
  

  

  

  

  

  
  , החלטה לבחירת קרן פנסיההמידע מועבר לעובדים כשירות לצורך 

  עפ"י מה שנמסר ע"י הגופים המבטחים.  קופת גמל, חברת ביטוח
  הגופים בלבד ולא של נציבות שירות המדינה!האחריות על 
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 https://www.meitavdash.co.il  

גמל, קרנות השתלמות וקרן  ותמיטב דש פנסיה וגמל מעמידה לרשות עובדי המדינה מגוון רחב של קופ
    פנסיה המאפשרים ליהנות מהיצע גדול וייחודי של מסלולי השקעה.

  

על ידי הסתדרות עובדי המדינה לנהל את קרן הפנסיה של  נבחרהחברת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 
    עובדי המדינה.

  

הנדסאים, טכנאים, רופאים, הצעה זו בתוקף לכלל העובדים כולל: חברי מח"ר, משפטנים, אחיות, עו"ס, 
    רפואי ועוד.-פסיכולוגיים, פארה

  

  ובני משפחותיהם (הורים, בני זוג, ילדים) זכאים לתנאים הבאים:*כל העובדים 

  

  קרן פנסיה מקיפה:

  )%6(במקום  %0.45    דמי ניהול מהפקדה:

  )%0.5(במקום  %0.045    דמי ניהול מהצבירה:

  
  קרן פנסיה כללית:

  )%4(במקום %0     :מהפקדהדמי ניהול 

  )%1.1(במקום  %0.45    :דמי ניהול מהצבירה

  
  מהצבירה. %0.68,   )%4(במקוםמהפקדה   %0   קופות גמל:

  

  מהצבירה. %0.68:    קרנות השתלמות

   

  צור קשר

  . 08:00-17:00ה' -ימים: א'  03-7903400עובדי המדינה: דסק שירות 

  
  :רישיוןפריסה ארצית של משווקים בעלי 

  אדם פורת  הגר אזרד  שי מזרחי  גלעד רוטר  שם משווק
  דרום ומרכז  ירושלים ומרכז  מרכז וירושלים  צפון וירושלים  אזור בארץ

  054-9071105  054-2525513  054-4719252  054-6643748  טלפון
  

  לפניות וועדי עובדים והנהלה, אמרכלות, חשבים, גזברות:

 haims@mtds.co.ilמייל:  6111710-054חיים סרודי:   - מנהל תחום עובדי מדינה

  
  בני משפחות עוברים חיתום עיסוקי, רפואי, נדרש שיתוף פעולה עם המעסיק.*
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https://www.clalbit.co.il
  
  

 לא גמל וקופות הוניות גמל קופות, פנסיה קרנות מנהלת מ"בע וגמל פנסיה מיטבית-כלל
 אפשרויות המעניקות ההשתלמות וקרנות לפיצויים מרכזיות קופות, לקצבה משלמות

                                                                                          .חיסכון אפשרויות במגוון והבינוני הארוך לטווח חיסכון
  

  

  :קרן פנסיה

  %0.9    דמי ניהול מהפקדה:

  %0.19    דמי ניהול מהצבירה:

  

  כלל עובדי המדינה.ו כל הסקטורים הסכם דמי הניהול הנ"ל כוללים את

  
  צור קשר

   08:30-19:00ה' בין השעות -* בימים א'5654או  03-7111110
  12:30 -08:30וביום ו' בין השעות 

  

  ins.co.il-ramiy@clal  6882783-052  - רמי יעקוב  :  מנהל צוות עובדי מדינה

  

  ins.co.il-dvire@clal   5648881-052 -דביר אלקמל      והמרכז :שירות ירושלים 

  

  ins.co.il-shaulsa@clal    5648885-052 -שאול ששון            : שירות מרכז וצפון

  

  Ins.co.il-IditI@Clal  7303222-052אדית עמר                              :הדרום לאזור  
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http://www.hag.co.il  
  

מעמידה סטנדרט שירות והצעות אטרקטיביות לכלל העובדים וגמל  הלמן אלדובי פנסיה
  ובני משפחותיהם כמפורט להלן:

  

  :קרן פנסיה

  %1.5    ניהול מהפקדה:דמי 

  %0.15    דמי ניהול מהצבירה:

  

   בר יציב - קופות גמל

  %0.75    דמי ניהול מהפקדה:

  

  קרן השתלמות

  . 0.75% - מסלול הדס וארזים כללי 

  

  צור קשר

 service@gemel.co.il   17:00-8:30ה' -א' 6000100-03 -מוקד שירות עובדי המדינה 

 

