
 שם החברה המנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
 

 המיזוג תתרשים עץ לפי תכני
 

 תגמולים ופיצויים הפניקסשם הקופה: 
 102מספר קופה: 

 
 
 
 
 
 

 –מסלול במודל השקעות תלוי גיל 
 אקטיבי

גמל  הפניקסשם חדש למסלול: 
 ומטה 50לבני 

 50אקסלנס גמל לבני המסלול: 
 ומטה

אקסלנס גמל לבני שם המסלול: 
 ומטה 50

 9916מס' המסלול: 
-הלמן המסלול המתמזג:שם 

 ומטה 50אלדובי גמל מסלול לבני 
 9877מס' המסלול: 

-הלמן שם המסלול המתמזג:
 אלדובי גמל ישראל

 257מס' המסלול: 
-הלמן שם המסלול המתמזג:

אלדובי גמל כללי )לשעבר קופת 
 פקידי מרכנתיל דיסקונט(

 259מס' המסלול: 

מסלול במודל השקעות תלוי גיל  
 אקטיבי –

גמל  הפניקס חדש למסלול:שם 
 60עד  50מסלול לבני 

 
אקסלנס גמל שם המסלול: 

 60עד  50מסלול לבני 
 9529 מס' המסלול: 

  שם המסלול המתמזג:
אלדובי גמל מסלול לבני -הלמן

 60עד  50
 9878מס' המסלול: 

 

 אקטיבי –מסלול במודל השקעות תלוי גיל  
 60גמל לבני  הפניקס שם חדש למסלול:

 ומעלה
 

 ומעלה 60אקסלנס גמל לבני שם המסלול: 
 401 מס' המסלול: 

 : שם המסלול המתמזג
 ומעלה 60אלדובי גמל מסלול לבני -הלמן

 9879מס' מסלול: 
 
  

מסלול במודל השקעות תלוי  
 פאסיבי –גיל 

 הפניקס שם חדש למסלול:
 ומטה 50גמל פאסיבי לבני 

 
אקסלנס גמל שם המסלול: 
 ומטה 50פאסיבי לבני 

 9905 מס' המסלול: 
 
 

מסלול במודל השקעות  
 פאסיבי –תלוי גיל 

 שם חדש למסלול:
גמל פאסיבי  הפניקס

 60עד  50לבני 
 

אקסלנס שם המסלול: 
עד  50גמל פאסיבי לבני 

60 
 9917 מס' המסלול: 

 

מסלול במודל השקעות תלוי  
 פאסיבי –גיל 

 הפניקס שם חדש למסלול:
 ומעלה 60גמל פאסיבי לבני 

 
אקסלנס גמל שם המסלול: 
 ומעלה 60פאסיבי לבני 

 8624 מס' המסלול: 
 : שם המסלול המתמזג

אלדובי גמל פאסיבי -הלמן
 מניות 25%משולב עד 

 2263מס' מסלול: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 מתמחה מסלול
 הפניקס שם חדש למסלול:
 גמל מסלול מניות

אקסלנס גמל שם המסלול: 
 מסלול מניות

 961 מס' המסלול: 
  שם המסלול המתמזג:

 אלדובי גמל מניות-הלמן
 724מס' המסלול: 

 

 מסלול מתמחה 
 שם חדש למסלול:

גמל אג"ח ללא  הפניקס
 מניות

אקסלנס שם המסלול: 
 גמל אג"ח ללא מניות

 385 מס' המסלול: 
  שם המסלול המתמזג:

אלדובי גמל -הלמן
 אג"ח ללא מניות

 1198מס' המסלול: 
 שם המסלול המתמזג:

אלדובי גמל -הלמן
מדדי אג"ח  -פאסיבי 

 ממשלת ישראל
 1442מס' המסלול: 

 מסלול מתמחה 
שם חדש למסלול: 

