
  

 הנדון: מיזוג קופות ומסלולי השקעה

"( ניהול קופות הגמל שהיו בניהול אקסלנסהועבר לאקסלנס נשואה גמל בע"מ )" 2017בינואר  1ביום 

(, גמל)קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוחלחוק  2הפניקס פנסיה וגמל בע"מ; בהתאם לסעיף 

מנהלת לנהל יותר מקופת גמל אחת, מהסוגים המפורטים בחוק, , נאסר על חברה 2005-"ההתשס

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הרשאה לנהל יותר מקופת גמל לפיכך ובהתאם ל

ויים וקרנות אקסלנס למזג בין היתר את קופות התגמולים והפיצ ה, נדרש2012-אחת(, תשע"ב

מיזוג ופירוק של מסלולים  בוצעבמסגרת זו  . 2018בינואר  1ההשתלמות שבניהולה, וזאת עד ליום 

 מיזגהנוספים, לאור שינויים בצרכי החברה ושיקולי יעילות. לנוכח האמור ומתוך שיקולי יעילות, 

 להלן.והכל כמפורט   לתוך אקסלנס מרכזית לפיצויים.הפניקס מרכזית אקסלנס גם את 

 2018 בינואר 1 הן הושלמו ביוםהמיזוגים והשינויים המפורטים ל. 

  זכותו של כל עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל קופת גמל לכל קופת גמל

 אחרת לאותה מטרה כפי שיבחר, והכול בכפוף להוראות הדין.

 ל מסלול לכל מסלול אחר זכותו של כל עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכ

 באותה הקופה כפי שיבחר, והכול בכפוף להוראות הדין.

  אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ". החברה המנהלת ל שונה שם 2018בינואר  1החל מיום" 

  שמרו.ניובהר שזכויות העמיתים הקיימים והמועברים 
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תגמולים ופיצויים  אקסלנסל (957גמולים ופיצויים )מ"ה תשל הפניקס פרטי המיזוג להלן 

 , לרבות מיזוגים פנימיים, ושינויים במסלולי ההשקעה(102)מ"ה 

 [385לאקסלנס גמל אג"ח ללא מניות ]מ"ה  מוזג[ 792גמל אג"ח צמוד מדד ]מ"ה  אקסלנס .1

לאקסלנס גמל אג"ח ללא מניות ]מ"ה  מוזג[, 8627"ח ]מ"ה אג מדדי - פאסיבי גמל אקסלנס .2

385] 

 [385]מ"ה  מניות ללא"ח אג גמל לאקסלנס מוזג[ 1355מ"ה "ח ]אג מסלול הפניקס .3

מניות ]מ"ה  25%"ח עד אגאקסלנס גמל ל מוזג[ 9530ומעלה ]מ"ה  60מסלול לבני  - הפניקס .4

ומדיניות ההשקעות שונתה  ומעלה", 60גמל לבני  אקסלנס"להממזג שונה המסלול  שם [401

 .ומעלה 60גמל לבני  אקסלנסבהתאם למסלול 

מניות  25%"ח עד אגאקסלנס גמל ל מוזג[ 521מניות ]מ"ה  25%הפניקס מסלול אג"ח עד  .5

ומדיניות ההשקעות  ומעלה", 60גמל לבני  אקסלנס"ל הממזג שונההמסלול  שם [401]מ"ה 

 .ומעלה 60גמל לבני  אקסלנסשונתה בהתאם למסלול 

 [401מניות ]מ"ה  25%עד "ח אגאקסלנס גמל ל מוזג[ 9918]מ"ה  ומעלה 60 לבני גמל אקסלנס .6

ומדיניות ההשקעות שונתה  ומעלה", 60לבני  גמל אקסלנס"ל הממזג שונההמסלול  שם

 .ומעלה 60גמל לבני  אקסלנסבהתאם למסלול המתמזג 

 [9916]מ"ה  ומטה 50 לבניאקסלנס גמל ל מוזג[ 9884 ה]מ" ומטה 50 לבני מסלול - הפניקס .7

מ"ה ) 60עד  50גמל לבני  לאקסלנס טכנית מוזג[ 9529]מ"ה  60עד  50מסלול לבני  הפניקס .8

