)מעודכן לחודש מרס (2016

קרנות נאמנות וקרנות מחקות של מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ
אניגמה ) (B2תיק מנוהל ) 20/80מספר קרן(5118260 :
"אניגמה ) (B2תיק מנוהל ) "15/85מספר קרן(5120324 :
)) FOREST 20/80 (2Bמספר קרן(5118674 :
 (!)(A) FOREST0אגם )מספר קרן(5106562 :
 FORESTאג"ח )) (!)(B1מספר קרן(5108519 :
 FORESTאג"ח מדורג )) (!)(A0מספר קרן(5116629 :
 FORESTעיטם )) (!)(B3מספר קרן(5108501 :
 Profoundיתר )) (A4מספר קרן(5119854 :
אזימוט ) (B0אג"ח ללא מניות )מספר קרן(5116082 :
אזימוט )(A2י  18/82חי דיבידנד )מספר קרן(5122593 :
אזימוט  10/90דיבידנד )) (B1מספר קרן(5114160 :
אזימוט השקעות )) (D4מספר קרן(5114285 :
אניגמה ) (A0אג"ח ללא מניות )מספר קרן(5116637 :
אניגמה ) (!)(A0תיק אג"ח ללא מניות )מספר קרן(5119359 :
אניגמה )(A1י ) 5-95מספר קרן(5121876 :
אניגמה ) (B1תיק מנוהל ) 10/90מספר קרן(5118765 :
אניגמה ) (D4מניות אירופה )מספר קרן(5122809 :
אניגמה ) (D4מניות חו"ל )מספר קרן(5121603 :
אניגמה )(D4י  ETFמניות גלובלית )מספר קרן(5121793 :
אניגמה )) U.S. (4Dמספר קרן(5122106 :
אניגמה אג"ח חברות ) (!) (A0ללא מניות )מספר קרן(5118773 :
גולד ) (D4גמישה )מספר קרן(5122312 :
הורייזן ) (B2אג"ח דינמית )מספר קרן(5118955 :
הורייזן )(B2י ) 30/70מספר קרן(5118948 :
הורייזן ) (A4מניות ישראל )מספר קרן(5118930 :
הורייזן ) (D4מניות חו"ל )מספר קרן(5120860 :
טופ אלפא ) (!)(A0אג"ח ללא מניות )מספר קרן(5115449 :
טופ אלפא ) (D4מניות חו"ל )מספר קרן(5115456 :
טופ אלפא ) (F6אסטרטגיות –ממונפת )מספר קרן(5118716 :
טופ אלפא מניות )) (B4מספר קרן(5114152 :
להבה ) (!)(B1אג"ח ) 10% +מספר קרן(5109608 :
מיטב ) (00כספית לריבית עולה )מספר קרן(5120944 :
מיטב ) (00כספית פרימיום )מספר קרן(5110937 :
מיטב ) (00מדורגות  Aעד  3שנים )מספר קרן(5114509 :
מיטב ) (00שקל  1-2שנים )מספר קרן(5109475 :
מיטב ) (00שקלית )מספר קרן(5115498 :
מיטב ) (00שקלית  2-6שנים )מספר קרן(5101563 :
מיטב ) (00שקלית מנוהלת )מספר קרן(5101944 :
מיטב ) (A0אג"ח ממשלתי ללא מניות )מספר קרן(5102082 :
מיטב ) (A0בונד  AAומעלה )מספר קרן(5102405 :
מיטב ) (A0מדינה בניהול שמרני )מספר קרן(5115142 :
מיטב ) (A0מודל פנימי בדרוג השקעה )מספר קרן(5116090 :
מיטב ) (A0תיק עד שנתיים )מספר קרן(5114434 :
מיטב ) (!)(A0אג"ח חברות מדדי ללא מניות  -קרן נאמנות )מספר קרן(5102058 :

