
 

 

 

 

 

  

 

 שם קרן מס' בורסה

 ( אג"ח קרן נאמנות2Bדי.בי.אם ) 5109525

 קרן נאמנות  125ת"א   -( אחזקות בעלי עניין 4Aדי.בי.אם ) 5104799

 ( גז ונפט 4Bדי בי אם ) 5107909

 קרן נאמנות High Yield ()!( 2Bדי בי אם ) 5107743

 15%( אג"ח +2Bמגדל ) 5102926

 אג"ח קונצרני M.Q. Model( 0Aמגדל ) 5115316

 ( תיק עד שנתייםA0מגדל ) 5100680

 High Yield!( אג"ח ((1Bמגדל ) 5118187

 נקובה דולר –( אג"ח $ בינלאומי D0מגדל ) 5103585

 קרן נאמנות  -()!( אג"ח הזדמנויות 1Aמגדל ) 5126511

 ומעלה A( בונד שקלי 00מגדל ) 5112677

 ומעלה A( אג"ח חברות 00מגדל ) 5112669

5117817 MTF (00תל בונד צמודות בנקים ) 

 ₪נקובה  –()!( אג"ח בינלאומי D0מגדל ) 5102017

 מגודרת מט"ח -ומעלה  -A( אגח חול 0Bמגדל ) 5106547

 ( אג"ח ללא מניות קרן נאמנות 0Bמגדל ) 5104831

  4/2015( אג"ח לפדיון עד 00מגדל ) 5116280

 10%י + Total Return()!( תיק 1Bמגדל ) 5106208

 ( אג"ח מדינה ללא חברות קרן נאמנות0Aמגדל ) 5116140

  TOTAL RETURNשנים  3()!( תיק עד 0Aמגדל ) 5115175

 קונצרני( תיק השקעות 1Aמגדל ) 5106190

 ()!( אג"ח עם רכיב בטוחה0Aמגדל ) 5112909

 מניות ארה"ב M.Q. MODEL (D4מגדל ) 5117536

 ( אג"ח שקלי ממשלתי ללא חברות קרן נאמנות 00מגדל ) 5104419

 פלוס 25/75( 2Bמגדל ) 5101191

 ( אינפלציה קרן נאמנות1Bמגדל ) 5112842

 קרן נאמנות  20/90( 2Cמגדל אפיקים ) 5102959

 קרן נאמנות -()!( 1Bמגדל אפיקים אג"ח ) 5108030

 קרן נאמנות  -()!( אפיקים אג"ח אקטיבית 1Cמגדל ) 5108055



 

 

 

 

 

  

 

 שם קרן מס' בורסה

 ( אג"ח פלוס קרן נאמנות 1Aמגדל אפיקים ) 5114681

 ( אג"ח תשואה כוללת קרן נאמנות 2Cמגדל אפיקים ) 5105259

 ממונפת  Total Return( 6Fמגדל ) 5112602

 ( חו"ל קרן נאמנות4Eמגדל אפיקים ) 5120514

 ( תיק השקעות חו"לD2מגדל ) 5102215

 קרן נאמנות  -( 4Aמגדל אפיקים מניות ) 5108014

 ( פרימיום3Dמגדל אפיקים ) 5111711

 קרן נאמנות –( אפיקים צמודה 1Bמגדל ) 5126719

 קרן נאמנות  –()!( צמודה ללא מניות 0Bמגדל אפיקים ) 5104690

 M.Q.Model 30/70(י 2Bמגדל ) 5102678

 ( ברזיל ואמריקה הלטינית קרן נאמנות 4Dמגדל ) 5100912

 ( גרמניה מגודרת מט"ח קרן נאמנות4Aמגדל ) 5116173

 ( דולר אגרסיבית קרן נאמנות 0Eמגדל ) 5131230

 קרן נאמנות -( 00מגדל דינמית ) 1265945

 ( אג"ח ממשלתי קרן נאמנות 1Aמגדל דיקלה ) 5131057

 מגודר מט"ח-גרמניה MID CAP (4Aמגדל ) 5104666

 ( מדד קרן נאמנות1A)מגדל  5131172

 ( ניהול מדדי מניות ישראלA4מגדל ) 5131313

 ( מעו"ף כפליים קרן ממונפת 6Aמגדל דיקלה ) 5103304

 ( סולידית אג"ח מדינה קרן נאמנות 0Aמגדל דיקלה ) 5131032

 ( סין קרן נאמנות4Dמגדל דיקלה ) 5131438

 ( שקלים ארוכים קרן נאמנות00מגדל דיקלה ) 5101571

 Buy Side( מניות B4מגדל ) 5131271

 קרן נאמנות US( 4Dמגדל ) 5103148

 ( הודו קרן נאמנות 4Dמגדל ) 5103759

 נאמנות ( הכנסה חודשית קרן 2Aמגדל ) 5131115

 ( שקלית ללא מניות00מגדל ) 5103676

 ( יתר 4Bמגדל ) 5126487

 ( כספית דולר קרן נאמנות 0Dמגדל ) 5126990



 

