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 התקנונית הגדרת מדיניות ההשקעות מסלול מועבר/קופה
 מסלול מועבר/בקופה

התקנונית הגדרת מדיניות ההשקעה  הקופה הקולטת
 לאחר המיזוג

 -מגדל פלטינום להשתלמות
 מסלול כללי 

(=;9) 

במסלול זה יושקעו נכסי המסלול בכל 
, השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת

על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל , ת לעתמע
בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי שיהיו 

 2בתוקף באותה העת

 –מגדל קהל השתלמות 
 מסלול כללי

(6<:) 

במסלול זה יושקעו נכסי המסלול בכל 
השקעה אשר תחליט עליה החברה 

על פי שיקול דעתה , מעת לעת, המנהלת
הבלעדי והכל בכפוף להוראות ההסדר 

 2שיהיו בתוקף באותה העת התחוקתי

 -מגדל פלטינום להשתלמות
 מסלול שקלי קצר 

(<:8) 

ומעלה מנכסי המסלול  %.1במסלול זה 
יושקעו בנכסים שקליים שמשך החיים 

, הממוצע שלהם הנו עד שנה אחת לרבות
מלוות ממשלתיים קצרי , פקדונות שקליים

ח שקלי שטווח פדיונו "ובאג, (מ"מק)מועד 
ויתרת נכסי , שנה אחתאינו עולה על 

המסלול יושקעו בכל השקעה אשר תחליט 
על פי , מעת לעת, עליה החברה המנהלת

והכל בכפוף להוראות , שיקול דעתה הבלעדי
ההסדר התחוקתי שיהיו בתוקף באותה 

                                  2  העת

 מגדל קהל השתלמות
כמסלול השקעה נוסף 

 <בשם
 -מגדל קהל השתלמות
 מסלול שקלי קצר

 (<:8) 

ומעלה מנכסי המסלול  17%במסלול זה 
יושקעו בנכסים שקליים שמשך החיים 

, הממוצע שלהם הנו עד שנה אחת לרבות
מלוות ממשלתיים , קדונות שקלייםיפ

ח שקלי "ובאג, (מ"מק)קצרי מועד 
, שטווח פדיונו אינו עולה על שנה אחת

ויתרת נכסי המסלול יושקעו בכל 
תחליט עליה החברה  השקעה אשר

על פי שיקול דעתה , מעת לעת, המנהלת
והכל בכפוף להוראות ההסדר , הבלעדי

   2  התחוקתי שיהיו בתוקף באותה העת

                    
  -מגדל פלטינום להשתלמות

 מסלול טווח ארוך
 (<:9) 

ומעלה מנכסי המסלול  %.1, במסלול זה
יושקעו בנכסים  שמשך החיים הממוצע 

ויתרת נכסי המסלול , שנים 7להם הנו מעל ש
יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה 

על פי שיקול , מעת לעת, החברה המנהלת
והכל בכפוף להוראות , דעתה הבלעדי

ההסדר התחוקתי שיהיו בתוקף באותה 
 2  העת

 מגדל קהל השתלמות
כמסלול השקעה נוסף 

 <בשם
 -מגדל קהל השתלמות

 ח ממשלתי"מסלול אג
 (<:9) 

ומעלה מנכסי המסלול  17%, במסלול זה
ויתרת נכסי , ח ממשלתי"באגיושקעו 
יושקעו בכל השקעה אשר  המסלול

מעת , תחליט עליה החברה המנהלת
והכל , על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעת

בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי שיהיו 
 2  בתוקף באותה העת



 -מגדל פלטינום להשתלמות
 מסלול צמוד מדד 

(<::) 

מנכסי המסלול  %.7לפחות , במסלול זה
יושקעו בנכסים פיננסיים ובמכשירים 

, פיננסיים הצמודים למדד המחירים לצרכן
כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית 

ויתרת נכסי המסלול יושקעו , לסטטיסטיקה
בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה 

על פי שיקול דעתה , מעת לעת, המנהלת
בכפוף להוראות ההסדר והכל , הבלעדי

       2    התחוקתי שיהיו בתוקף באותה העת

                          

 מגדל קהל השתלמות
כמסלול השקעה נוסף 

 <בשם
 -מגדל קהל השתלמות

 מסלול צמוד מדד
 (<::) 

מנכסי המסלול  17%לפחות , במסלול זה
יושקעו בנכסים פיננסיים ובמכשירים 

המחירים פיננסיים הצמודים למדד 
כפי שמפורסם על ידי הלשכה , לצרכן

ויתרת נכסי , המרכזית לסטטיסטיקה
המסלול יושקעו בכל השקעה אשר 

מעת , תחליט עליה החברה המנהלת
והכל , על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעת

בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי שיהיו 
                         2    בתוקף באותה העת

      
 -טינום להשתלמותמגדל פל

 מסלול ברומטר
 (<:;) 