מיטב ) (!)(A0מודל שקלי עד  3שנים )מספר קרן(5120738 :
מיטב ) (!)(A0ריבית משתנה )מספר קרן(5102090 :
מיטב ) (!) (B0מדינה מנוהלת )מספר קרן(5114780 :
מיטב ) (B0אג"ח בניהול ממוקד )מספר קרן(5120886 :
מיטב ) (B0אג"ח בניהול שמרני )מספר קרן(5103767 :
מיטב ) (B0אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח )מספר קרן(5119367 :
מיטב ) (B0ממשלתית טהורה )מספר קרן(5108931 :
מיטב ) (B0צמודה )מספר קרן(5122619 :
מיטב ) (B0תיק אג"ח ללא מניות – קרן נאמנות )מספר קרן(5105069 :
מיטב ) (B0תיק בניהול ממוקד ללא מניות )מספר קרן(5121272 :
מיטב ) (!)(B0אג"ח גלובאלי מוגנת מט"ח )מספר קרן(5121041 :
מיטב ) (!)(B0אקטיבית ללא מניות )מספר קרן(5116397 :
מיטב ) (!)(B0תיק קונצרני )מספר קרן(5107396 :
מיטב ) (!) (D0אג"ח דולר )מספר קרן(5108683 :
מיטב ) (D0כספית דולרית לריבית עולה )מספר קרן(5100672 :
מיטב ) (!)(D0אג"ח בינלאומי קרן נאמנות )מספר קרן(5102561 :
מיטב ) (A1אג"ח מדינה )מספר קרן(5108584 :
מיטב ) (A1בונד Aי) 10%+מספר קרן(5104609 :
מיטב ) (A1חושן )מספר קרן(5107651 :
מיטב ) (A1חסכון עד שנתיים ) 5% +מספר קרן(5100052 :
מיטב ) (A1מדדית )מספר קרן) (5108626 :מספר קרן(5108626 :
מיטב ) (A1מדינה מנוהלת) 10% +מספר קרן(5120308 :
מיטב ) (A1צמודה) 5%+מספר קרן(5114830 :
מיטב ) (A1שקל קצר פלוס )מספר קרן(5106463 :
מיטב ) (A1שקלית סולידית )מספר קרן(5100383 :
מיטב ) (!)(A1קונצרני פלוס )מספר קרן(5114640 :
מיטב ) (!)(A1ריבית משתנה פלוס ) 10%מספר קרן(5107735 :
מיטב ) (B1אג"ח חו"ל ריבית משתנה מוגנת מט"ח )מספר קרן(5122650 :
מיטב ) (B1סולידית  5% +עד  3שנים )מספר קרן(5114772 :
מיטב ) (!)(B1אקטיבית ) 10/90מספר קרן(5114798 :
מיטב )(!)(B1י  - 10/90בניהול ממוקד )מספר קרן(5121280 :
מיטב )(!)(B1י  10/90תיק חו"ל מוגנת מט"ח )מספר קרן(5121694 :
מיטב ) (D1דולר קצר נקוב ) $מספר קרן(5115795 :
מיטב ) (A2מדינה אקטיבית ) 15%+מספר קרן(5111307 :
מיטב ) (A2ממשלתי דינאמי ) 15% +מספר קרן(5101324 :
מיטב ) (B2אג"ח ) 15% +מספר קרן(5105580 :
מיטב ) (B2אג"ח להמרה ואג"ח חברות קרן נאמנות )מספר קרן(5113956 :
מיטב ) (B2אקטיבית ) 25/75מספר קרן(5104211 :
מיטב ) (B2י) 30/70מספר קרן(5114079 :
מיטב ) (B2מודל ) 15% +מספר קרן(5107727 :
מיטב ) (B2תיק השקעות עד  30%מניות )מספר קרן(5102330 :
מיטב ) (B2תיק מנוהל ) 15% +מספר קרן(5102603 :
מיטב ) (!)(B2הזדמנויות )מספר קרן(5104161 :
מיטב )(B2י ) 20/80מספר קרן(5122601 :
מיטב )(B2י  20/80מניות חו"ל )מספר קרן(5100524 :
מיטב )(B2י  20/80פלוס )מספר קרן(5106109 :
מיטב ) (C2תיק אג"ח ) 30% +מספר קרן(5112917 :
מיטב ) (D2אג"ח חו"ל ) 15% +מספר קרן(5120902 :