גמל אג"ח עד  הפניקס
 מניות 15%

אקסלנס שם המסלול: 
 מניות 15%גמל אג"ח עד 

 211 מס' המסלול: 
 שם המסלול המתמזג

  :)פנימי(
אקסלנס גמל אג"ח עד 

 מניות 20%
 2089מס' המסלול: 

  שם המסלול המתמזג:
גמל אג"ח  אלדובי-הלמן

 במניות 25%עד 
 107מס' המסלול: 

 מסלול מתמחה 
 שם חדש למסלול:

גמל שיקלי טווח  הפניקס
 קצר

אקסלנס שם המסלול: 
 גמל שיקלי טווח קצר

 9906 מס' המסלול: 
 

 מיזוג טכני – מסלול מתמחה 
 הפניקסשם חדש למסלול: 

 גמל שריעה
אלדובי -הלמןשם מסלול: 

 גמל שריעה
 2049מס' המסלול: 

 

 מתמחה מסלול 
שם חדש למסלול: 

גמל מחקה מדד  הפניקס
s&amp;p500 
 שם המסלול: 

אקסלנס גמל מחקה מדד 
s&amp;p500 

 13263' המסלול: מס
  :המתמזג המסלול שם

אלדובי גמל מחקה -הלמן
 S&amp;P500מדד 

 2256 מס' המסלול: 
  שם המסלול המתמזג:

אלדובי גמל -הלמן
מדדי מניות  -פאסיבי 

 חו"ל
 1543מס' המסלול: 

 מסלול מתמחה 
 שם המסלול המתמזג: 

אקסלנס גמל שם מסלול: 
 חו"ל

 12088 מס' המסלול: 
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 תרשים עץ לפי תכנית המיזוג
 
 השתלמות הפניקסשם הקופה: 

 399מספר קופה: 

 
 
 
 
 
 

 כללימסלול 
 הפניקס שם חדש למסלול:

 השתלמות כללי
אקסלנס שם המסלול: 

 השתלמות כללי
 964מס' המסלול: 

 שם המסלול המתמזג:
אלדובי השתלמות -הלמן
 כללי

 132מס' המסלול: 

 מסלול מתמחה 
 הפניקס שם חדש למסלול:

 השתלמות לטווח קצר
אקסלנס שם המסלול: 

 השתלמות לטווח קצר
 686מס' המסלול: 

 

 מתמחהמסלול  
השתלמות  הפניקס שם חדש למסלול:

 כללי -פאסיבי 
אקסלנס השתלמות שם המסלול: 

 כללי -פאסיבי 
 8629 מס' המסלול: 

  שם המסלול המתמזג:
 כללי–אלדובי השתלמות פאסיבי -הלמן

 9869מס' המסלול: 
 

 מתמחהמסלול  
 הפניקס שם חדש למסלול:

 השתלמות הלכה
אקסלנס שם המסלול: 

 השתלמות הלכה
 9528 מס' המסלול: 

 

 
 
 
 
 

 מסלול מתמחה
 שם חדש למסלול: הפניקס

 השתלמות מניות
אקסלנס שם המסלול: 

 השתלמות מניות
 968 מס' המסלול: 

  שם המסלול המתמזג:
אלדובי השתלמות -הלמן
 מניות

 738מס' המסלול: 
 

 מסלול מתמחה 
  שם חדש למסלול:

השתלמות אג"ח  הפניקס
 ללא מניות

אקסלנס שם המסלול: 
אג"ח ללא השתלמות 

 מניות
 716 מס' המסלול: 

  שם המסלול המתמזג:
אלדובי השתלמות -הלמן

 אג"ח ללא מניות
 1202מס' המסלול: 

 שם המסלול המתמזג:
 השתלמותאלדובי -הלמן

מדדי אג"ח  -פאסיבי 
 ממשלת ישראל
 1443מס' המסלול: 

 מסלול מתמחה 
 הפניקס שם חדש למסלול:

 15%השתלמות אג"ח עד 
 מניות

 
אקסלנס שם המסלול: 

 15%השתלמות אג"ח עד 
 מניות

 1100 מס' המסלול: 
  שם המסלול המתמזג:

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

 1203מס' המסלול: 
 

 מסלול מתמחה 
 הפניקס שם חדש למסלול:

 25%השתלמות אג"ח עד 
 מניות

 
אקסלנס שם המסלול: 

 25%השתלמות אג"ח עד 
 מניות

 1190 מס' המסלול: 
  :)פנימי( שם המסלול המתמזג

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

 מניות
 8628מס' המסלול: 

  שם המסלול המתמזג:
אלדובי השתלמות אג"ח -הלמן

 במניות 25%עד 
 395מס' המסלול: 

  שם המסלול המתמזג:
אלדובי השתלמות -הלמן

 מניות 25%פאסיבי משולב עד 
 2271מס' המסלול: 

 

 מסלול מתמחה 
 שם חדש למסלול:

השתלמות שקלי  הפניקס
 טווח קצר

 
אקסלנס שם המסלול: 

השתלמות שקלי טווח 
 קצר

 715 מס' המסלול: 
 

מיזוג  – מתמחהמסלול  
 טכני

שם חדש למסלול: 
 השתלמות שריעה הפניקס

-הלמןשם המסלול: 
 אלדובי השתלמות שריעה

 2058 מס' המסלול: 

 מתמחה מסלול 
 

 הפניקסשם חדש למסלול: 
השתלמות מחקה מדד 

s&amp;p500 
 שם המסלול: 

אקסלנס השתלמות מחקה 
 s&amp;p500מדד 

 13264' המסלול: מס
 

  :המתמזג המסלול שם
 

אלדובי השתלמות -הלמן
 S&amp;P500מחקה מדד 

 2265 מס' המסלול: 
 
 

  שם המסלול המתמזג:
השתלמות  אלדובי-הלמן

 מדדי מניות חו"ל -פאסיבי 
 1544מס' המסלול: 
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 תרשים עץ לפי תכנית המיזוג

 
 גמל להשקעה הפניקסשם הקופה: 

 7904מספר קופה: 

 
 
 
 
 
 

 כללימסלול 
 הפניקס שם חדש למסלול:
 גמל להשקעה כללי

אקסלנס גמל שם המסלול: 
 להשקעה כללי
 7908מס' המסלול: 

 שם המסלול המתמזג:
אלדובי גמל להשקעה -הלמן
 כללי

 7973מס' המסלול: 
 
 
 

 מתמחה מסלול 
 

 הפניקסשם חדש למסלול: 
 גמל להשקעה כללי פאסיבי

 שם המסלול: 
גמל להשקעה כללי אקסלנס 

 פאסיבי
 7909' המסלול: מס

 
-הלמן  :המתמזג המסלול שם

 –אלדובי להשקעה פאסיבי 
 כללי

 7974' המסלול:  מס
 

 מתמחהמסלול  
 

 הפניקס שם חדש למסלול:
גמל להשקעה אג"ח ללא 

 מניות
אקסלנס גמל שם המסלול: 

 להשקעה אג"ח ללא מניות
 7905 מס' המסלול: 

 
 

 
 
 
 
 

 מתמחהמסלול 
 

גמל  הפניקס שם חדש למסלול:
 מניות 15%להשקעה אג"ח עד 

אקסלנס גמל שם המסלול: 
 מניות 15%להשקעה אג"ח עד 

 7906מס' המסלול: 
-הלמן שם המסלול המתמזג:

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

 7977מס' המסלול: 
 

 מתמחהמסלול  
 הפניקס שם חדש למסלול:

גמל להשקעה מניות 
 פאסיבי

אקסלנס גמל שם המסלול: 
 להשקעה מניות פאסיבי

 7907מס' המסלול: 
 שם המסלול המתמזג:

אלדובי להשקעה -הלמן
 מדדי מניות -פאסיבי 

 7976מס' המסלול: 
 

 מסלול מתמחה 
 שם חדש למסלול:

גמל להשקעה  הפניקס
 שיקלי טווח קצר

אקסלנס שם המסלול: 
טווח  גמל להשקעה שיקלי

 קצר
 13209מס' המסלול: 