מנכסי המסלול  %.0עד יושקעו , במסלול זה
ניירות ערך המירים הנסחרים , במניות

כמשמעותם בחוק להשקעות , בבורסה
29912 –ד "התשנ, משותפות לנאמנות

  

 מגדל קהל השתלמות
 לתוך מסלול ביג אפיקים

 (559;) 

מנכסי  %.7במסלול זה יושקעו עד 
, הנסחרות בבורסה, מניותהמסלול ב

כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות 
ויתרת נכסי , 2991 –ד "התשנ, בנאמנות

בכל השקעה אשר המסלול יושקעו 
מעת , תחליט עליה החברה המנהלת

והכל , על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעת
בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי כפי 

 2שיהיו בתוקף באותה העת
 -תמגדל פלטינום להשתלמו

 ל "מסלול חו
(<:<) 

מנכסי  %.7במסלול זה יושקעו לפחות 
המסלול בנכסים פיננסיים ובמכשירים 
פיננסיים במטבע חוץ וכן בהשקעות שונות 

יושקעו כספי המסלול : ל ובכלל זה"בחו
פקדונות , ניירות ערך מכל סוג, במניות

תעודות המקנות זכות , ח מכל סוג"במט
רן להשקעות יחידות בק, לרכוש ניירות ערך

מכשירים , הלואות, משותפות בנאמנות
קרנות השקעה , עתידיים ופיננסיים מכל סוג
מטבעות חוץ , כהגדרתן בהסדר התחיקתי

ל "וכל נכס אחר או כל השקעה אחרת בחו
מעת לעת , שתחליט עליה החברה המנהלת

ויתרת נכסי , ועל פי שיקול דעתה הבלעדי
 המסלול יושקעו בכל השקעה אשר תחליט

על פי , מעת לעת, עליה החברה המנהלת
והכל בכפוף להוראות , שיקול דעתה הבלעדי

ההסדר התחיקתי כפי שתהיינה בתוקף מעת 
                                         2   לעת

 מגדל קהל השתלמות
כמסלול השקעה נוסף 

 <בשם
 -מגדל קהל השתלמות 

 ל"מסלול חו
 (<:<) 

מנכסי  17% במסלול זה יושקעו לפחות
המסלול בנכסים פיננסיים ובמכשירים 
פיננסיים במטבע חוץ וכן בהשקעות 

יושקעו כספי : ל ובכלל זה"שונות בחו
, ניירות ערך מכל סוג, המסלול במניות

תעודות , ח מכל סוג"קדונות במטיפ
יחידות , המקנות זכות לרכוש ניירות ערך

, בקרן להשקעות משותפות בנאמנות
מכשירים עתידיים ופיננסיים , ואותוהל

קרנות השקעה כהגדרתן , מכל סוג
מטבעות חוץ וכל נכס , בהסדר התחיקתי

ל "אחר או כל השקעה אחרת בחו
מעת , שתחליט עליה החברה המנהלת
ויתרת , לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי

נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר 
מעת , תחליט עליה החברה המנהלת

והכל , ל פי שיקול דעתה הבלעדיע, לעת
בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי כפי 

                2   שתהיינה בתוקף מעת לעת

                 
 -מגדל פלטינום להשתלמות

 מסלול מנייתי  
(<:=) 

מנכסי  %.7במסלול זה יושקעו לפחות 
המסלול במניות ובניירות ערך הניתנים 

, ורסההנסחרים בב, להמרה למניות
כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות 

ויתרת נכסי , 2991 –ד "בנאמנות התשנ

 מגדל קהל השתלמות
כמסלול השקעה נוסף 

 < בשם
 -מגדל קהל השתלמות

 מסלול מנייתי

מנכסי  17%במסלול זה יושקעו לפחות 
המסלול במניות ובניירות ערך הניתנים 

, הנסחרים בבורסה, להמרה למניות
כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות 

ויתרת נכסי , 2991 –ד "בנאמנות התשנ



המסלול יושקעו בכל השקעה אשר תחליט 
על פי , מעת לעת, עליה החברה המנהלת

והכל בכפוף להוראות , שיקול דעתה הבלעדי
ההסדר התחיקתי כפי שתהיינה  בתוקף מעת 

 2לעת

המסלול יושקעו בכל השקעה אשר  (=:>) 
מעת , תחליט עליה החברה המנהלת

והכל , על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעת
בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי כפי 

 2שתהיינה  בתוקף מעת לעת
 -מגדל פלטינום להשתלמות

 ח"מסלול אג 
 (5==) 