  מנהלי הפצה ארציים

 nir_y@gemel.co.il    7771751-052 - ניר ינקלביץ' צפון:

  arik@gemel.co.il 7771740-052 - אריק שמואלי מרכז ודרום:

 rachel_n@gemel@.co.il 7771757-052נעמן רחלי  - מנהלת תחום מעסיקים

  5381438-050  מלכיאל רחמים  - מנהל תחום פרישה וגמלאות
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group.co.il/wps/portal-https://www.harel  
  

 

כל העובדים ובני  הטבות ייחודיות לעובדי המדינה. הראל ביטוח ופיננסים מעניקים
  גמל.הזוגם זכאים לתנאים מיוחדים בקרנות פנסיה, קרנות השתלמות וקופות 

  

  צור קשר

    16:00-08:00ה' -ימי א'  * 2735   7547777-03 מוקד הראל ארצי:
  

  ins.co.il-yonitb@harel  2250230-050 -יונית בצלאל 

  ins.co.il-mayaka@harel 3265802-054 -מיה כרמון 

  ins.co.il-yaelil@harel 8329210-052 -יעלי לוי 

  03-7547764 - עוזחן 

 

  * (כוכבית "מעסיק")49958  מוקד מעסיקים:

  5404591-02 מוקד ירושלים:

  7543505-03 מוקד ת"א:

  יונית בצלאל 2250230-050  מוקד חיפה והצפון:
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https://www.menoramivt.co.il  
  

 פנסיה למוצרי המנהלת החברה הינה וגמל פנסיהל " מבטחים החדשהמבטחים מנורה"
 וקופות השתלמות קרנות, גמל קופות ובנוסף מנהלת מסלולי במדינה ביותר הגדולה וגמל

  .לפיצויים מרכזיות
  

  :קרן פנסיה

  )%5.1(הנחה בשיעור של  %0.9    דמי ניהול מהפקדה:

  )%0.31(הנחה בשיעור שנתי של  %0.19    דמי ניהול מהצבירה:

  

  דמי ניהול חוזים אישיים: 

   %2    דמי ניהול מהפקדה:

   %0.25    דמי ניהול מהצבירה:
  

  חל על הסקטורים הבאים בלבד:
  

   

  

  

  

  

  יתר הדירוגים בהצטרפות אישית.* 

  צור קשר

  67981833-02פקס:    mmp@menoramivt.co.il    9699מוקד לקוחות ארצי: *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הסתדרות האחים והאחיות  הסתדרות האקדמאים במדעי הרוח והחברה
הסתדרות המהנדסים האדריכלים והאקדמאים 

  במקצועות הטכנולוגים בישראל
  הסתדרות המיקרוביולוגים והביוכימאים

  איגוד הפיזיותרפיה בישראל  הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל
  איגוד העובדים הסוציאלים  איגוד המשפטנים
  איגוד עובדי המחקר הסגל האזרחי  ארגון הפרקליטים

איגוד ארצי של עובדי דפוס, תקשורת, אמנים   עובדי מערכת הביטחון
  אנרגיה ומורי דרך אישיים

  מייל  טלפון  ראש צוות  אזור
  ארצי

  
 ttova@newmivt.co.il  054-6669298  טובה צרפתי

  nagarn@newmivt.co.il  050-4049267  איתי נגר  ארצי
  תל אביב

  
  rong@newmivt.co.il  050-4049265  גולן רון

  חיפה והצפון
  

  zeitounio@newmivt.co.il  054-6669304  עופר זיתוני

  באר שבע
  

  yaren@newmivt.co.il  054-7778342  אורן יצחק

  המרכז והשפלה
  

  karmii@newmivt.co.il  050-4049299  אילן כרמי
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https://www.migdal.co.il  
  

 

בחיסכון ארוך טווח מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופת גמל בע"מ הינה הגוף הגדול בארץ 
שנים מעמידה מגדל לרשות לקוחותיה קשת  80-(פנסיה, גמל והשתלמות). למעלה מ

ם יהתורחבה ומגוונת של מוצרים פנסיוניים ותוכניות ביטוח. עובדי המדינה ובני משפח
  זכאים להטבות ייחודיות. 

  

  צור קשר

 9201010-03  מוקד שירות הלקוחות:

  
  

 guyo@migdal.co.il 8867511-076, 4946753-054 סמנכ"ל, תחום מעסיקים ולקוחות: -גיא עולמי 

 

   מנהלת תיק, אחראית הסדרים פנסיוניים לעובדי מדינה: –דפנה פינטו 

 4802701-054 , 8867496-076 dafnap@migdal.co.il  

  

  limorp@migdal.co.il 8867311-076, 6748785-054 מנהלת תיק (משרד הבריאות): –לימור פרג 

  

 8867454-076, 3219195-052  מנהלת תיק (משרד המשפטים): –מירב ברבי 

meiravd@migdal.co.il  
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http://www.ibi.co.il  
  

"IBI מיליארד  34-כיום, מנהל בית ההשקעות מעל ל 1971-בית ההשקעות" נוסד ב₪ 
  בחטיבותיו השונות:   קופות גמל וקרנות השלמות.