מיטב ) (A4גז ונפט עד ) 120%מספר קרן(5101951 :
מיטב ) (A4יתר קרן נאמנות )מספר קרן(5113964 :
מיטב ) (A4מניות  MID CAPממוקדת ת"א ) 75מספר קרן(5103296 :
מיטב ) (A4מניות בניהול ממוקד )מספר קרן(5113758 :
מיטב ) (A4מניות קרן נאמנות )מספר קרן(5113618 :
מיטב ) (A4ת"א  100קרן נאמנות )מספר קרן(5100474 :
מיטב ) (A4ת"א  +100אסטרטגיה חכמה )מספר קרן(5104567 :
מיטב ) (A4ת"א  25קרן נאמנות )מספר קרן(5113295 :
מיטב ) (B4מודל גנטי מוגנת מט"ח )מספר קרן(5121736 :
מיטב ) (D4ביוטכנולוגיה קרן נאמנות )מספר קרן(5101019 :
מיטב ) (D4גמישה )מספר קרן(5104765 :
מיטב ) (D4השקעות )מספר קרן(5102256 :
מיטב ) (D4חו"ל )מספר קרן(5105887 :
מיטב ) (D4מניות ) BUY SIDEמספר קרן(5104153 :
מיטב ) (D4מניות אירופה )מספר קרן(5122486 :
מיטב ) (D4מניות גלובלית קרן נאמנות )מספר קרן(5101464 :
מיטב ) (D4מניות ומדדי ) USמספר קרן(5520044 :
מיטב ) (D4מניות חו"ל )מספר קרן(5126933 :
מיטב ) (D4פלטינום )מספר קרן(5105085 :
מיטב ) (D4תיק גמיש )מספר קרן(5107388 :
מיטב ) (A5מניות ת"א  100פלוס )מספר קרן(5103692 :
מיטב ) (D5זהב )מספר קרן(5100961 :
מיטב ) EX (!)(0Bתל בונד ) 60ושקלי( )מספר קרן(5107131 :
מיטב )) INDEX SELECT (4Dמספר קרן(5105150 :
מיטב )) LONG RUN (4Dמספר קרן(5102207 :
מיטב  (!)(B) High Yield0ללא מניות  -קרן נאמנות )מספר קרן(5106992 :
מיטב ) (A1) 10/90מספר קרן(5122015 :
מיטב  (A) 10/901פרימיום )מספר קרן(5115480 :
מיטב דש ) (B0מדדית ללא מניות )מספר קרן(5114442 :
מיטב דש ) (B0תיק השקעות סולידי )מספר קרן(5116405 :
מיטב דש ) (!)(B0קונצרני ללא מניות )מספר קרן(5520028 :
מיטב דש ) (!)(B0תיק ממשלתי ללא מניות )מספר קרן(5116413 :
מיטב דש ) (!)(B1בונד  – Aרכיב בטוחה )מספר קרן(5105143 :
מיטב דש ) (!) (D1אגד חוץ נקוב ) $מספר קרן(5105713 :
מיטב דש ) (B1) 10/95מספר קרן(5102041 :
מיטב ישיר ) (00כספית )מספר קרן(5106323 :
מיטב שוהם ) (A0שקלים ללא מניות )מספר קרן(5109780 :
מיטב) (!)(A0מודל פנימי )מספר קרן(5111687 :
סלונים ) (D4גמישה )מספר קרן(5121496 :
פיטנגו אג"ח כללי )) (B2מספר קרן(5109137 :
פיטנגו מניות כללי )) (B4מספר קרן(5109129 :
רויטר מידן ) (D2אג"ח  +אסטרטגיות  -קרן ממונפת )מספר קרן(5108246 :
רויטר מידן ) (D4מניות חו"ל )מספר קרן(5118237 :
תטא ) (B2אג"ח כללי לכל עת )מספר קרן(5111679 :
תטא ) (E3גיוון הזדמנויות )מספר קרן(5109822 :
תטא ) (E3לכל מזג אוויר )מספר קרן(5107552 :
תטא ) (F6ניהול חוזים ואופציות ממונפת )מספר קרן(5109798 :
תכלית  (A) TTF0אג"ח ממשלתי )מספר קרן(5118393 :