 

 

 

 

  

 

 שם קרן מס' בורסה

 קרן נאמנות  -( כספית נקובה בדולר $ ODמגדל ) 5115001

 ( כספית פרימיום קרן נאמנות 00מגדל ) 5103619

 ( כספית שקלית קרן נאמנות 00מגדל ) 5102991

 ( מדדית קרן נאמנות 1Aמגדל ) 5103254

 ( מודל מדינה ללא מניות קרן נאמנות 0Bמגדל ) 5131131

 קרן נאמנות 15%( מודל+2Bמגדל ) 5112826

 20%אג"ח +(י 2Bמגדל ) 5131099

 ( ממשלת ישראל דולרית $0Dמגדל ) 5116132

  10/90 M.Q.MODEL( A1מגדל ) 5105572

 ( מניות דיבידנד 4Aמגדל ) 5131214

 מניות ישראל M.Q. MODEL (A4מגדל ) 5131453

 נדל"ן מניב צפון אמריקה REIT ( מניות4Dמגדל ) 5117551

 ומעלה AA( מק"מ + אג"ח בנקים ו/או 00מגדל ) 5113683

 שנים פלוס 1-2( שקלית A1מגדל )  5117908

 מק"מ פלוס ללא מניות()!( 0Aמגדל ) 5131073

 ( ביומד קרן נאמנות4Bמגדל ) 5116165

 ( נדל"ן קרן נאמנות4Aמגדל ) 5131297

 קרן נאמנות  –()!( סולידית ללא מניות 0Aמגדל ) 5103239

 ()!( ממוקדת הנפקותA0מגדל פלטינום ) 5104427

 שנים  2-4( צמוד בינוני 00מגדל ) 5131396

 15/85(י B2מגדל ) 5104245

 ריבית משתנה מנגנון חכם-( תל בונד00מגדל ) 5131412

 10%( אג"ח + 1Bמגדל ) 5102637

 ( ריבית משתנה פרימיום קרן נאמנות 0Aמגדל ) 5101597

 5/95(  A1מגדל )  5103957

 ( אג"ח מדינה פלוס0Aמגדל ) 5131479

 ( תל בונד ריבית משתנה00מגדל ) 5116330

 שנים 1-2 ( שקלית00מגדל ) 5131370

 שנים 2-4( שקלית 00מגדל ) 5103163



 

 

 

 

 

  

 

 שם קרן מס' בורסה

 קרן נאמנות  35( ת"א 4Aמגדל ) 5131354

 שנים 3תיק עד  10/90(י A1מגדל ) 5115332

 ( מדינה בניהול שמרניA0מגדל ) 5115324

 COCO -אג"ח בנקים ( A0מגדל ) 5116926

 ( אג"ח חברות מדורג00מגדל ) 5117932

 קרן נאמנות  –(  1A) 10/90מגדל  5102710

 פלוס 10/90()!( 1Bמגדל ) 5118195

 נאמנות קרן פרימיום 10/90 (1B) מגדל 5115282

 קרן נאמנות -( 2A) 20/80מגדל  5104807

 20/80 M.Q.MODEL( A1מגדל )  5118245

 ( פרימיום קרן נאמנות 2B) 20/80מגדל  5113485

 ( שווקים מתעורריםD4מגדל ) 5131339

 ושקלי 60תל בונד  EX()!( 0Aמגדל ) 5104849

 ( מגודרת מט"ח קרן נאמנות4A) USמגדל  5116108

 קרן ממונפת ( נאסד"ק כפליים (6Fמגדל  5126438

5116181 0A) MTFאג"ח ממשלתי ) 

5117866 MTF (00מדדיות ממשלתיות ) 

5112362 MTF (00 מדדיות ממשלתיות )שנים 2-5 

5116819 MTF (00 ) שנים 5-10מדדיות ממשלתיות 

5117106 MTF (00משולבת צמודים ) 

5117890 MTF (00משולבת קונצרני ) 

5117080 MTF (00משולבת שקלית ) 

5112685 MTF (00מק"מ ) 

5112461 MTF (00ר. משתנה ממשלתית שקלית ) 

5112446 MTF (00 ר. קבועה ממשלתית )שנים שקלית 2-5 

5117874 MTF (00שקליות ריבית קבועה ממשלתיות ) 

5116801 MTF (00 שקליות ריבית קבועה ממשלתיות )שנים5 + 

5109897 MTF (4A)  1-סד 35ת"א 

5109905 MTF (4A)  1-סד 90ת"א 



 

