסיק למשיכת כספי הפיצויים 

על הגוף המוסדי לשלוח לעמית לאחר  הפיצויים נמשכו בידי מעסיק,בסעיף קטן )ב( מוצע לקבוע כי ככל שכספי 

ר מעשרה ימי עסקים ממועד ביצוע התשלום למעסיק, הודעה המסכמת את פרטי השלמת הליך המשיכה, ולא יאוח

 )ח( כמפורט לעיל ובשינויים המחויבים. 8המשיכה, בדומה לאמור לגבי סעיף 

 עניינו חובת משלוחמשיכת כספי פיצויים בידי מעסיק וחל על זה הוא הסעיף היחיד בחוזר אשר יובהר כי סעיף 

מלבד הוראת סעיף חוזר הקבועות בהוראות יתר ה .עסיק למשיכת כספי הפיצוייםבקשת המ עקבהודעות לעמית 

   זה אינן חלות על משיכת כספי פיצויים בידי מעסיק.  

 10סעיף 

 ,שנמשכוכספים  העברת, מוצע לקבוע כי הגופים המוסדיים יקבעו נהלים לעניין בנושאשהתקבלו לאור פניות ציבור 

כשתוגש להם בקשה לבחו"ל. הנהלים יועברו לאישור הממונה ויחייבו את הגופים  המתנהלים בנק לחשבונות

  למשיכת כספים מצד עמית או זכאי אשר יבקשו להעביר את כספי המשיכה לחשבון בנק בחו"ל. 

 11סעיף 

על מנת וביצוע כלל הפעולות הנוגעות לבקשה.  כספים למשיכת בקשה הגשת אופן את להסדיר מוצע זה בסעיף

וביצוע הפעולות הנוגעות  הבקשה הגשת את יאפשר מוסדי גוף לסייע לעמיתים לממש את זכויותיהם, מוצע כי

  .בסעיף מפורטכ דיגיטליים באמצעיםבמגוון אמצעים, ובכלל זה  לבקשה

 12סעיף 

 לבקשת המשיכה.  בקשרזכאי או ל לעמית ההודעות שליחת אופן את לקבוע מוצע )ב( -ו )א( פים קטניםבסעי
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והן  אלקטרוניבדואר הן ישלחו לעמית או לזכאי שהודעות בקשר לבקשת המשיכה בסעיף קטן )א( מוצע לקבוע 

 . בדואר רגיל אלא אם ביקשו בטופס המשיכה שהודעות ישלחו להם רק באחד מהאמצעים כאמור

את  הגוף המוסדיבדואר רגיל , ישלח ובדואר אלקטרוני יחת ההודעות לבנוסף לש( מוצע לקבוע כי בבסעיף קטן )

 .ההודעות בקשר לבקשת המשיכה, גם באמצעות מסרון לטלפון הנייד

כאמור, יהיה על הגוף המוסדי להציג את ההודעות ההודעות חובת משלוח ( מוצע לקבוע כי בנוסף לגבסעיף קטן )

 המלאות והמפורטות ששלח לעמית גם בחשבונו האישי המקוון של העמית.

, סוכן פנסיוני או יועץ פנסיוניבמקרים בהם הבקשה למשיכת כספים הוגשה על ידי י מוצע לקבוע כ (ד) קטן בסעיף

בקשה הוגשה על ידי לעומת זאת, במקרים שה .או לזכאי, לפי העניין והן לעמית סוכן או ליועץההודעה תשלח הן ל

ידי סוכן או -גם אם הוא מיוצג על ,או לזכאי לעמית רק, זה חוזר לפי הודעותישלח הגוף המוסדי , או הזכאי העמית

   .כי ההודעות ישלחו גם לסוכן או היועץאו הזכאי  העמית בטופס המשיכה בחר אלא אם כן יועץ,

על מנת לייעל את הליך משיכת הכספים וכן לספק מידע נרחב לעמית המעוניין למשוך כספים מקופת הגמל, מוצע 

 הגוף של האינטרנט באתר כספים משיכת בנושא ייעודי אינטרנט דףלהורות לגוף המוסדי להציג ( הקטן ) בסעיף

אשר יאפשר גישה נוחה לכלל הטפסים הנוגעים למשיכה וכן יספק מידע נרחב לעמית או הזכאי באשר  המוסדי

ות ודרישות הדין הורא, לאופן הגשת הבקשה, רשימת המסמכים שיש לצרף לה, השלכות המשיכה על זכויות העמית

 . , והשלכות משיכה שלא כדין על העמיתביחס למשיכה בפטור ממס

 13 סעיף 

על מנת לתת לגופים זמן מספק לצורך היערכות ליישום  ,2021 מרץב 1 ביוםכי תחילתו של חוזר זה  מוצע לקבוע

 .הוראות החוזר

 14 סעיף

, בסעיף נויותקופות הגמל המקרן פנסיה ותיקה ו טהגופים המוסדיים למע על תהיה חוזרהתחולת מוצע לקבוע כי 

הוראות החוזר לא יחולו מוצע לקבוע כי בנוסף,  .זאת מאחר שהוראות חוזר זה אינן רלוונטיות לקופות גמל אלוו

ם הוראות ייחודיות במקרים שבהם חלות הוראות החוזרים המפורטים בסעיף, וזאת מאחר וחוזרים אלה קובעי

   ים.הם חללמקרים שעליהם 

 15סעיף 

כנדרש בחוזר,  הותמול הגופים המתאימים לצורך ביצוע אימות ז להקמת ממשקעל מנת לתת לגופים זמן היערכות 

באמצעים המקובלים  הותניתן להמשיך לבצע אימות ז 2021במאי  1כי עד לתום תקופת המעבר ביום מוצע לקבוע 

     .היום, היינו באמצעות המצאת העתק תעודת זהות והעתק המחאה מבוטלת או אסמכתא מהבנק

 16סעיף 

 גמל מקופות כספים"משיכת  שעניינו 2003/5 גמל בחוזר)א( 2 סעיף הוראות את מבטלזה  חוזרלקבוע כי  מוצע

בידי  פיצויים כספי למשיכת נאיםת ותקובע( לחוק 3)א()23 סעיף הוראותמאחר וזאת , "מעביד ידי על לפיצויים

 .משלימות את התהליךהוראות חוזר זה ו מעביד
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