מנכסיה  %.7לפחות  יושקעובמסלול זה 
ויתרת נכסי , במסלול באגרות חוב שונות

המסלול יושקעו בכל השקעה אשר תחליט 
על פי , מעת לעת, הלתעליה החברה המנ

והכל בכפוף להוראות , שיקול דעתה הבלעדי
ההסדר התחוקתי כפי שיהיו בתוקף באותה 

זה  מסלול נכסי, למרות האמור לעיל2 העת
 2או באופציות למניות/ו במניות יושקעולא 

 מגדל קהל השתלמות
כמסלול השקעה נוסף 

 <בשם
 -מגדל קהל השתלמות 

 ח "מסלול אג
(5==) 

מנכסיה  17%יושקעו לפחות  במסלול זה
ויתרת נכסי , במסלול באגרות חוב שונות

המסלול יושקעו בכל השקעה אשר 
מעת , תחליט עליה החברה המנהלת

והכל , על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעת
בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי כפי 

 שיהיו בתוקף באותה העת

 -מגדל פלטינום להשתלמות
 ח "מסלול מט 

(;;;) 

מנכסיה  17%זה יושקעו לפחות  במסלול
ויתרת , חים שונים"במסלול באפיקים מט

נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר 
על , מעת לעת, תחליט עליה החברה המנהלת

והכל בכפוף , פי שיקול דעתה הבלעדי
להוראות ההסדר התחוקתי כפי שיהיו 

 2בתוקף באותה העת

 מגדל קהל השתלמות
כמסלול השקעה נוסף 

 < בשם
 -מגדל קהל השתלמות

 ח"מסלול מט
 (;;;) 

 ללא שינוי

 

 -מגדל פלטינום להשתלמות
 (;559)מסלול ביג אפיקים  

 המסלול מנכסי %.7 עד יושקעו זה במסלול
 כמשמעותה, בבורסה הנסחרות, במניות

, בנאמנות משותפות להשקעות בחוק
 המסלול נכסי ויתרת, 2991 – ד"התשנ

 עליה תחליט אשר השקעה בכל יושקעו
 שיקול פי על, לעת מעת, המנהלת החברה

 להוראות בכפוף והכל, הבלעדי דעתה
 באותה בתוקף שיהיו כפי התחוקתי ההסדר

 2העת

 מגדל קהל השתלמות
כמסלול השקעה נוסף 

 <בשם
 -מגדל קהל השתלמות

 מסלול ביג כללי 
 (559;) 

 
הכולל את נכסי מסלול *

 ברומטר

 ללא שינוי

החברה המנהלת תשקיע את כספי  (==9)מעוז קרן השתלמות 
התקבולים בהשקעות כפי שאושרו או 

הוא הדין בכל 2 יאושרו בהסדר התחוקתי
הסכומים שיכנסו לקרן בתורת רווחי 

2 השקעותיו או כתוצאה ממכירתם או פדיונם
, עד כמה שההסדר התחוקתי מתיר זאת

תהיה החברה המנהלת רשאית להשקיע את 
ל בכל "הנהתקבולים והסכומים האחרים 

 2י הדירקטוריון"השקעה שתקבע ע

 מגדל קהל השתלמות
כמסלול השקעה נוסף 

 <בשם
  -מגדל קהל השתלמות

 מעוז כללי
 (9==) 

במסלול זה יושקעו נכסי המסלול בכל 
השקעה אשר תחליט עליה החברה 

על פי שיקול דעתה , מעת לעת, המנהלת
הבלעדי והכל בכפוף להוראות ההסדר 

 2וקף באותה העתהתחוקתי שיהיו בת
 

 
 לתגמוליםבמגדל פלטינום 

 –מגדל פלטינום לתגמולים 
 (5:>)מסלול ברומטר 

מנכסי המסלול  .0 %יושקעו עד , במסלול זה
ניירות ערך וניירות ערך המירים , במניות

כמשמעותם בחוק , הנסחרים בבורסה
 –ד "התשנ, להשקעות משותפות בנאמנות

29912  

 –מגדל פלטינום לתגמולים 
 מסלול ביג כללי

 (559:) 
 

מנכסי  %.7במסלול זה יושקעו עד 
, המסלול במניות הנסחרות בבורסה

כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות 
ויתרת נכסי , 2991 –ד "התשנ, בנאמנות

המסלול יושקעו בכל השקעה אשר 



מעת , תחליט עליה החברה המנהלת
והכל , על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעת

ההסדר התחוקתי כפי בכפוף להוראות 
 2שיהיו בתוקף באותה העת

 

 "(2המיזוג:"להלן) 

 2וכן בתקנוני הקופות בכל בעת באתר החברה, ניתן לצפות בהודעה בדבר השינויים שבוצעו2 בוצעו שינויים בתקנוני הקופות הקולטות, יצוין כי כחלק בלתי נפרד מהמיזוג
  

 2ו לא חל כל שינויכאיל נשמרו, ורציפותן של זכויות אלה, יימים בקופות הקולטותהמועברים בקופות המתמזגות והקזכויות העמיתים 
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