 

 מיזוג טכני –מתמחה מסלול  
גמל  הפניקסשם חדש למסלול: 

 להשקעה מניות
אלדובי -הלמןשם המסלול: 

 להשקעה מניות
 7975 מס' המסלול: 

 

 מתמחה מסלול 
שם חדש למסלול: 

גמל להשקעה  הפניקס
מחקה מדד 

S&amp;P500 
 שם המסלול: 

אקסלנס גמל להשקעה 
מחקה מדד 

S&amp;P500 
 13250' המסלול: מס

 
  :המתמזג המסלול שם

להשקעה  אלדובי-הלמן
מחקה מדד 

S&amp;P500 
 11411 מס' המסלול: 

 

 מיזוג טכני –מתמחה מסלול  
 הפניקסשם חדש למסלול: 

 גמל להשקעה שריעה
אלדובי -הלמןשם המסלול: 

 להשקעה שריעה
 8004 מס' המסלול: 
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 תרשים עץ לפי תכנית המיזוג
 

 מרכזית לפיצויים הפניקסשם הקופה: 
 801מספר קופה: 

 
 
 
 
 
 

 כללימסלול 
 הפניקס שם חדש למסלול:
 מרכזית לפיצויים

אקסלנס שם המסלול: 
 מרכזית לפיצויים

 242מס' המסלול: 
 שם המסלול המתמזג:

אלדובי מרכזית -הלמן
 לפיצויים כללי
 262מס' המסלול: 

 
 
 
 

 מתמחהמסלול  
 הפניקס שם חדש למסלול:

 15%מרכזית לפיצויים עד 
 מניות

אקסלנס שם המסלול: 
 15%מרכזית לפיצויים עד 

 מניות
 384מס' המסלול: 

 

 מתמחהמסלול  
 הפניקס שם חדש למסלול:

 מרכזית לפיצויים שקלי
אקסלנס מרכזית שם המסלול: 

 לפיצויים שקלי
 801מס' המסלול: 

 

 מתמחהמסלול  
 הפניקס שם חדש למסלול:

מרכזית לפיצויים מחקה 
 מדדי מניות

אקסלנס שם המסלול: 
מרכזית לפיצויים מחקה 

 מדדי מניות
 804מס' המסלול: 

 

 מתמחהמסלול  
 שם חדש למסלול:

מרכזית  הפניקס
 לפיצויים צמוד מדד

אקסלנס שם המסלול: 
מרכזית לפיצויים צמוד 

 מדד
 806מס' המסלול: 

 

 מתמחהמסלול  
 הפניקס שם חדש למסלול:

מרכזית לפיצויים מחקה 
 מדדים

אקסלנס שם המסלול: 
מרכזית לפיצויים מחקה 

 מדדים
 8765מס' המסלול: 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 מתמחה מסלול
 שם חדש למסלול: הפניקס

  מרכזית לפיצויים מסלול אג"ח
 שם המסלול: 

אקסלנס מרכזית לפיצויים 
 מחקה מדדי אג"ח

 8766' המסלול: מס
-הלמן  :המתמזג המסלול שם

אלדובי מרכזית לפיצויים מסלול 
 אג"ח

 1233' המסלול: מס
 
 

 מסלול מתמחה 
 הפניקס שם חדש למסלול:

גמל מסלולית לפיצויים רבת 
 מסלולים

אקסלנס גמל שם המסלול: 
מסלולית לפיצויים רבת 

 מסלולים
 9418מס' המסלול: 

 

 מסלול מתמחה 
 הפניקס שם חדש למסלול:

 מרכזית לפיצויים שקלי קצר
אקסלנס שם המסלול: 

 מרכזית לפיצויים שקלי קצר
 9475מס' המסלול: 

 

 מיזוג טכני – מסלול מתמחה 
 הפניקסשם חדש למסלול: 

 מרכזית לפיצויים רב מסלולית
אלדובי -הלמןשם המסלול: 

