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 נספח א'
 

 שלום רב, 
 

לצורך כך יש באפשרותך להיוועץ  .הנך זכאי לבחור את הביטוח הפנסיוני העדיף מבחינתך
 ארגון היציג שהינך חבר בו. העם כל גורם וכן עם 

 
להלן הרשימה שממנה עליך לבחור . בעקרון מותר לך לעבור מקרן לקרן לאחר הבחירה 

 הראשונית. 
 

 'מס
 

מס' 
 קופה

שם חברה  קצרשם  שם ארוך
 מנהלת

עיר 
חברה 
 מנהלת

מיקוד 
חברה 
 מנהלת

טלפון חברה 
 מנהלת 

פקס חברה 
 מנהלת

איילון פיסגה  131 1
 קרן פנסיה

-איילון
 פיסגה

ניהול -ספרינג
קרן פנסיה 

 בע"מ

 23-6879606 23-6879621 80225 רמת גן

אלטשולר שחם  1305 0
 פנסיה מקיפה

אלטשולר 
 שחם

אלטשולר שחם 
קופות גמל 

 ע"מב

-263 263-0331822 79612 אביב-תל
0070622  

אקסלנס  152 3
 נשואה פנסיה

אקסלנס נשואה  אחדות
פנסיה )אחדות( 

 בע"מ

 23-6837805 23-6837788 80802 רמת גן

אלדובי -הלמן 1230 0
קרן פנסיה 

 מקיפה

-הלמן
 אלדובי

אלדובי -הלמן
קרנות פנסיה 

 בע"מ

 23-7101322 23-7222111 80863 רמת גן

הפניקס פנסיה  029 8
 מקיפה

עמית 
 רווחית

הפניקס ניהול 
קרנות פנסיה 
 וגמולים בע"מ

 23-6307712 23-6335251 83080 גבעתיים

לעד הראל ג 170 7
 פנסיה

הראל 
 לעדג

הראל ניהול 
קרנות פנסיה 

 בע"מ

 23-6806558 23-6806670 80115 רמת גן

הראל מנוף  161 6
 פנסיה

הראל 
 מנוף  

מנוף ניהול 
ת פנסיה  קרנו

 בע"מ

 23-6806558 23-6806670 80115 רמת גן

קרן  –יובלים  173 5
 פנסיה

ניהול  –יובלים  יובלים
קרנות פנסיה 

 בע"מ

 23-8167110 23-8126868 70637 אביב-תל

מבטחים  175 9
 החדשה

מבטחים 
 החדשה

מנורה מבטחים 
 פנסיה בע"מ

 23-6800737 23-6888555 80802 רמת גן

מגן חברה  מגן זהב במגן זה 177 12
לניהול קרנות 

 פנסיה בע"מ

 23-6879606 23-6879621 80225 רמת גן

מיטב פנסיה  1100 11
 מקיפה

מיטב פנסיה  מיטב 
 בע"מ 

 23-6665251 23-6665252   אביב-תל

 –מיטבית  162 10
עתודות קרן 

פנסיה 
בהתאמה 

 אישית

 –מיטבית 
 עתודות

 –מיטבית 
עתודות חברה 
לניהול קרנות 

 פנסיה בע"מ

-266 266-7357272 76272 אביב-תל
7357192 

מקפת  מקפת אישית 170 13
 חדשה 

מגדל מקפת 
קרנות פנסיה 

וקופות גמל 
 בע"מ

 23-6985110 23-6985122 71822 אביב-תל

פסגות פנסיה  1831 10
 מקיפה

פסגות  קופת  פסגות
 גמל בע"מ

 23-8052507 23-6975660 78085 אביב -תל
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עליך לפנות לקרן המועדפת עליך ולמלא את טופס בחירת הביטוח  לאחר בחירתך 

 מצ"ב(. -)נספח ב' הפנסיוני
 לאחר מילוי הטופס ע"י הקרן עליך להחזיר אלינו לשם ביצוע בקשתך.

 
 

ידוע לי כי אין המדינה ממליצה בפני או מעודדת אותי לבחור ו/או להעדיף קרן מן הקרנות 
 המפורטות דלעיל.

 
בחירתי בקרן הפנסיה, נעשית על פי החלטתי האישית, רצוני החופשי ועל אחריותי בלבד. 

במידה ולא אבחר בקרן פנסיה, אצורף ל"הראל מנוף" קרן פנסיה שהיא ברירת המחדל, 
 ובעתיד אוכל לעבור לכל קרן פנסיה אחרת. 

 
 
 

על שאינה עולה ברצף או הפסקה מורה אשר מגיע למשרד החינוך עם זכויות בקרן ותיקה 
)בכפוף לאישור הקרן  באותה קרן ותיקהלהמשיך להיות מבוטח  , רשאישנתיים

 .הותיקה(
 
 

 חברות בארגון מורים יציג:
 
  הסתדרות המורים 
  ארגון המורים  
 

 מספר קופה: _____________     ___________החדשה  אני בוחר בקרן הפנסיה 
 

 -)ביטוח מנהלים/קופת גמל______________ אני בוחר ביטוח פנסיוני אחר _____
 

 הקף בעיגול את הבחירה(                                                                                             
 
 

הנך רשאי לברר בארגון המורים אליו הנך שייך את הבחירה של הארגון לקרן עליה הוא 
 ממליץ

 
 

 נספח ב' -מת החברה המבטחת(  )מצ"ב טופס לחתי
 
 
 

           ת.ז.                                שם המורה                           ה    תאריך:                 חתימ
 

           ______________  ____         _______ ________       _____       ________ 
               

 
 ישוב                                מחוז                            בית ספר   
 

_____________                  ____________                    ______________ 
 
 
 
 
 

 אדם בהוראה במחוז עבודתך-עליך להעביר את הטופס החתום לידי כח


