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כלל פנסיה וגמל בע״מ
www.clal.co.il | *5454 ראול ולנברג 36 | קריית עתידים, מגדל 8, תל אביב | מען למשלוח דואר ת.ד. 58250 תל-אביב מיקוד 6158102 | שירות לקוחות

מס' תיק ניכוייםמס' אוצרשם הקופהסוג קופה
456935218404כלל השתלמות כלליקרן השתלמות

1348935218404כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד-
1350935218404כלל השתלמות מניות-
1351935218404כלל השתלמות שקלי טווח קצר-
1534935218404כלל השתלמות הלכה-
2115935218404כלל השתלמות אג"ח-
12599935218404כלל השתלמות אג"ח עד 15%-
-S&P 500 13342935218404כלל השתלמות מחקה מדד

539935803338בר קרן גמולים א' - מבטיח תשואה בשיעור 5.5 אחוז לשנהקופת גמל
263935803338בר קרן גמולים - קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מ בר ג'-
12541935834846כלל תמר אג"ח עד 15% מניות-
253935834846כלל תמר אג"ח עד 25% מניות-
124935834846כלל תמר אג"ח צמוד מדד-
128935834846כלל תמר שקלי טווח קצר-
127935834846כלל תמר מניות-
117935834846כלל תמר אג"ח-
1533935834846כלל תמר הלכה-
592935834846כלל תמר שקלי-
9651935834846כלל תמר לבני 50 ומטה-
9652935834846כלל תמר לבני 50 עד 60-
9653935834846כלל תמר לבני 60 ומעלה-
-S&P 500 13343935834846כלל תמר מחקה מדד

7988936185305כלל גמל לעתיד כלליקופת גמל )7987( להשקעה
7989936185305כלל גמל לעתיד אג"ח-
7990936185305כלל גמל לעתיד אג"ח ממשלתי-
7991936185305כלל גמל לעתיד מניות-
7992936185305כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות-
7993936185305כלל גמל לעתיד שיקלי טווח קצר-
7994936185305כלל גמל לעתיד הלכה-
-S&P 500 13344936185305כלל גמל לעתיד מחקה מדד

219930629761אלמוג קופה מרכזית לפיצויים ליד כלל ישראל - קופה זו מוזגה ב 1.10.2020 לקופה כללית לפיצויים )239(קופת גמל מרכזית
443935004515כלל גמל קופה מרכזית לפיצויים - קופה זו מוזגה ב 1.10.2020 לקופה כללית לפיצויים )239(-
614936011543כלל גמל מרכזית מסלולית )עמית(-
1284936011543כלל תקציבית-
239935834853קופה כללית לפיצויים-
684935834820הדס קופה מרכזית לפיצויים-
241935805036כלל פיצויים למעסיק-
152936011543כלל ברזל -קופה מרכזית לפיצויים - נסגרה ביולי 2020-
892936011543כלל מרכזית לדמי מחלה-

תיקי ניכויים בקרנות הפנסיה:
)גם למקבלי קצבאות וגם פדיונות(

מס׳ תיק ניכוייםמס׳ אוצרשם הקופה

170935947655כלל פנסיה
667935947655כלל פנסיה משלימה

בפנייה לפקיד השומה יש לבקש כי האישור יופנה לקופה הרלוונטית כולל מספר תיק הניכויים המתאים בהתאם לטבלה מטה

קוד מסמך: 41

תיקי ניכויים בקופות הגמל:
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