  
  הצעה מסחרית:

"IBI  גמל והשתלמות" מעמידה לרשות לקוחותיה קופות גמל וקרנות השתלמות
  במגוון מסלולים מנוהלים (אקטיביים) וכן מסלולים מחקי מדד.

  

  %0.75 -דמי הניהול במסלולים מנוהלים 
 

 %0.50 -דמי הניהול במסלולים מחקי מדד 
  

  צור קשר

  03-5190310 : דסק שירות לקוחות גמל והשתלמות
 

  1* שלוחה 6212   03-5193010 : ותיאום פגישות דסק מכירות
  

u@ibi.co.ilemel4g 
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https://www.analyst.co.il  
  

"אנליסט קופות גמל בע"מ" הינה חברה בת בקבוצת אנליסט, מהחברות הוותיקות 
  .1985והמנוסות בניהול השקעות בשוק ההון בישראל, אשר נוסדה בשנת 

ול קופות הגמל של הקבוצה "אנליסט קופות גמל בע"מ" היא הזרוע המופקדת על ניה
  . 1994-החל מ

  

  .לעובדי המדינה (למצטרפים חדשים בלבד) %0.8 דמי ניהול :

  
  

  צור קשר

  7147177-03 טלפון שירות לקוחות:

  
 gemel@analyst.co.il  מייל שירות לקוחות:
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http://www.fnx.co.il  
 

  

, מטעם עיתון 2014קבוצת הפניקס זכתה בתואר "קבוצת הביטוח של השנה" בשנת 
  הביטוח המוביל "עדיף". 

הפניקס מעמידה לטובת עובדי המדינה את סוכני הביטוח, היועצים ומנהלי ההסדרים 
  מהמומחים בשוק ומעניקה לעובדי המדינה שירות מקצועי ואיכותי. 

הפניקס מציעה לכל עובדי המדינה פגישה אישית לטובת התכנון הפנסיוני עם משווק 
ההון, ביטוח וחיסכון כדי  פנסיוני מטעם הפניקס בעל רישיון פנסיוני מטעם אגף שוק
  להתאים את החיסכון הפנסיוני לכל עובד מדינה באופן אישי. 

  
  הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מעניקה לעובדי המדינה הטבות אטרקטיביות:

  

  )%6(במקום  %2.5  דמי ניהול מהפקדה:

  ).%0.5בחישוב שנתי (במקום  %0.15  דמי ניהול מהצבירה:

  ). %2בחישוב שנתי מהצבירה (במקום  %0.7  דמי ניהול בהשתלמות:
  

  

  צור קשר
  

  7141318-03מוקד טלפוני לעובדי מדינה: 
  

  gilih@phoenix.co.il 8675426-054  -גילי ג'ני חלפון 

  mirons@fnx.co.il 8396631-054  -מירון סולימני 
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ins.co.il-http://www.ayalon  
לפיה הלקוח מרוויח מניהול סינרגטי של מוצרי   One Stop Shopאיילון פועלת בתפיסת 

    החברה השונים.
מחוז ת"א, מחוז חיפה, מחוז  –החברה פועלת באמצעות חמישה משרדים אזוריים 

    סוכנים וסוכנויות בכל רחבי הארץ. 1,200ירושלים וסניף נתניה המפעילים מערך של 
החברה פועלת בכל ענפי הביטוח ונהנית ממעמד מוביל בענפי הביטוח הכללי. לחברה 

התמחות במגוון ביטוחים מקצועיים וייחודיים בתחום ההנדסה, קבלנים, רכוש חבויות 

ח פרט. לחברה גיבוי רחב ממבטחי משנה מהמובילים בעולם העיקריים שבהם: וביטו

 ₪מיליארד  14 -קבוצת איילון מנהלת למעלה מ  "סוויס רי", "מיוני קרי", ו"פרטנר רי" .

עובדים הגאים לתת שירות ללקוחותיה הנאמנים של החברה  1100 -ומועסקים בה כ

"חבר משרתי הקבע והגמלאים", מכללות, ובניהם ניתן למנות את: התעשייה האווירית, 

תה"ל, מקורות, לשכת סוכני ביטוח, אגד, דן, "א.דורי", רשויות מקומיות כגון: ת"א, חיפה, 

שבע, משרדי עו"ד, רואי חשבון, מהנדסים ואדריכלים מהגדולים בארץ ועוד -רמת גן, באר

  לקוחות רבים וטובים. 

