
לרשימת הנכסים הפיננסיים המונפקים על ידי מי 
מהתאגידים הקשורים ואשר יש למנהל התיקים זיקה אליהם

הבורסה שם הקרןמס'
מגדל (0A) תיק עד שנתיים15100680
קרן נאמנות25100912 - מגדל (4D) ברזיל ואמריקה הלטינית
פלוס35101191 25/75(2B) מגדל
שקלים ארוכים קרן נאמנות45101571 (00) מגדל דיקלה
מגדל (0A) ריבית משתנה פרימיום קרן נאמנות55101597
נקובה ש"ח65102017 – אג"ח בינלאומי (!)(0D) מגדל
מגדל (2D) תיק השקעות חו"ל75102215
8510263710% + מגדל (1B) אג"ח
95102678M.Q.Model 30/70 מגדל (2B)י

10510271010/90(1A)  מגדל
11510292615% + מגדל (2B) אג"ח
(2C)20/90 קרן נאמנות125102959 מגדל אפיקים
מגדל (00) כספית שקלית קרן נאמנות135102991
מגודרת מט"ח145103148 - מגדל (4A) ממוקדת סקטורים ארה"ב
2-4 שנים155103163 מגדל (00) שקלית
סולידית ללא מניות165103239 (!)(0A) מגדל
מגדל (1A) מדדית175103254
מעו"ף כפליים קרן ממונפת185103304 (6A) מגדל דיקלה
נקובה דולר195103585 – בינלאומי $ מגדל (0D) אג"ח
מגדל (00) כספית פרימיום205103619
מגדל (00) שקלית ללא מניות215103676
מגדל (4D) הודו225103759
2351039575/95(1A) מגדל
24510424515/85(2B) מגדל
מגדל (00) אג"ח שקלי ממשלתי ללא חברות קרן נאמנות255104419
אגח חברות265104427 (!)(0A) מגדל פלטינום
מגודרת מט"ח275104666 – מגדל MID CAP(4A) גרמניה
קרן נאמנות285104690 – צמודה ללא מניות (!)(0B) מגדל אפיקים
295104799125 ת"א  - אחזקות בעלי עניין (4A) דיביאם
קרן נאמנות305104807 - 20/80(2A) מגדלי
מגדל (0B) אג"ח ללא מניות315104831
אג"ח חברות325104849 (!)(0A) מגדל
אג"ח תשואה כוללת קרן נאמנות335105259 (2C) מגדל אפיקים
345105572M.Q.Model 10/90 מגדל (1A)י
מגדל (1A) תיק השקעות קונצרני355106190
365106208Total Return + 10% תיק (!)(1B) מגדל
מגודרת מט"ח375106547 - ומעלה -A מגדל (0B) אגח חול
385107743High Yield (!)(2B) דיביאם
גז ונפט395107909 (4B) דיביאם
קרן נאמנות405108014 מניות- (4A) מגדל אפיקים
קרן נאמנות415108030 - אג"ח  (!)(1B) מגדל אפיקים
קרן נאמנות425108055 - אג"ח אקטיבית (!)(1C) מגדל אפיקים
43510952525/75 דיביאם (2B)י
125 סד-4451098891  MTF(4A) ת"א
35 סד-4551098971  MTF(4A) ת"א
46510990590  MTF(4A) ת"א
פרימיום475111711 (3D) מגדל אפיקים
2-5 שנים485112362  MTF(00) מדדיות ממשלתיות
20 סד-4951123881  MTF(00) תל בונד
50511240440 MTF(00) תל בונד
60 סד-5151124201 MTF  (00) תל בונד