תכלית  (A)TTF0אג"ח כללי משולבת )מספר קרן(5120829 :
תכלית  (A) TTF2מק"מ ) 20% +מספר קרן(5114483 :
תכלית  (B)TTF4סל גרמניה מגודר מט"ח )מספר קרן(5122007 :
תכלית  (D)TTF4סל מניות חו"ל )מספר קרן(5121322 :
תכלית  (D)TTF4ת"א  25נקובה דולר )מספר קרן(5121991 :
תכלית ) P 500 (4D) TTF&Sמספר קרן(5113998 :
תכלית  TTFי) (A0תל בונד תשואות שקלי )מספר קרן(5118732 :
תכלית  TTFי)(A2י ) 15/85מספר קרן(5117346 :
תכלית  TTFי)(B2י ) 20/90מספר קרן(5118724 :
תכלית TTFי ) (00ממשלתי שקלי ריבית קבועה  2-5שנים )מספר קרן(5108857 :
תכלית TTFי ) (00צמודות מדד -ממשלתיות  5-10שנים )מספר קרן(5119383 :
תכלית TTFי ) (00צמודות מדד-ממשלתיות  2-5שנים )מספר קרן(5117379 :
תכלית TTFי ) (00שקליות ריבית קבועה ממשלתיות  5+שנים )מספר קרן(5119375 :
תכלית TTFי ) (00תל בונד ) 20מספר קרן(5115472 :
תכלית TTFי ) (00תל בונד ) 60מספר קרן(5117361 :
תכלית TTFי ) (00תל בונד צמודות  -יתר )מספר קרן(5117569 :
תכלית TTFי ) (00תל בונד צמודות -בנקים )מספר קרן(5118757 :
תכלית TTFי ) (00תל בונד שקלי )מספר קרן(5114491 :
תכלית TTFי ) (00תל בונד תשואות )מספר קרן(5116371 :
תכלית TTFי )(A1י ) 10/90מספר קרן(5115837 :
תכלית TTFי ) (40ת"א ) 100מספר קרן(5114657 :
תכלית TTFי ) (40ת"א ) 25מספר קרן(5109418 :
תכלית TTFי ) (40ת"א ) 75מספר קרן(5118740 :
תכליתTTFי ) (A0תל בונד ריבית משתנה )מספר קרן(5120845 :
תמהיל ) (A1אג"ח חברות )מספר קרן(5107602 :

תעודות סל של קבוצת תכלית תעודות סל מבית מיטב דש
תכלית תא  25סד(A40) 1-
תכלית תא  25סד(A40) 2-
תכלית ראסל (Da) (PR4) 2000

1091826
1097807
1127935

תכלית אוסטרליה (P ASX 200&Da) (PR) S4
תכלית תל בונד תשואות )(A00

1128297
1128453

תכלית משולבת ) (3מניות ארהב )(Da) (PR4

1129410

תכלית משולבת ) (3תא  (33%) 75יתר  (34%) 50יתר
מאגר )(A40) (33%
תכלית ממונפת ת"א  25פי  3חודשי )(A60

