
בפנייה לפקיד השומה יש לבקש כי האישור יופנה לקופה הרלוונטית
כולל מספר תיק הניכויים המתאים בהתאם לטבלה מטה

תיקי ניכויים בקופות הגמל:
םייכויק ני' תסמ ראוצ'  סמ הפוקהשם  הפוג קוס

935218404 456  יללות כמלתשל הלכ

תומלתשן הרק

935218404 1348  דדד מומ צח"גות אמלתשל הלכ
935218404 1350  ותינות ממלתשל הלכ
935218404 1351  רצח קווי טלות שקמלתשל הלכ
935218404 1534 הכלות המלתשל הלכ
935218404 2115  ח"גות אמלתשל הלכ
935803320 539  הנשז לוח א5.5ר ועישה בואשח תיטב' - מם אילומן גרר קב

למ גפתוק

935803338 263 '  ר גמ ב"על במל גלל כוהינם בייוציפ וםילומגתל למת גפום - קילומן גרר קב
935834846 253  יללר כמל תלכ
935834846 124 דדד מומ צח  "גר אמל תלכ
935834846 128  רצח קווי טלר שקמל תלכ
935834846 127  ותינר ממל תלכ
935834846 117 ח  "גר אמל תלכ
935834846 1533 ה כלר המל תלכ
935834846 592 ילר שקמל תלכ
935834846 9651 המטו 50י נבר למל תלכ 

935834846 9652 06ד  ע50י נבר למל תלכ

935834846 9653 להעמו  06י נבר למל תלכ

936185305 7988 יללד כיתעל למל גלכ

ל מ גפתוק
(8797ה )עקשהל

936185305 7989 ח"גד איתעל למל גלכ
936185305 7990 יתשלמח מ"גד איתעל למל גלכ
936185305 7991 ותינד מיתעל למל גלכ
936185305 7992 תוינמ  %15ד ח ע"גד איתעל למל גלכ

936185305 7993 רצח קווי טלקיד שיתעל למל גלכ
936185305 7994 הכלד היתעל למל גלכ
930629761 219  לארש יללד כים לייוציפת ליזכרה מפוג קומלא

תיזרכל ממ גפתוק

935004515 443  םייוציפת ליזכרה מפול קמל גלכ
936011543 614  (תימעת )ילולסת מיזכרל ממל גלכ
936011543 1284  תיביצקל תלכ
935834853 239  םייוציפת ליללה כפוק
935834820 684  םייוציפת ליזכרה מפוס קדה
935805036 241  ק יסעמם לייוציל פלכ
936011543 152  םייוציפת ליזכרה מפול - קזרל בלכ
936011543 892  הלחי ממדת ליזכרל מלכ

תיקי ניכויים בקרנות הפנסיה:
)גם למקבלי קצבאות וגם פדיונות(

םייכויק ני׳ תסמ ׳  ראוצסמ הקפהם ש
935947655 170 היסנל פלכ
935947200 667 60המישלה מיסנל פלכ
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כלל פנסיה וגמל בע״מ
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