 

 

 

 

  

 

 שם קרן מס' בורסה

5109889 MTF (4A)  1-סד  125ת"א 

5116900 MTF (00 תל בונד )- צמודות 

5116918 MTF (00 תל בונד צמודות )– 1 -סד  יתר 

5115415 MTF  (00 תל בונד שקלי )- קרן נאמנות 

5117924 MTF  (00תל בונד תשואות ) 

5112388 MTF (00 תל בונד )1 -סד  20 

5112404 MTF (00 תל בונד )40 

5112420 MTF (00 תל בונד )60 

5115423 MTF (4A )מניות דיבידנד ישראל 

5115134 MTF (1A) 10/90 

5115274 MTF (2A )20/80 

5117478 MTF (4D)S&P 500  1-סד 

5117965 MTF (4A)S&P 500  מגודרת מט"ח 

5118344 MTF (4D )RUSSELL 2000 

5118336 MTF (4A )RUSSELL 2000 מגודרת מט"ח 

5118450 MTF  (1A )10/90 S&P 500 – מגודרת מט"ח 

 פלוס  TOTAL RETURN( תיק 2Bמגדל ) 5118385

5118286 MTF (0A שורט אגח ממשלת ארה"ב מגודר מטח )– שנים 7-10 
 

  30/70( B2מגדל ) 5118799

5118971 MTF (A2 )20/80 500 s&p – מגודרת מט"ח -125-ת"א 

5118989 MTF  (00אג"ח מאוזנת ) 

5118997 MTF  (A4 ת"א )SME 60 

5119151 MTF (A0תל בונד מאגר ) 

 ישראלטכנולוגיות ( A4מגדל ) 5119250

5119136 MTF (4יA י)Stoxx Europe 600 - 1-מגודרת מט"ח סד   

5119128 MTF (יD4 י)Stoxx Europe 600 1-סד   

5119490 MTF  (D4 )MSCI  שווקים מתעוררים 

5119623 MTF  (A1+ אג"ח מדינה )10% 

5119615 MTF (A2 )15/85 – מגודרת מט"ח 



 

 

 

 

 

  

 

 שם קרן מס' בורסה

 מניות( אג"ח ללא A0דיביאם ) 5119805

 ()!( אג"ח בינלאומיD0י )ETFמגדל  5120548
 

 ממונפתתיק דינמי ( B1מגדל ) 5120605

 ( תיק השקעות ללא מניותB0מגדל ) 5120407
 

 אג"ח חברות מדורג ללא מניות (0C)מגדל  5120423

5121215 D) MTF0אג"ח קונצרני ארה"ב ) 

5121207 0A) MTFמגודרת מט"ח -ארה"ב  ( אג"ח קונצרני 

5121264 A) MTF4 מגודרת מט"ח -( אירופה בנקים 

5124722 MTF (4D )ראסל"ב ארה ערך מניות 

5124730 MTF (4D )ראסל"ב ארה צמיחה מניות 

 אגד חוץ מניות בינלאומי T.Rowe Price(י D4מגדל ) 5121124

5121421 MTF( שקלי 00י )שנים 1-2 

5121405 MTF( 00י )צמוד בינוני 

5121413 MTF( תיק אג"ח ללא מניות00י ) 

5124722 MTF (4יDמניות ערך ארה"ב ראסל ) 

5124730 MTF (4יDמניות צמיחה ארה"ב ראסל ) 

5121454 A) MTF4 י)NIKKEI 225 - מגודרת מט"ח 

5121512 MTF (יA1 י)5/95 

5121504 MTF (יA2 י)25/75 

5121561 MTF( שקלי 00י )שנים 1-4 

5121553 4D) MTF י)Dax 30 

5121546 4A) MTF י)Dax 30 - מגודרת מט"ח 

5121934 MTF( יA4 טכנולוגיה ארה"ב )- מגודרת מט"ח 

5121942 MTF( יA4 בריאות ארה"ב )- מגודרת מט"ח 

5121926 MTF( יA4 פיננסים ארה"ב )- מגודרת מט"ח 

5121967 MTF( 1יA י)שנים 3תיק עד  10/90 

5121983 MTF( יA4 מדדי אירופה  )- מגודרת מט"ח 

5122197 MTF( תל בונד 00י  )– תשואות שקל 

5122205 MTF( 4יA צריכה מחזורית ארה"ב )– מגודרת מט"ח 



 