1129527
1129634

תכלית ממונפת בחסר ת"א  25פי  2חודשי )(A60

1129642

תכלית  STOXX Europe 600מנוטרלת מטבע )(a) (PR40
תכלית (Da) (PR) STOXX Europe 6004

1129873
1129980

תכלית תל בונד צמודות בנקים )(A00
תכלית גרמניה (Da) (PR) MidCap MDAX4

1130301
1130459

תכלית גרמניה  MidCap MDAXמנוטרלת מטבע )a) 40
((PR

1130624

תכלית  FTSE 250 Mid Capמנוטרלת מטבע )(a) (NTR40

1130954

תכלית  P Mid Cap 400&Sמנוטרלת מטבע )(a) (NTR40

1130962

תכלית  IPOX 100 USמנוטרלת מטבע )(a) (PR40

1131093

תכלית  Nasdaq Biotechnologyמנוטרלת מטבע )a) 40
((PR

1131077

תכלית ) DJ Internet Composite (NTRמנוטרלת מטבע
)(a40

1131069

תכלית ) STOXX Europe 600 Banks (NTRמנוטרלת
מטבע )(a40

1131200

תכלית  Nasdaq Golden Dragon Chinaמנוטרלת מטבע
)(a) (PR40

1131085

תכלית משולבת ) LargeCap (3מפותחות מנוטרלת מטבע
)(a40

1131937

תכלית משולבת ) MidCap (3מפותחות מנוטרלת מטבע
)(a40
תכלית תל בונד מאגר )(A00

1131929
1132513

תכלית P Euro High Yield Dividend &NTR) S
 (Aristocratsמנוטרלת מטבע )(a40

1132752

תכלית P UK High Yield Dividend &NTR) S
 ( Aristocratsמנוטרלת מטבע )(a40

1132760

תכלית  (P 500 Dividend Aristocrats&NTR) Sמנוטרלת
מטבע )(a40

1132893

תכלית משולבת )P Dividend Aristocrats&S (3
מנוטרלת מטבע )(a) (NTR40

1132935

תכלית (P 500 Dividend Aristocrats&Da) (NTR) S4

1133669

תכלית ארה"ב קונצרני נזילות (Da) (GTR) iBoxx300

1134238

תכלית בנקים אזוריים ארהב (P&Da) (NTR) S4

1130442

תכלית נפט וגז ארהב  DJמנוטרלת מטבע )(a) (NTR40

1134303

תכלית  US Buybackמנוטרלת מטבע )(a) (NTR40

1134311

תכלית איטליה  FTSE MIBמנוטרלת מטבע )(a) (NTR40
תכלית תל בונד ריבית משתנה )(A00
תכלית (P Transportation&Da) (PR) S4

1134352
1134634
1135102

תכלית ארה"ב P Consumer &Da) (NTR) S4
(Discretionary

1135110

תכלית  Health Care P&Sמנוטרלת מטבע )(a) (NTR40

1135078

תכלית תעשיה ארהב ) P (NTR&Sמנוטרלת מטבע )(a40

1135086

תכלית משולבת צריכה ארהב ) (100%מנוטרלת מטבע
)(a) (NTR40

1135094

תכלית ספרד  MSCIמנוטרלת מטבע )(a) (NTR40

1135631

תכלית צרפת  CAC 40מנוטרלת מטבע )(a) (NTR40

1135649

תכלית עולמי מפותחות  MSCIמנוטרלת מטבע )a) 40
((NTR

1135797

תכלית פיננסים ארהב  P IXMNTR& ַ◌Sמנוטרלת מטבע
)(a) (NTR40

1136027

תכלית משולבת ) (3מניות עולמי מנוטרלת מטבע )(a40

1136092

תכלית משולבת מניות אירופה מנוטרלת מטבע )(a40

1136100

תכלית משולבת בריאות ) (70%ביוטכנולוגיה )(30%
מנוטרלת מטבע )(a40

1136191

תכלית פיננסים ארהב (P IXMNTR&Da) (NTR) S4

1136944

תכלית  P 500&Sסד (NTR) 3-מנוטרלת מטבע )(a40

1137546

תכלית  Nasdaq 100סד (PR) 3-מנוטרלת מטבע )(a40

1137553

תכלית גרמניה  Dax 30סד (GTR) 3-מנוטרלת מטבע )(a40
תכלית תל בונד לא צמודות )(A00

1137579
1137561

תכלית צריכה ארהב (P IXRNTR&Da) (NTR) S4
תכלית (Da) (NTR) ISE Cyber Security4

1137678
1137728

תכלית (NTR) STOXX Europe 600 Health Care
מנוטרלת מטבע )(a40

1137702

תכלית & NTR) STOXX Europe 600 Automobiles
 (Partsמנוטרלת מטבע )(a40

1137694

תכלית (NTR) STOXX Europe 600 Real Estate
מנוטרלת מטבע )(a40
תכלית תל בונד תשואות שקלי )(A00
תכלית תא  100סד(A40) 2-
תכלית תא  100סד(A40) 1-
תכלית תא  75סד(A40) 1-
תכלית תא  75סד(A40) 2-
תכלית תא בנקים סד(A40) 2-
תכלית תא בנקים סד(A40) 1-
תכלית תא פיננסים )(A40
תכלית תל-דיב סד(A40) 1-
תכלית תל-דיב סד(A40) 2-
תכלית תא נדלן  15סד(A40) 1-
תכלית יתר מאגר סד(A40) 1-
תכלית יתר  50סד(A40) 2-
תכלית יתר  50סד(A40) 1-

1137710
1137736
1097815
1091818
1105386
1107028
1099357
1095702
1114677
1099233
1107051
1099225
1108679
1107572
1109305