הבורסה שם הקרןמס'
2-5 שנים שקלית סד-5251124461 קבועה ממשלתית MTF  (00) ר.
משתנה ממשלתית שקלית535112461 ר. MTFי (00)
מגדל Total Return(6F) ממונפת545112602
A ומעלה555112669 מגדל (00) אג"ח חברות
A ומעלה565112677 מגדל (00) בונד שקלי
MTF(00) מק"מ575112685
58511282615% מגדל (  2B  ) תיק השקעות עד
מגדל (1B) אינפלציה קרן נאמנות595112842
רכיב בטוחה605112909 - Total Return מגדל (0A)(!)י
מגדל (2B)20/80 פרימיום קרן נאמנות615113485
62511368310% + מגדל (1A) אג"ח מדינה
אג"ח פלוס קרן נאמנות635114681 (1A) מגדל אפיקים
קרן נאמנות645115001 - $ מגדל (0D) כספית נקובה בדולר
65511513410/90  MTF(1A)י
665115175Total Return 3 שנים תיק עד (!)(0A) מגדל
67511527420/80  MTF(2A)י
מגדל (1B)10/90 פרימיום קרן נאמנות685115282
אג"ח קונצרני695115316 M.Q.Model(0A) מגדל
מגדל (0A) מדינה בניהול שמרני705115324
3 שנים715115332 תיק עד 10/90(1A) מגדל
קרן נאמנות725115415 -  MTF(00) תל בונד שקלי
 MTF(4A) מניות דיבידנד  ישראל735115423
מגודרת מט"ח קרן נאמנות745116108 (4A) US מגדל
נקובה דולר755116132 – מגדל (0D) תיק  שנתיים
מגדל (0A) אג"ח מדינה ללא חברות קרן נאמנות765116140
מגדל (4B) ביומד775116165
מגדל (4A) גרמניה מגודרת מט"ח קרן נאמנות785116173
 MTF(0A) אג"ח ממשלתי795116181
8051162805/2021 מגדל (00) אג"ח לפדיון
ריבית משתנה815116330 -  MTF(00) תל בונד
שנים825116801 +5  MTF(00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות
5-10 שנים835116819  MTF(00) מדדיות ממשלתיות
צמודות845116900 –  MTF(00) תל בונד
יתר סד-8551169181 –  MTF(00) תל בונד צמודות
–COCOי865116926 מגדל (0A) אג"ח בנקים
 MTF(00) משולבת שקלית875117080
 MTF(00) משולבת צמודים885117106
S&P 500 סד-8951174781  MTF(4D)י
מגדל M.Q.MODEL (4D) מניות ארה"ב905117536
REIT נדל"ן מניב צפון אמריקה915117551 מגדל (4D) מניות
MTF(00) תל בונד צמודות בנקים925117817
מדדיות ממשלתיות935117866  (00)MTF 
 MTF  (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד-9451178741
2-5 שנים955117890  MTF(00) קונצרני
1-2 שנים פלוס965117908 מגדל (1A) שקלית
 MTF(00) תל בונד תשואות975117924
מגדל (00) אג"ח חברות מדורג985117932
S&P 500 (4A) MTF מגודרת מט"ח995117965

1005118187High Yield אג"ח (!)(1B) מגדל
10/90 פלוס1015118195 מגדל (1B)(!)י
1025118245M.Q.Model 20/80 מגדל (2B)י
RUSSELL 2000 מגודרת מט"ח1035118336  MTF(4A)י
1045118344RUSSELL 2000 (4D) MTF
Total Return פלוס1055118385 מגדל (2B) תיק
מגודרת מט"ח1065118450 - s&p 500 MTF(1A)י 10/90
107511879930/70 ( ׂ◌2B) מגדל
מגודרת מט"ח1085118971 - 125 S&P 500 ת"א  20/80 MTF(2A)י 
MTF(00) אג"ח מאוזנת1095118989



