
1. עד איזה יום יוכל עמית עצמאי להעביר המחאות לחשבונו?

תשובה: כל ההמחאות שיתקבלו במשרדי החברה עד ליום 29.12.20 יקבלו את הערך של שנת 2020. העברות בנקאיות ניתן לבצע עד 

לתאריך 30.12.20.

2. עמית עצמאי ששלח טופס הצטרפות לקרן השתלמות בצירוף המחאה ללא תעודת עוסק מורשה, האם יפתח עבורו חשבון 

ולאחר מכן יבוצע תהליך השלמת המסמכים?

תשובה: חובה ליידע את העמית כי עליו להעביר תעודת עוסק מורשה או אישור ניהול ספרים ובמקביל מחלקת התפעול תבצעה בדיקה 

האם העמית עצמאי, במידה ותמצא תעודת עוסק מורשה או ניהול ספרים הקופה תפתח.

3. אילו פרטים צריך עמית עצמאי שבחר לבצע הפקדה ישירות באחד מסניפי בנק מזרחי לקופת הגמל או קרן ההשתלמות שלו?

תשובה: על העמית לציין את מס‘ החשבון (6 ספרות), מס‘ סניף, קופה (מס‘ קופה של קרנות השתלמות - 197,  מס‘ קופה של קופות גמל - 

151, מס‘ קופה של קופת גמל להשקעה - 587) וקבוצת חשבון (קב“ח) = 900.

דוגמא: 111-222-333333 מס‘ חשבון 333333, סניף 222, מס‘ קופה - 197 להשתלמות | 151 לגמל | 587 לקופת גמל להשקעה וקב“ח 900.

4. אילו פרטים יציין מעסיק שיבחר לבצע הפקדה ישירות באחד מסניפי בנק מזרחי?

תשובה: מספר חשבון מעבר מעסיק, סניף, קופה (מס‘ קופה של קרנות השתלמות - 197 , מס‘ קופה של קופות גמל - 151) וקב“ח.

דוגמא: 111-222-333333 מס‘ חשבון מעבר מעסיק 333333, סניף 222, מס‘ קופה - 197 להשתלמות | 151 לגמל וקב“ח 900.

5. במידה והעמית בחר לבצע הפקדה לקופת הגמל או קרן ההשתלמות שלו באמצעות העברה בנקאית מהם פרטי החשבון אליו יש 

לבצע את העברה?

תשובה: א. עמית עצמאי - יש לבצע העברה בנקאית ישירות לחשבונו בבנק מזרחי ולהזין מספר סניף יש להוסיף למספר סניף הקיים 

במערכות שלנו + 400 (דוגמא במידה וחשבון העמית מתנהל בסניף 231 יש לבצע העברה לסניף 631. 

ב. מעסיקים - יש לבצע העברות בנקאיות למספר חשבון מעבר מעסיק המתנהל בבנק מזרחי ולהזין מספר סניף (יש להוסיף + 400 למספר 

הקיים).

6. כיצד ניתן לבצע הפקדות לקופות בניהול אישי?

תשובה: ניתן לבצע הפקדה ישירות באחד מסניפי בנק פועלים או לחילופין לבצע העברה בנקאית לחשבון ע“ש מיטב דש גמל ופנסיה בע“מ 

מס‘ חשבון 370090, סניף 600.

7. כיצד ניתן לבצע הפקדות לקרנות הפנסיה שלנו?

תשובה: ניתן לבצע הפקדה ישירות באחד מסניפי בנק פועלים או העברה בנקאית ע“פ פרטי החשבון הבאים: סניף 461 בבנק המזרחי, עבור 

מיטב דש פנסיה מקיפה - חשבון 193447, מיטב דש פנסיה כללית - חשבון 193749, או לחילופין ניתן להעביר המחאות עד ליום 29.12.20.

8. אילו נתונים על העמית לשלוח לאחר ביצוע העברה בנקאית או הפקדה ישירות באחד מסניפי הבנקים?

תשובה: לאחר ביצוע העברה בנקאית יש להקפיד להנחות את העמיתים לשלוח אסמכתא על ביצוע ההפקדה למייל המופיע בעלון סוף 

שנה. 

מעמד שכיר - הפרטים הנדרשים הם מס‘ ת.ז, מס‘ חשבון, סוג המוצר בגינו ביצע את ההפקדה (גמל/השתלמות), חודש משכורת, שכר 

ברוטו, חלק עובד, מעסיק ופיצויים. במידה ומדובר בהפקדה עבור כל שנת 2020 יש להעביר פיצול לפי החודשים.

מעמד עצמאי - יש לציין שם העמית, מס‘ ת.ז, סוג הקופה אליה יש לבצע את ההפקדה (גמל, השתלמות או פנסיה) ומספר חשבון אליו יש 

לבצע את ההפקדה.

9. כיצד ניתן להפקיד לקופת גמל/קרן השתלמות ללקוח שמנהל חשבון בבנק מזרחי?

תשובה: ניתן לבצע הפקדה באמצעות האתר של בנק מזרחי (לחשבון עו״ש במעמד/מעבר מעסיק בלבד).

עובר ושב----> הפקדה לקופת גמל.  

10. לקוח פונה וטוען כי ביצע העברה בנקאית או הפקדה באחד מסניפי הבנק ובחשבון העמית לא נראית ההפקדה אילו הנחיות עלי 

להנחות את העמית?

תשובה: במקרים אלה יש לוודא שהעמית הפקיד לחשבון הנכון ולבקש לשלוח אסמכתא על ביצוע ההפקדה בצירוף דוח פיצול כמפורט 

Hafkadot.pensia@MeitavDash.co.il :ולקרנות הפנסיה לכתובת מייל Hafkadot@MeitavDash.co.il  :לעיל לכתובת מייל

הפקדות לקופות Hafkadot-ira@MeitavDash.co.il - IRA כל עוד לא תשלח אסמכתא הכספים לא ישייכו לחשבון העמית.

קופת מיטב דש גמל להשקעה 
1. למה זה כדאי? 

תשובה: קופת גמל להשקעה הינה מכשיר חיסכון חדש המאפשר משיכת כספים בכל עת ולכל מטרה. המכשיר מציע הטבות מס, מגוון 

מסלולי השקעה, שקיפות ופשטות בניהול ההשקעות וחיסכון עלויות.

2. למי זה מתאים? 

תשובה: קופת גמל להשקעה מתאימה כמכשיר חיסכון לניהול הכסף הפנוי שלך או כחיסכון להשקעה בעתיד המשפחה. באפשרותך 

לפתוח חשבון עבורך ועבור ילדיך/נכדיך לכל מטרה (השכלה גבוהה וחתונה לילדים, הזדמנויות עסקיות, חופשות, וחיסכון לגיל פרישה).

3. כמה ניתן לחסוך? 

תשובה: בקופת גמל להשקעה ניתן לחסוך עד 71,330 ₪ צמוד למדד בכל שנה ברמת ת.ז, בהפקדה חד פעמית או חודשית (או גם וגם).

כל מה שרצית לדעת על הפקדות לסוף שנה
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