 מרכזית לפיצויים רב מסלולית
 682מס' המסלול: 

 
-הלמן שם המסלול המתמזג:

מרכזית לפיצויים רב  אלדובי
 מסלולית

 682מס' המסלול: 
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 חיסכון לילד הפניקסשם הקופה: 
 11309מספר קופה: 

 
 
 
 
 
 

 כללימסלול 
 הפניקס שם חדש למסלול:

חוסכים  -חיסכון לילד 
 המעדיפים סיכון מועט

אקסלנס חיסכון שם המסלול: 
חוסכים המעדיפים  -לילד 

 סיכון מועט
 11310מס' המסלול: 

 
-הלמן שם המסלול המתמזג:

חוסכים  -אלדובי חיסכון לילד
 המעדיפים סיכון מועט

 11354מס' המסלול: 
 
 
 
 
 

 כללימסלול  
 שם חדש למסלול:

חוסכים  -חיסכון לילד  הפניקס
 המעדיפים סיכון מוגבר

אקסלנס חיסכון שם המסלול: 
חוסכים המעדיפים סיכון  -לילד 

 מוגבר
 11311מס' המסלול: 

-הלמן שם המסלול המתמזג:
חוסכים  -אלדובי חיסכון לילד

 המעדיפים סיכון מוגבר
 11356מס' המסלול: 

 

 כללימסלול   
 שם חדש למסלול:

חוסכים  -חיסכון לילד  הפניקס
 המעדיפים סיכון בינוני

 -אקסלנס חיסכון לילד שם המסלול: 
 חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

 11312מס' המסלול: 
אלדובי -הלמן שם המסלול המתמזג:

חוסכים המעדיפים  -חיסכון לילד
 סיכון בינוני

 11355מס' המסלול: 
 

 מתמחהמסלול  
 שם חדש למסלול:

 הלכה –חיסכון לילד  הפניקס
אקסלנס חיסכון שם המסלול: 

 הלכה –לילד 
 11335מס' המסלול: 

-הלמן שם המסלול המתמזג:
 הלכה -חיסכון לילד אלדובי

 11353מס' המסלול: 
 

 מתמחהמסלול  
 הפניקסשם חדש למסלול: 

 שריעה -חיסכון לילד 
אלדובי -הלמןשם המסלול: 

 שריעה -חיסכון לילד
 11352 מס' המסלול: 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 שם החברה המנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
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 תרשים עץ – קופות בניהול אישי לפי המיזוג
 

 
 –תגמולים בניהול אישי שם הקופה החדש: הפניקס 

 לשעבר אקסלנס.
 אקסלנס תגמולים בניהול אישי שם הקופה:

 1541: הקופהמס' 
 

  שם הקופה המתמזגת:
 תגמולים בניהול אישיאלדובי -הלמן
   1488 הקופה:מס' 

 
 

 
  

בניהול  שם הקופה החדש: הפניקס השתלמות
 לשעבר אקסלנס. –אישי 

 אקסלנס השתלמות בניהול אישי שם הקופה: 
 1542מס' הקופה: 

 
  :שם הקופה המתמזגת

 אישי השתלמות בניהולאלדובי -הלמן
 1489: הקופהמס' 

 
 
 

 
 
 
 
 

   
שם הקופה: הפניקס 

 גמל בניהול אישי
 2023מס' המסלול: 

 

שם הקופה: הפניקס  
השתלמות בניהול 

 אישי
 2024מס' המסלול: 

 

שם הקופה החדש:  
תגמולים הפניקס 

לשעבר  –בניהול אישי 
 אי.בי.אי.

שם הקופה: אי.בי.אי 
 גמל בניהול אישי

 2098מס' המסלול: 
 

שם הקופה החדש:  
 הפניקס השתלמות

לשעבר  –בניהול אישי 
 אי.בי.אי.

שם הקופה: 
השתלמות  אי.בי.אי

 בניהול אישי
 2100מס' המסלול: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