  צור קשר:

 מייל דניי טלפון תחום אחריות תפקיד שם

יהודה 
 צוריה

סוכן שיווק 
 פנסיוני

ירושלים 
 והסביבה

  050-2136726 tzruya-y@ayalon-ins.co.il 

סוכנת שיווק  לירון וייס
 פנסיוני

 liron-vi@ayalon-ins.co.il 050-3134484   אזור דרום

סוכן שיווק  בן ציון פלג
 פנסיוני

 peleg-b@ayalon-ins.co.il 050-2103596   אזור מרכז

סוכן שיווק  בן קאופמן
 פנסיוני

 ben-k@ayalon-ins.co.il 050-5729610   אזור צפון

רפרנט שרות  תמיר כהן
 ותפעול

 tamir-c@ayalon-ins.co.il   072-2227086 לקוחות קיימים

דבורה 
 קליימן

מנהלת מוקד 
 מכירות

לקוחות 
 חדשים

072-2227062 050-2028869 dvora-k@ayalon-ins.co.il 

  דמי ניהול:

 קרן השתלמות קופת גמל פנסיה כללית  פנסיה מקיפה
 ד"נ מצבירה ד"נ מצבירה ד"נ מפרמיה ד"נ מצבירה ד"נ מפרמיה ד"נ מצבירה ד"נ מפרמיה

1.50% 0.15% 0% 0.75% 0% 0.50% 0.50% 

  

  

 "יתרון פיננסי" –חסכון פיננסי 

הפקדות חודשיות  אופן התשלום
 שוטפות

  הפקדה חד פעמית
 ₪ 100,000 - ₪ 0עד 

 100,000הפקדה חד פעמית מעל 
₪ 

 0.7% 0.75% 0.75% דמי ניהול
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gemel.co.il-http://www.acadmachar  

 של הסתדרות המח"ר.קופה מפעילת מיסודה  - מח"ר חברה לניהול קופות גמל
  לקופה זו זכאים להצטרף אקדמאים במדעי החברה והרוח ומהנדסים.

  
  

  %0.26  דמי הניהול בקופת הגמל במסלול הכללי:

  %0.20 דמי הניהול בקרן השתלמות לאקדמאים:

  
  צור קשר

    2790001-072   תפעול: לקתמח

  2564666-072    שיווק: לקתמח

gml.org.il-moked@hamachar  
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krn.co.il -http://www.academaim  

  

  .מח"ר –במדעי החברה והרוח  לאקדמאים השתלמות קרן לניהול חברה
  

  %0.26  דמי הניהול:

  צור קשר

  08:30-15:30ה' בין השעות -בימים א' 03-5329063

gml.org.il-moked@hamachar  
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לרבות עובדי  "קופות גמל עמ"י" הינה קופת גמל ענפית לתגמולים לעובדי המדינה,
משרד הביטחון וכן לעובדי תאגידים אחרים שהארגון היציג שלהם הינו הסתדרות 

  עובדי המדינה.

עובדי נציבות שירות המדינה ייהנו מתמיכה של הסתדרות עובדי המדינה, ניהול כספי 
עמיתים באחריות, במטרה להשיג תשואות מרביות עבור עמית הקופה ותוך שמירה 

  נמוכה מתוך הכרה שכספים אלה מיועדים להבטחת עתידם של עמ"י.על רמת סיכון 
  

  

  

  %0.28  דמי הניהול:

  

  צור קשר

  03-6957171 - משרדי החברה

  050-8288988 - סימה אמסלם

moked@ami2.co.il  
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  "ו הבריאותק"   

  

קופת הגמל "קו הבריאות", הינה קופת גמל לתגמולים, לפיצויים ולא משלמת לקצבה, 
 לאחים ואחיות עובדי בתי חולים , ו/או מרפאות ו/או קהילה.

חברה לניהול קופות גמל בע"מ". תפעול  -הקופה מנוהלת על ידי "קו הבריאות 
חשבונות העמיתים נעשה על ידי בנק הפועלים בע"מ, וניהול ההשקעות נעשה על ידי 

  פסגות ניירות ערך בע"מ.
  

  %0.27  :   דמי ניהול:קרן ההשתלמות

  
   %0.26דמי ניהול:         :   קופת גמל 

  
 צור קשר

  08:00-16:00ה' -בימים א'  03-6090305

  d@kavb.co.il   מייל קו הבריאות:
  
  
  
  
  
  
  
  
  