)דהיינו עבר לקופת הגמל לחיסכון של אקסלנס מבלי להתמזג לאחד המסלולים של  [9529

 .אקסלנס(

  תלויי גיל פאסיביים מסלולים .9

ת השקעתם , שמבוססים על שינוי שמם ומדיניותלויי גיל פאסיביים מסלולים ו שלושהקמוה

 ן:כדלקמ של שלושה מסלולים קיימים,

 ; ומטה 50 לבני פאסיביגמל  אקסלנס .9.1

 מדדי חו"ל ]מ"ה - פאסיביגמל  אקסלנסעל בסיס שינוי שם מסלול  הוקםזה  מסלול

 .גיל תלויוהתאמת מדיניות ההשקעות שלו למודל [ 9905

 ; 60עד  50לבני  פאסיביגמל  אקסלנס  .9.2
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[, 9917 ]מ"ה 60עד  50גמל  לבני  אקסלנסעל בסיס שינוי שם מסלול  הוקםזה  מסלול

 .הפאסיבי למודל שלו ההשקעות מדיניותוהתאמת 

 ומעלה; 60לבני  פאסיביגמל  אקסלנס .9.3

 25% עד"ח אג מדדי -פאסיביעל בסיס שינוי שם מסלול אקסלנס גמל  הוקםזה  מסלול 

 .גיל תלוית שלו למודל [, והתאמת מדיניות ההשקעו8624]מ"ה  מניות במדדי

 כל שבחר הסיכון לרמת בהתאם המסלולים בין פוזר[ 1482]מ"ה  הפניקס שיטת מסלול .10

 :כדלקמן, עמית

אקסלנס גמל  מסלולל הועברו –  1שבשיטת הפניקס שבחרו ברמת סיכון  העמיתים .10.1.

 [385אג"ח ללא מניות ]מ"ה 

 גיל תלוי למסלול הועברו - 4או  3או  2שבשיטת הפניקס שבחרו ברמת סיכון  העמיתים  .10.2.

 .לגילם בהתאם פאסיבי

אקסלנס גמל  מסלולל הועברו –  5שבשיטת הפניקס שבחרו ברמת סיכון  העמיתים  .10.3.

 .[8626מדדי מניות ]מ"ה  -פאסיבי

 טעמי"בהעמיתים שבשיטת הפניקס שבנוסף לרמת הסיכון, בחרו למרות האמור לעיל,  .10.4.

 [9906 ה]מ" קצר טווח שיקלי גמל לנסלמסלול אקס הוסבו" הלכתיים השקעה

( 102 ת אקסלנס תגמולים ופיצויים )מ"הלקופטכנית  מוזג[ 961]מ"ה  מניות מסלול הפניקס .11

לקופת הגמל לחיסכון של אקסלנס מבלי להתמזג לאחד המסלולים של  הועבר)דהיינו 

מניות"; מדיניות ההשקעות של המסלול לא  -גמל ; שם המסלול שונה ל"אקסלנס אקסלנס(

 שונתה ונותרה בעינה.

 חו"ל. -גמל  אקסלנסנפתח מסלול חדש:  .12

 102להלן תרשים עץ לפי תכנית המיזוג לקופת אקסלנס תגמולים ופיצויים מ"ה  
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, לרבות (399)מ"ה  השתלמות אקסלנסל (649מ"ה )של הפניקס השתלמות פרטי המיזוג להלן 

