
 

 

 עבור פרסום באאוטברייןכתבה בנושא הר הכסף 
 

 לגלות כספים אבודים בואו הר הכסף:

למי  יםהממתינ יםהר הכסף נשמע לכאורה כמעין אגדת ילדים, מן הר ועליו מטבעות זהב נוצצ

לו, שייכים שהמטבעות אדם לממתין שציאות מראה כי מדובר בהר של ממש המ ואכן, בהםשיחפוץ 

 ייגש לקחת אותם. ש

. ותרבים דרך חברות הביטוח או דרך קרנות שונכמעט כל ישראלי צובר במהלך חייו סכומי כסף 

קרנות השתלמות ובמקומות נוספים. רק ב ,חיסכון פנסיוניבכספים אלה יכולים להיות בקופות גמל, 

מיליארד שקלים אשר שייכים לישראלים והם נשכחו  9 -לסבר את האוזן, בהר הכסף קיימים ככדי 

ות שייכים לכל אחד מכם ועכשיו אפשר למצוא בחיסכון הפנסיוני שלהם. כספים אלה יכולים להי

 אותם. 

השנים הפקידו כספים בתור חסכונות אולם הם שכחו  במהלךחלק מהכספים שייכים לאנשים אשר 

הכספים. כמו כן, כספים רבים שייכים לאנשים  מםמסיבות שונות הם אינם יודעים על קיושמהם או 

לקחת הכסף, מה שיוצר מצב שכספים אלה נמצאים  בדרישה באיםאינם ויורשיהם  יותר שאינם בחיים

 ים הנהנים מהון זמין. יאצל גופים פיננס

 קצת על פרויקט הר הכסף

לכלל הציבור  ייעודי אינטרנט אתר 2013 -שנתב השיק האוצר במשרד וחסכון ביטוח, ההון שוק אגף

 מנת על פרויקטל הצטרף ישראל בנק 2016בשנת . פנסיוניים בחסכונות שנשכחו כספים לאיתור

 צורך אין הרב למזלנו. על ידי הציבור ובהם כספים שאין להם דורשים שנשכחו בנק חשבונות לאתר

 . אתר באותויחד  נמצאים החיפוש מנועי שניכיוון שמ, אתר לעוד להיכנס

ם השונים אינו הוגן כלל, מה יאצל חברות הביטוח והגופים הפיננסינמצאים בו כספים אלה שהמצב 

ות אבמצי טיפולשגרם להקמת הפרויקט החדש "הר הכסף" לפני מספר שנים. הפרויקט מאפשר 

לדרוש אותם יוכלו אנשים שחסכו כספים במשך השנים ובאופן זה  העגומה שנוצרה בלית ברירה

אצל חברות  נמצאים עד היום רבים היופרויקט זה לא היה יוצא לפועל, כספים ו במידה מגופים אלה.

כספים רבים ישנם ן יעדיכי גם לאחר חשיפת הפרויקט הוא מה שעצוב בכל הסיפור הזה  אלה, אולם

 ממתינים לדורשים. ה

 בואו לאתר את הכספים האבודים 

האתר המוצע לכלל הציבור הינו ידידותי ונוח לשימוש ואף לאיתור, כך על ידי הקלקת צמד המילים 

, גמל בקופות פעילים םשאינ שבונותבאתר ניתן למצוא ח"הר הכסף" בגוגל תוכלו להגיע לאתר. 

 אלל) מוות למקרה ביטוח פוליסות וכן, השתלמות ובקרנות חיסכון עם חיים בביטוחי, פנסיה בקרנות

 וףוחסכונות המיועדים לגיל פרישה ולחש םכמו כן, ניתן למצוא מידע על חשבונות לא פעילי (.חיסכון

 שם על הרשומים חשבונותבנוסף לכספים אבודים אישיים, ניתן לחשוף באופן כללי כספים על שמכם. 

 חיסכון עם חיים ביטוחי, פנסיה קרנות, גמל בקופות נמצאיםוכספים שלהם ש ושנפטר יםקרוב

 .מוות למקרה ביטוח פוליסות וכן, השתלמות ובקרנות

 https://itur.mof.gov.il -כנסו לאתר הר הכסף בכתובת  אתר את הכספים?רוצים 
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