
א.מ.השם מסלול מקור
קוד קופה/

מסלול 
בבנק 

המתפעל
שם מסלול  יעדמספור

א.מ.ה 
מסלול 

יעד

קוד קופה/ 
מסלול 
בבנק 

המתפעל
סניףחשבוןבנק

קופות הגמל לאחר המיזוג

9916122אקסלנס גמל לבני 50 ומטה

991612220136053409הפניקס גמל לבני 50 ומטה1
987743הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 50 ומטה

25739הלמן-אלדובי גמל ישראל

 הלמן-אלדובי גמל כללי
259387)לשעבר קופת פקידי מרכנתיל דיסקונט(

9529658אקסלנס גמל מסלול לבני 50 עד 60
952965820644815461הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 260

9878535הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 50 עד 60

4016אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה
401620255400409הפניקס גמל לבני 60 ומעלה3

9879536הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 60 ומעלה

990552520554336461הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה99055254אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה

991780520493876461הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 9917805560אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60

8624807אקסלנס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה
862480720493825461הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה6

הלמן-אלדובי גמל פאסיבי משולב עד 
25%2263679 מניות

961660אקסלנס גמל מסלול מניות
96166020644785461הפניקס גמל מסלול מניות7

72452הלמן-אלדובי גמל מניות

38530אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות

3853020235426409הפניקס גמל אג"ח ללא מניות8  הלמן-אלדובי גמל פאסיבי - מדדי
1442681אג"ח ממשלת ישראל

119853הלמן-אלדובי גמל אג"ח ללא מניות

211121אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות 

21112120154000409הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות9 10754הלמן-אלדובי גמל אג"ח עד 25% במניות

2089125אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות

990652620554328461הפניקס גמל שיקלי טווח קצר990652610אקסלנס גמל שיקלי טווח קצר

204982820400519574 הפניקס גמל שריעה20495111הלמן-אלדובי גמל שריעה

S&P500 13263827אקסלנס גמל מחקה מדד

12S&P500 1326382720493426461הפניקס גמל מחקה מדד S&P500 2256678הלמן-אלדובי גמל מחקה מדד

 הלמן-אלדובי גמל פאסיבי - מדדי
1543680מניות חו"ל

1488764הלמן-אלדובי תגמולים בניהול אישי
הפניקס תגמולים בניהול אישי - לשעבר 13

154132820180590573אקסלנס
1541328אקסלנס תגמולים בניהול אישי

הפניקס תגמולים בניהול אישי  - לשעבר 2098-14אי.בי.אי גמל בניהול אישי
2098-12651936600איביאי

 +52850+56אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה
 +52850+56הפניקס גמולה מבטיחת תשואה57+58+5915

57+58+5920136800409
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קרנות השתלמות לאחר המיזוג

964664אקסלנס השתלמות כללי
96466420644947461הפניקס השתלמות כללי1

132381הלמן-אלדובי השתלמות כללי

68610020241000409הפניקס השתלמות לטווח קצר6861002אקסלנס השתלמות לטווח קצר

968666אקסלנס השתלמות מניות
96866620644769461הפניקס השתלמות מניות3

738385הלמן-אלדובי השתלמות מניות

71699אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות

7169920261398461הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות4 הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי-מדדי 
1443691אג"ח ממשלת ישראל

 הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח 
1202388ללא מניות

1100142אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות
110014220241478461הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות5

 הלמן-אלדובי השתלמות מסלול אג"ח
1203382עד 10% מניות

1190101אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

119010120261487461הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות6

אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח 
8628734עד 25% במדדי מניות

 הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח 
395386עד 25% במניות

הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי משולב 
2271687עד 25% מניות

7151022034898461הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר7151027אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר

8629726אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי
862972620493817461הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי8

9869538הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי -כללי

952866220644939461הפניקס השתלמות הלכה95286629אקסלנס השתלמות הלכה

S&P500 13264737אקסלנס השתלמות מחקה מדד

10S&P500 1326473720493779461הפניקס השתלמות מחקה מדד הלמן-אלדובי השתלמות מחקה מדד 
S&P5002265684

הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי - מדדי 
1544689מניות חו"ל

205883420400543574 הפניקס השתלמות שריעה205838411הלמן-אלדובי השתלמות שריעה

1542329אקסלנס השתלמות בניהול אישי
 הפניקס השתלמות בניהול אישי 12

154232920180558573- לשעבר אקסלנס
1489765הלמן-אלדובי השתלמות בניהול אישי

 הפניקס השתלמות בניהול אישי 2100-13אי.בי.אי השתלמות בניהול אישי
2100-12651952600- לשעבר אי בי אי
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קופת גמל להשקעה לאחר המיזוג

7908573אקסלנס גמל להשקעה כללי
586696461 790857320הפניקס גמל להשקעה כללי1

7973597הלמן-אלדובי גמל להשקעה כללי

790557020586688461הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות79055702אקסלנס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות

אקסלנס גמל להשקעה אג"ח עד 15% 
7906571מניות

הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% 3
586726461 790657120מניות

הלמן-אלדובי להשקעה פאסיבי - מדדי 
7977655אג"ח עד 10% במדדי מניות

אקסלנס גמל להשקעה מדדי מניות 
7907572פאסיבי

790757220586386461הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי4
הלמן-אלדובי להשקעה פאסיבי - מדדי 

7976654מניות

7909574אקסלנס גמל להשקעה כללי פאסיבי
790957420586467461הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי5

7974598הלמן-אלדובי להשקעה פאסיבי - כללי

1320957520190693461הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר132095756אקסלנס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר

אקסלנס גמל להשקעה מחקה מדד 
S&P50013250576

הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד 7
S&P5001325057620221106461

הלמן-אלדובי להשקעה מחקה מדד 
S&P50011411653

800483920267193574הפניקס גמל להשקעה שריעה80046008הלמן-אלדובי להשקעה שריעה

797584420267207574הפניקס גמל להשקעה מניות79755999הלמן-אלדובי להשקעה מניות
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קופות הגמל חיסכון לכל ילד לאחר המיזוג
 אקסלנס חיסכון לילד 

11310628- חוסכים המעדיפים סיכון מועט
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים 1

1131062820600559461סיכון מועט
 הלמן-אלדובי חיסכון לילד

11354618- חוסכים המעדיפים סיכון מועט

 אקסלנס חיסכון לילד 
11311629- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים 2
1131162920600788461סיכון מוגבר

 הלמן-אלדובי חיסכון לילד
11356620- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

 אקסלנס חיסכון לילד 
11312631- חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים 3
1131263120600737461סיכון בינוני

 הלמן-אלדובי חיסכון לילד
11355619- חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

 אקסלנס חיסכון לילד 
11335632- הלכה

1133563220600605461הפניקס חיסכון לילד - הלכה4
 הלמן-אלדובי חיסכון לילד

11353617- הלכה

 הלמן-אלדובי חיסכון לילד
1135284620267835574הפניקס חיסכון לילד - שריעה113526165- שריעה



א.מ.השם מסלול מקור
קוד קופה/
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קופה מרכזית לפיצויים אחרי המיזוג

24210אקסלנס מרכזית לפיצויים
2421020136045409הפניקס מרכזית לפיצויים1

262609הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים כללי 

384932034529461הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות384932אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

8011642034375461הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי8011643אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי

אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי 
הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי 8041674מניות

8041672034545461מניות

8061692034618461הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד8061695אקסלנס מרכזית לפיצויים צמוד מדד

876542520519336461הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים87654256אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים

אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי 
8766426אג"ח

הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי 7
876642620519379461אג"ח

הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים מסלול 
1233610אג"ח

אקסלנס גמל מסלולית לפיצויים רבת 
הפניקס גמל מסלולית לפיצויים רבת 94184998מסלולים - כללית

941849920542699461מסלולים - כללית

947551920549987461הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי קצר94755199אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי קצר

הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים רב 
מסלולית )סנונית קופה מסלולית 

לפיצויים, מסלול סנונית )רב מסלולית(
הפניקס מרכזית לפיצויים רב מסלולית - 68260610

68284920264704574סנונית
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קופות וקרנות הסגורות למצטרפים חדשים

389-125190509קרן הגמלאות לעורכי דין389-1קרן הגמלאות לעורכי דין

325-125294509מגן קרן פנסיה ותיקה325-2מגן קרן פנסיה ותיקה

100885020264755574הפניקס קופה לתשלום דמי מחלה10086073הלמן-אלדובי קופה לתשלום דמי מחלה

קופת גמל מרכזית לקצבה  לעובדי 
קופת גמל מרכזית לקצבה  לעובדי חברת 4בשלבי פתיחהחברת נמל אשדוד בע"מ

בשלבי פתיחהנמל אשדוד בע"מ

הלמן אלדובי חנ"י מרכזית לקצבה 
1259585220426836574הפניקס חנ"י מרכזית לקצבה )פורשים(125956955)פורשים(

הלמן אלדובי חנ"י מרכזית עובדים 
1259585320515987574הפניקס חנ"י מרכזית עובדים )פעילים(125956966)פעילים(

קופת גמל מרכזית לקצבה של עובדי 
חברת נגה ניהול מערכת החשמל בע"מ 

-מסלול פורשים
132068237

קופת גמל מרכזית לקצבה של עובדי 
חברת נגה ניהול מערכת החשמל בע"מ 

-מסלול פורשים
1320685420588771574

קופת גמל מרכזית לעובדים של עובדי 
חברת נגה ניהול מערכת החשמל בע"מ - 

מסלול פעילים
132068228

קופת גמל מרכזית לעובדים של עובדי 
חברת נגה ניהול מערכת החשמל בע"מ - 

מסלול פעילים
1320685520605013574