הבורסה שם הקרןמס'
1105118997SME60- MTFי(4A) ת"א
11151191281- Stoxx Europe 600 (4D) MTF סד
מגודרת מט"ח סד-11251191361 -  Stoxx Europe 600 (4A) MTF
סד-11351191511 MTF  (0A) תל בונד מאגר
MTF(4A) טכנולוגיות ישראל1145119250
MSCI שווקים מתעוררים1155119490 MTF(4D)י
מגודרת מט"ח1165119615 - 15/85(2A) יMTF
MTF(1A) אג"ח מדינה+117511962310%
11851197895/95 MTF(1A) סולידית
אג"ח ללא מניות1195119805 (0A) דיביאם
מגדל (0B) תיק השקעות ללא מניות1205120407
מגדל (1B) תיק השקעות1215120423
חו"ל קרן נאמנות1225120514 (4E) מגדל אפיקים
מגדל ETF ((!) (0D אג"ח בינלאומי1235120548
-ממונפת1245120605 מגדל (1B) תיק דינמי
Price T.Rowe אגד חוץ מניות בינלאומי1255121124 ( ׂ◌4D) מגדל
מגודרת מט"ח1265121207  MTF(0A) אג"ח קונצרני ארה"ב- 
אג"ח קונצרני ארה"ב1275121215 (0D)MTF 
מגודרת מט"ח1285121264 - MTF(4A) אירופה בנקים
 MTF(00) צמוד בינוני1295121405
MTF(00) תיק אג"ח ללא מניות1305121413
1-2 שנים1315121421 שקלי  (00)MTF 
 NIKKEI - 225 (4A) MTF מגודרת מט"ח1325121454
133512150425/75 ( ׂ◌2A)MTF 
מגודרת מט"ח1345121546 -  Dax 30י (4A)MTF 
1355121553Dax 30(4D) יMTF
1-4 שנים1365121561 שקלי  (00)MTF 
2-5 שנים סד-13751216862 MTF(00) מדדיות ממשלתיות
MTFי Stoxx Europe 600(4D)  סד-13851218432
מגודרת מט"ח1395121926 -  MTF(4A) פיננסים ארה"ב
מגודרת מט"ח1405121934 - MTF(4A) טכנולוגיה ארה"ב
מגודרת מט"ח1415121942 -  MTF(4A) בריאות ארה"ב
3 שנים1425121967 MTF (1A) 10/90 תיק עד
מגודרת מט"ח1435121983 - MTF(4A) מדדי אירופה
144512215530/70(2B) יMTF
מגודרת מט"ח סד-14551221632 -  STOXX EUROPE 600(4A)  יMTF
מגודרת מט"ח1465122205 –  MTF(4A) צריכה מחזורית ארה"ב
מגודרת מט"ח1475122213 –  MTF(4A) צריכה בסיסית ארה"ב
60 סד-14851222622  MTF(00) תל בונד
ממוקדת בנקים1495122288 – 125 מדד ת"א (4A)MTF  
מגדל (2B) תיק השקעות פלוס1505122304
תשואות שקל1515122320 -  MTF (00)   תל בונד
מגדל (00) כספית מגמת ריבית1525122353
M.Q. Model  מניות אירופה1535122361 מגדל (4D)י
מגדל (1A) תיק אג"ח אקטיבי1545122379
1555122569MSCI WORLD(4D) יMTF
MTFי  S&P 500(4D) סד-15651226272
תשואות סד-15751226352 -  MTF(00) תל בונד
מגודרת מט"ח1585122700 - MTF(4A) אנרגיה ארה"ב
פיננסים ארה"ב1595122742 (4D)MTF 
מאגר סד-16051227592 - תל בונד (0A)MTF  
 MTF(00) אג"ח ממשלתי מאוזנת1615122841
מגודרת מט"ח1625122916 - MTF(4A) דיבידנד אירופה
1635122924S&P 500 Dividend Aristocrats  MTF(4D)י
2-5 שנים שקלית סד-16451229732 קבועה ממשלתית MTF(00) ר.
20 סד-16551230392 MTF(00) תל בונד
MTF(00) תל בונד צמודות יתר סד-16651230472
קרן ממונפת1675123054 – מגדל (6B) גרמניה כפליים מגודרת מט"ח