תכלית תא נפט וגז )(A40
תכלית תא ביומד )(A40
תכלית (P 500&Da)(PR) S4

1125715
1126648
1095710

תכלית  P 500&Sמנוטרלת מטבע סד(a) (PR40) 1-

1118785

תכלית  P&S 500מנוטרלת מטבע סד(a) (PR40) 2-
תכלית (Da) (PR) Nasdaq 1004

1107556
1095728

תכלית  Nasdaq 100מנוטרלת מטבע סד(a) (PR40) 1-

1118777

תכלית  Nasdaq 100מנוטרלת מטבע סד(a) (PR40) 2-

1099373

תכלית עולמי כל המדינות (Da) (PR) MSCI4

1118710

תכלית שווקים מתעוררים (Da) (NTR) MSCI4

1122647

תכלית  Dax Global BRICמנוטרלת מטבע )(a) (PR40

1105402

תכלית גרמניה (Da) (GTR) Dax 304

1115542

תכלית גרמניה  Dax 30מנוטרלת מטבע סד(a) (GTR40) 1-
תכלית  Nikkei 225סד(Da) (PR4) 1-

1118793
1095736

תכלית גרמניה  Dax 30מנוטרלת מטבע סד(a) (GTR40) 2-

1114891

תכלית  Nikkei 225מנוטרלת מטבע )(a) (PR40

1118728

תכלית קנדה  P 60&Sמנוטרלת מטבע )(a) (PR40
תכלית קוריאה (Da) (PR) Kospi 2004

1108695
1120443

תכלית קוריאה  Kospi 200מנוטרלת מטבע )(a) (PR40
תכלית רוסיה (Da) (PR) RDXUSD4
תכלית ברזיל (Da) (GTR) IBOV4
תכלית הודו (P Nifty&Da) (PR) S4

1117456
1122225
1115476
1115559

תכלית סין  HSCEIמנוטרלת מטבע )(a) (PR40
תכלית סין (Da) (PR) FTSE 504
תכלית (Da) (PR) Euro Stoxx 504

1099381
1118074
1095744

תכלית  Euro Stoxx 50מנוטרלת מטבע )(a) (PR40

1101823

תכלית (Da) (PR) NASDAQ Biotechnology4

1095751

תכלית משולבת ) (3מניות חול מנוטרלת מטבע )(a) (PR40

1123694

תכלית ראסל  2000מנוטרלת מטבע )(a) (PR40

1120971

תכלית  FTSE 100מנוטרלת מטבע )(a) (PR40
תכלית חסר תא (A60) (1900) 100
תכלית תל בונד שקלי סד(A00) 2-
תכלית תל בונד צמוד יתר )(A00
תכלית תל בונד  20סד(A00) 3-
תכלית תל בונד  40סד(A00) 2-
תכלית תל בונד  60סד(A00) 2-
תכלית שחרים סד(A00) 2-
תכלית שחר  2-5סד(A00) 2-
תכלית שחר  +5סד(A00) 2-
תכלית גילונים סד(A00) 2-
תכלית גליל  2-5סד(A00) 2-
תכלית גליל  5-10סד(A00) 3-
תכלית גליל  5-10סד(A00) 4-
תכלית ממשלתי שקלי )(A00

1116565
1101815
1116524
1127802
1107549
1109214
1109222
1110766
1110782
1110790
1107069
1107077
1110816
1110824
1107564