 פנימיים, ושינויים במסלולי ההשקעה מיזוגים

השתלמות אג"ח ללא  לאקסלנס מוזג[ 8631"ח ]מ"ה אג מדדי -פאסיבי השתלמות אקסלנס .1

 [716מניות ]מ"ה 

 עד"ח אג השתלמות אקסלנסל מוזג[ 9882מניות ]מ"ה  10%השתלמות אג"ח עד  אקסלנס .2

 [1100]מ"ה  מניות 15%

 עד"ח אג השתלמות לאקסלנס מוזג[ 2091מניות ]מ"ה  20%השתלמות אג"ח עד  אקסלנס .3

 [1100]מ"ה  מניות 15%

 -השתלמות פאסיבי  לאקסלנס מוזג[ 9919מדדי חו"ל ]מ"ה  -השתלמות פאסיבי אקסלנס .4

 [ 8629כללי ]מ"ה 

 מניות ללא"ח אג השתלמות לאקסלנס מוזג[ 1354השתלמות מסלול אג"ח ]מ"ה  הפניקס .5

 [716 ]מ"ה

 השתלמות לאקסלנס מוזג[, 9545מדדי אג"ח ]מ"ה  -השתלמות מסלול פאסיבי  הפניקס .6

 [716]מ"ה  מניות ללא"ח אג

 השתלמות לאקסלנס מוזג[ 8597מניות ]מ"ה  25%השתלמות מסלול אג"ח עד  הפניקס .7

 [1190]מ"ה  מניות 25% עד"ח אג

 השתלמות קסלנסלא מוזג[ 9549השתלמות מסלול מתמחה שקלי טווח קצר ]מ"ה  הפניקס .8

 [715שקלי טווח קצר ]מ"ה 

 השתלמות לאקסלנס מוזג[ 9547מדדי מניות ]מ"ה  -השתלמות מסלול פאסיבי  הפניקס .9

 [8630]מ"ה  מניות מדדי -פאסיבי

קסלנס אל מוזג[ 9546מדדי אג"ח חו"ל ]מ"ה  -הפניקס השתלמות מסלול פאסיבי  .10

 [716]מ"ה  מניות ללא"ח אגהשתלמות 

לאקסלנס  מוזג[ 9548מדדי מניות חו"ל ]מ"ה  -השתלמות מסלול פאסיבי  הפניקס .11

 [8630]מ"ה  מניותמדדי  -השתלמות פאסיבי

 כל שבחר הסיכון לרמת בהתאם המסלולים בין פוזר[ 1483]מ"ה  הפניקס שיטת מסלול .12

 : כדלקמן, עמית

השתלמות אג"ח  הועברו לאקסלנס – 1העמיתים שבשיטת הפניקס שבחרו ברמת סיכון  .12.1.

 [716ללא מניות ]מ"ה 

השתלמות  אקסלנסהועברו ל – 2העמיתים שבשיטת הפניקס שבחרו ברמת סיכון  .12.2.

 [8628במדדי מניות ]מ"ה  25%פאסיבי מדדי אג"ח עד 

 השתלמותאקסלנס הועברו ל - 4או  3העמיתים שבשיטת הפניקס שבחרו ברמת סיכון  .12.3.

 [8629כללי ]מ"ה  -פאסיבי
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הועברו לאקסלנס השתלמות  – 5הפניקס שבחרו ברמת סיכון  העמיתים שבשיטת .12.4.

 [8630מדדי מניות ]מ"ה  -פאסיבי

"טעמי בשבשיטת הפניקס שבנוסף לרמת הסיכון, בחרו  העמיתיםעל אף האמור לעיל,  .12.5.

 [9528]מ"ה  הלכה -השתלמות  לאקסלנסעברו הוהשקעה הלכתיים" 

 ת אקסלנס השתלמות )מ"הלקופ טכנית מוזג[ 964השתלמות מסלול כללי ]מ"ה  הפניקס .13

( )דהיינו עבר לקרן השתלמות אקסלנס מבלי להתמזג לאחד המסלולים של אקסלנס(; 399

מדיניות ההשקעות של המסלול לא  "כללי - השתלמות"אקסלנס  -לשם המסלול שונה 

 שונתה ונותרה בעינה. 

שתלמות )מ"ה לקופת אקסלנס ה טכנית מוזג[ 968השתלמות מסלול מניות ]מ"ה  הפניקס .14

( )דהיינו עבר לקרן השתלמות אקסלנס מבלי להתמזג לאחד המסלולים של אקסלנס(; 399

מדיניות ההשקעות של המסלול לא  "מניות - השתלמות"אקסלנס  -לשם המסלול שונה 

 שונתה ונותרה בעינה. 

לקופת אקסלנס השתלמות )מ"ה  טכנית מוזג[ 9528הפניקס השתלמות מסלול הלכה ]מ"ה  .15

( )דהיינו עבר לקרן השתלמות אקסלנס מבלי להתמזג לאחד המסלולים של אקסלנס(; 399

מדיניות ההשקעות של המסלול לא  "הלכה - השתלמות"אקסלנס  -לשם המסלול שונה 

 שונתה ונותרה בעינה. 

לטווח  -מותהשתל אקסלנס" -שונה להמסלול  שם – [686]מ"ה  כללי השתלמות אקסלנס .16

 קצר", ומדיניות ההשקעה שונתה בהתאם.

 399המיזוג לקופה אקסלנס השתלמות מ"ה  תכנית לפי עץ תרשים להלן
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 (801)מ"ה  לפיצויים מרכזית אקסלנסל (495מ"ה )של הפניקס מרכזית פרטי המיזוג להלן 

 עד לפיצויים מרכזית לאקסלנס מוזג[ 954מרכזית לפיצויים )המסלול הכללי( ]מ"ה  הפניקס .1

 [384]מ"ה  מניות 15%

 801המיזוג בקופה אקסלנס מרכזית לפיצויים מ"ה  תתכני לפי עץ תרשים להלן

 

 

 בברכה,

 בע"מ והשתלמות אקסלנס  גמל

 