הבורסה שם הקרןמס'
מגודרת מט"ח1685123062 -  MTF(4A) תעשיה ארה"ב
מגודרת מט"ח1695123070 -  MTF(4A) תשתיות ארה"ב
AA ומעלה שקלי1705123260  MTF(00) אינדקס
AA ומעלה צמוד1715123278  MTF(00) אינדקס
1725123344A  MTF(00) אינדקס צמוד
1735123351HY-BBBאינדקס (!) (00)MTF
1745123369A MTF(00) אינדקס שקלי
 MTF(4A) ת"א-35 סד-17551233772
 MTF(4A) ת"א-125 סד-17651233852
 MTF(00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד-17751233932
מגודרת מט"ח1785123443 - S&P 500 Dividend Aristocrats  MTF(4A)י
מגודרת מט"ח1795123492 – MTFי Real Estate(4A)  ארה"ב
 MTF(00) תל בונד-צמודות סד-18051235182
מגודרת מט"ח1815123567 - MTFי Aerospace & Defence(4A) ארה"ב
MTFי S&P 500 Low Volatility High Dividend(4A) - מגודרת מטח1825123575
צמיחה1835123641 -  MTF(4A) ת"א
מגדל (4D) גמישה1845123799
ממונפת1855123807 - מגדל (4D) תשואה אבסולוטית
Liquid Alternative אגד חוץ מגודר מט"ח1865123906 מגדל (4B)י
1875124128S&P/ASX 200 אוסטרליה (4D)MTF 
טכנולוגיה ארה"ב1885124367 (4D)MTF 
MTF(4D) תעשיה ארה"ב1895124383
Aerospace & Defence (4D) MTF ארה"ב1905124664
1915124714SME 150 - ת"א (4A) יMTF
MTF(4D) מניות ערך ארה"ב ראסל1925124722
מניות צמיחה ארה"ב ראסל1935124730 (4D)MTF 
קרן ממונפת1945126438 - מגדל (6F) נאסד"ק כפליים
מגדל (4B) יתר1955126487
אג"ח הזדמנויות1965126511 (!)(1A) מגדל
מגדל (1B) אפיקים צמודה1975126719
מגדל (0D) כספית דולר1985126990
סולידית אג"ח מדינה1995131032 (0A) מגדל דיקלה
אג"ח ממשלתי2005131057 (1A) מגדל דיקלה
מק"מ פלוס ללא מניות2015131073 (!)(0A) מגדל
202513109920% + מגדל (2B) אג"ח
מגדל (2A) הכנסה חודשית2035131115
מגדל (0B) מודל מדינה ללא מניות2045131131
מגדל (1A) מדד2055131172
מגדל (4A) דיבידנד ישראל חייבת2065131214
מגדל (0E) דולר אגרסיבית קרן נאמנות2075131230
2085131271Buy Side מגדל (4B) מניות ישראל
מגדל (4A) נדל"ן2095131297
מגדל (4D) מניות סייבר2105131313
מגדל (4D) שווקים מתעוררים2115131339
212513135435 - מגדל (4A) ת"א
1-2 שנים2135131370 מגדל (00) שקלית
2-4 שנים2145131396 מגדל (1A) צמוד בינוני
מגדל (00) תל בונד-ריבית משתנה2155131412
סין2165131438 (4D) מגדל דיקלה
מניות ישראל2175131453 M.Q. MODEL(4D) מגדל
מגדל (0A) אג"ח מדינה פלוס2185131479
נדל"ן זרות2195124771 אינדקס קונצרני חב' MTF י(00)



הבורסה שם הקרןמס'
2205124821Mid Cap MDax MTFי (4D)י
Mid Cap MDax (4A) MTF מגודרת מטח2215124839
2225124847STOXX EUROPE MID 200 MTFי (4D)י
Stoxx Europe Mid 200 מגודרת מט"ח2235124854 MTFי (4A)י
מגדל (3C) תיק השקעות מנוהל2245124862
מגדל (2B) אג"ח דינמית2255124789
MTF י(00)י אינדקס השקעה לרשויות מקומיות2265124870