 

 

 

 

  

 

 שם קרן מס' בורסה

5122213 MTF( 4יA צריכה בסיסית ארה"ב )– מגודרת מט"ח 

 ( תיק השקעות פלוס2Bמגדל ) 5122304

 מניות אירופה M.Q.Model (4Dמגדל ) 5122361

 ( כספית מגמת ריבית00מגדל ) 5122353

 מגודרת מט"ח -( אג"ח ממשלת ישראל בחו"ל 0Aמגדל ) 5122379

5122569 MTF (4D) MSCI WORLD 

5122288 MTF( 4יA מדד ת"א )ממוקדת בנקים – 125 

5122700 MTF( 4יA אנרגיה ארה"ב )- מגודרת מט"ח 

5122742 MTF  (D4 פיננסים )ארה"ב 

5124383 MTF( 4יD י תעשיה ארה"ב) 

5124367 MTF( 4יD י טכנולוגיה ארה"ב) 

5122841 MTF( אג"ח ממשלתי מאוזנת00י ) 

5122775 MTF( מדדית ממשלתיות מח"מ סינתטי 00י )שנים 2-5 

5122783 MTF( ר. קבועה ממשלתית מח"מ סינתטי 00י )שנים שקלית 2-5 

5122924 MTF (4D) S&P 500 Dividend Aristocrats 

5122916 MTF( 4יA דיבידנד אירופה )- מגודרת מט"ח 

  קרן ממונפת  –( גרמניה כפליים מגודרת מט"ח B6מגדל ) 5123054

5123062 MTF( 4יA תעשיה ארה"ב )- מגודרת מט"ח 

5123070 MTF( 4יA תשתיות ארה"ב )- מגודרת מט"ח 

5123443 MTF( 4יA י)S&P 500 Dividend Aristocrats - מגודרת מט"ח 

5123492 MTF( 4יA י)Real Estate  מגודרת מט"ח -ארה"ב 

5123567 MTF( 4יA י)Aerospace  &Defence  מגודרת מט"ח -ארה"ב 

5123039 MTF( תל בונד 00י )2-סד 20 

5123047 MTF( תל בונד צמודות יתר סד00י )-2 

5123575 MTF( 4יA י)S&P 500 Low Volatility High Dividend - מגודרת מטח 

 ( גמישה4Dמגדל ) 5123799

 אגד חוץ מגודר מט"ח Liquid Alternative(י 4Bמגדל ) 5123906

5123807 
 ממונפת –( תשואה אבסולוטית 4Dמגדל )

 

5119789 MTF (1A)  5/95סולידית 



 

 

 

 

 

  

 

 שם קרן מס' בורסה

5121686 
MTF (00 ) 2-סד שנים 2-5מדדיות ממשלתיות 

5121678  MTF  (00) 2-סד תל בונד שקלי 

5121843 MTFיStoxx Europe 600 (4D)  2-סד 

5121637 MTF י(2A) 20/80 2-סד 

5121769 MTF י(0A) 2-סד ממשלתי ח"אג 

5121751 
MTF  (00) 2-סד  תל בונד צמודות בנקים 

5122163 (4A) MTF STOXX EUROPE 600  -  2-סד ח"מטמגודרת 

5122262 
MTF  (00)   2-סד 60תל בונד 

5122320 
MTF  (00)  2-תשואות שקל סד -תל בונד 

5122155 
MTF י(2B) 30/70   

5122627 
 S&P 500 (4D) MTF2-סד 

5122635 
MTF  (00)  2-תשואות סד -תל בונד 

5122759 
MTF  (0A)  2-סד מאגר -תל בונד 

5122973 
MTF (00) 2-שנים שקלית סד 2-5 ר. קבועה ממשלתית  

5123260 
MTF  (00) אינדקס AA שקלי  ומעלה 

5123278 
MTF  (00) אינדקס AA צמוד  ומעלה 

5123351 
 (00) MTF (!) אינדקס  HY-BBB  

5123344 
MTF   (00)  אינדקס צמוד A 

5123369 
 (00) MTF   אינדקס שקלי A 

5123393 
MTF  (00) 2-קבועה ממשלתיות סד שקליות ריבית 

5123385 
MTF  (4A) 2-סד 125-א"ת 

5123377 
MTF   (4A) 2-סד 35-א"ת 

5123518 
MTF   (00) 2-צמודות סד-תל בונד 

5123641 
MTF (4A) צמיחהא "ת  

 
5124128 

 
MTF( יD4 אוסטרליה )S&P/ASX 200 

5102215 
 ( אג"ח ומניות חו"ל2Dמגדל )

 