תכלית משולבת ) (5מניות ישראל )(A40) (100%

1119122

תכלית משולבת ) (5מניות מקומיות )(A40) (100%

1114941

תכלית משולבת ) (3אגח ממשלתי סד(A00) 2-

1113315

תכלית משולבת ) (3אגח ממשלתי ) (85%אגח קונצרני
)(A00) (15%

1119726

תכלית משולבת ) (3אגח ממשלתי ) (80%אגח קונצרני
)(A00) (20%

1114933

תכלית משולבת ) (4אגח ממשלתי ) (50%אגח קונצרני
)(A00) (50%

1116540

תכלית משולבת ) (4אגח ממשלתי ) (80%מניות חול
)(Ba2) (20%

1107044

תכלית משולבת ) (3אגח ממשלתי ) (80%מניות )(20%
)(A20

1114917

תכלית משולבת ) (3אגח ממשלתי ) (75%מניות )(25%
)(A20

1101849

תכלית משולבת ) (3אגח ממשלתי ) (90%תל דיב )(10%
)(A10

1107036

תכלית משולבת ) (3אגח ממשלתי ) (95%תא בנקים )(5%
)(A10

1114909

תכלית משולבת ) (5אגח ) (85%מניות )(A20) (15%

1114925

תכלית משולבת ) (5אגח ) (88%מניות )(A20) (12%

1116557

תכלית משולבת ) (4אגח ממשלתי ) (85%מניות )(15%
)(A20

1121979

תכלית משולבת שחר  (60%) 2-5גליל (A00) (40%) 2-5

1126663

תכלית משולבת גליל  (60%) 2-5שחר (A00) (40%) 2-5
תכלית פיקדון )(A00
תכלית פיקדון דולר סד(Da0) 1-
תכלית פיקדון דולר סד(Da0) 2-
תכלית פיקדון אירו )(Da0
תכלית פיקדון לירה שטרלינג )(Da0
תכלית סחורה חוזה נפט (Da) ICE C014
תכלית סחורה זהב לונדון (Da) AM4
תכלית סחורה כסף (Da) CBOT4
תכלית ממונפת תא (A60) 25
תכלית חסר תא (A60) (2667) 25
תכלית חסר תא (A60) (1748) 75
תכלית חסר בנקים )(A60) (1910
תכלית חסר תל בונד (A00) (465) 60

1126689
1128982
1128966
1129022
1129063
1129055
1097757
1113521
1097765
1112838
1122076
1116086
1114982
1114974

תכלית חסר תל בונד (A00) (435) 40
תכלית חסר תל בונד שקלי )(A00) (509
תכלית חסר שחר (A00) (658) 2-5
תכלית חסר גליל (A00) (480) 2-5

1114644
1119114
1116094
1116102

תכלית משולבת ) (3אגח ממשלתי סד(A00) 1-

1115856

תכלית משולבת ) (5אגח ממשלתי ) (70%אגח קונצרני
)(A00) (30%

1116268

תכלית משולבת ) (5אגח ) (80%מניות )(AA2) (20%

1106202

תכלית משולבת ) (4אגח ) (90%מניות )(A10) (10%

1106194

תכלית משולבת ) (4אגח ) (75%מניות )(A20) (25%

1116276

תכלית משולבת ) (3אגח ממשלתי ) (90%תא (10%) 25
)(A10

1115831

תכלית משולבת ) (3אגח ממשלתי ) (95%תא (5%) 25
)(A10
תכלית תל בונד שקלי סד(A00) 1-
תכלית תל בונד  20סד(A00) 1-
תכלית תל בונד  20סד(A00) 2-
תכלית תל בונד  40סד(A00) 1-
תכלית תל בונד  60סד(A00) 1-
תכלית מקמ סד(A00) 1-
תכלית שחרים סד(A00) 1-
תכלית שחר  0-2סד(A00) 1-
תכלית שחר  2-5סד(A00) 1-
תכלית שחר  +5סד(A00) 1-
תכלית גילונים סד(A00) 1-
תכלית גליל  0-2סד(A00) 1-
תכלית גליל  2-5סד(A00) 1-
תכלית גליל  5-10סד(A00) 2-
תכלית גליל  5-10סד(A00) 1-

1115849
1116250
1102276
1109370
1109354
1109362
1111681
1108539
1108588
1108596
1108554
1109313
1108562
1108547
1109263
1108570

קופות גמל – מעודכן למרס 2016

מיטב דש גמל
מיטב דש השתלמות
מיטב דש פיצויים
מיטב דש בטחון
קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל
קופת תגמולים ופיצויים של מפעלי נייר חדרה
מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית
יובלים קרן דמי מחלה והשלמה לדמי פגיעה בעבודה של
ה.ע.ל
יובלים קופת גמל לחופשה
יובלים קופת גמל לחגים והבראה
מיטב דש השתלמות בניהול אישי
מיטב דש גמל בניהול אישי
מיטב דש פנסיה מקיפה
מיטב דש פנסיה כללית

