
 

 
 
 
 

 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מבניהול קופות הודעה על מיזוג  הנדון:
 

 מתכבדת להודיע כדלהלן: ("החברה המנהלת" "החברה)" מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
 

 1הושלם הליך מיזוג קופות תגמולים וקרנות השתלמות המצויות בניהול החברה, באופן שהחל מיום  "(הממונהבהתאם לאישור מאת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר )"
 החלה החברה לנהל את נכסי קופות אלה בהתאם לתכנית המיזוגים כפי שהוגשה לממונה. 4112בינואר 

 
"( בדבר צמצום מספר חוק קופות גמל)" 4112-קוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"הלחוק הפי 2כחלק מהיערכות החברה לכניסתן לתוקף של הוראות תיקון מס' הליך המיזוג נעשה 

קופות התגמולים וקרנות ההשתלמות המצויות בניהולה, אל קופות אחרות החברה לצמצום מספר  . בהתאם לכך פעלהקופות הגמל שבניהול חברה מנהלת, ובהתאם להוראות והנחיות הממונה
 על דרך של מיזוג ו/או העברת מסלולים. מאותו הסוג שבניהולה, 

 
 

ג  : שבוצעו יםלהלן טבלה המתארת את המיזו
 

ל   / מסלו הקופה 

ג   המתמז

ל  ית במסלו נ יות ההשקעה התקנו מדינ

 המתמזג

ל  / מסלו הקופה 

ט  הקול

יות  נ ל מדי ית במסלו נ ההשקעה התקנו

ט  הקול

יה  יות ההשקעה הצפו מדינ

ט ל הקול סלו  1במ

 

ים  ג מלא –קופות תגמול ו ז  מי

ם  נום לתגמולי פלטי
ם יי יצו  ופ

 מסלול כללי 
(479) 

במסלול זה יושקעו נכסי המסלול בכל השקעה 
אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, 
על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף 
להוראות ההסדר התחוקתי שיהיו בתוקף 

 באותה העת.

ם  לתגמולי מגדל 
ם יי יצו  ופ

ל  מסלו
ם  לתגמולי מגדל 

י ם כלל יי יצו  ופ
(799) 

השקעה במסלול זה יושקעו נכסי המסלול בכל 
אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, 
על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף 
להוראות ההסדר התחיקתי שיהיו בתוקף 

 באותה העת.

חשיפה למניות סחיר ולא סחיר:                                                         
. גבולות שיעור 6% -טווח סטייה +/ 24%

, מקסימום 46%מינימום  חשיפה צפויה:
23%                                                                                 

חשיפה לאגח ממשלתי )כולל ממשלות 
. טווח 43%אגח זרות(:                            

. גבולות שיעור חשיפה 2% -סטייה +/
                                                                               22%, מקסימום 42%צפויה: מינימום 

חשיפה לאגח קונצרני סחיר ולא סחיר 
. 21%)כולל כולל בחול וכולל הלוואות(:  

. גבולות שיעור 6% -טווח סטייה +/
, מקסימום 42%חשיפה צפויה: מינימום 

26%                                                             
אחר:                                                                                                    

. גבולות שיעור 2% -טווח סטייה +/ 11%
, מקסימום 2%חשיפה צפויה: מינימום 

12%                                                                                
חשיפה למט"ח:                                                                                

. גבולות 6% -. טווח סטייה +/12.1%

                                                 
1

 ככל ויחלו שינויים כאמור, תודיע על כך החברה בהתאם לנדרש ממנה.ייתכנו שינויים במדיניות ההשקעה הצפויה.  



 

 
, 7%שיעור חשיפה צפויה: מינימום 

                        11%מקסימום 

ת  נות השתלמו ג מלא –קר זו  מי

 מגדל קהל השתלמות
ל   מסלו

י  קהל כלל
(683) 

במסלול זה יושקעו נכסי המסלול בכל השקעה 
אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, 
על פי שיקול דעתה הבלעדי  והכול בכפוף 
להוראות ההסדר התחוקתי שיהיו בתוקף 

 באותה העת.

 מגדל השתלמות
י  מסלול כלל

(974) 

במסלול זה יושקעו נכסי המסלול בכל השקעה 
ליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, אשר תח

על פי שיקול דעתה הבלעדי  והכול בכפוף 
להוראות ההסדר התחיקתי שיהיו בתוקף 

 .באותה העת

חשיפה למניות סחיר ולא סחיר:                                                         
. גבולות שיעור 6% -טווח סטייה +/ 24%

, מקסימום 46%חשיפה צפויה: מינימום 
23%                                                                                 

)כולל ממשלות חשיפה לאגח ממשלתי 
. טווח 43%אגח זרות(:                            

. גבולות שיעור חשיפה 2% -סטייה +/
                                                                               22%, מקסימום 42%צפויה: מינימום 

חשיפה לאגח קונצרני סחיר ולא סחיר 
. 21%לל הלוואות(:  )כולל כולל בחול וכו

. גבולות שיעור 6% -טווח סטייה +/
, מקסימום 42%חשיפה צפויה: מינימום 

26%                                                             
אחר:                                                                                                    

. גבולות שיעור 2% -טווח סטייה +/ 11%
, מקסימום 2%חשיפה צפויה: מינימום 

12%                                                                                
חשיפה למט"ח:                                                                                

. גבולות 6% -יה +/. טווח סטי12.1%
, 7%שיעור חשיפה צפויה: מינימום 

               11%מקסימום 
ם  ם –קופות  תגמולי ם טכניי זוגי  מי

ם  נום לתגמולי פלטי
ם יי יצו  ופ

 מסלול שקלי קצר 
(898) 

ומעלה מנכסי המסלול יושקעו  72%במסלול זה 
בנכסים שקליים שמשך החיים הממוצע שלהם 

פקדונות שקליים, הנו עד שנה אחת לרבות, 
מלוות ממשלתיים קצרי מועד )מק"מ(, ובאג"ח 
שקלי שטווח פדיונו אינו עולה על שנה אחת, 
ויתרת נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר 
תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי 
שיקול דעתה הבלעדי, והכל בכפוף להוראות 

   ההסדר התחיקתי שיהיו בתוקף באותה העת;

ם  מגדל לתגמולי
ם יי יצו  ופ

 
ל  יועבר כמסלו
בקופה  השקעה 

ם אותו  טת ע הקול
ספר קופה ( 898) מ
 בשם:

 
י קצר"  "שקל

 

 
 
 
 
 

 ללא שינוי.

ומעלה מנכסי המסלול יושקעו  72%
בנכסים שקליים שמשך החיים הממוצע 
שלהם הנו עד שנה אחת לרבות, פקדונות 
שקליים, מלוות ממשלתיים קצרי מועד 

קלי שטווח פדיונו אינו )מק"מ(, ובאג"ח ש
 .עולה על שנה אחת

ם  נום לתגמולי פלטי
ם יי יצו  ופ

ל  ימסלו ג כלל   בי
(5593) 

מנכסי המסלול  21%זה יושקעו עד  במסלול
במניות הנסחרות בבורסה, כמשמעותה בחוק 

, 1112 –"ד התשנלהשקעות משותפות בנאמנות, 
נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר  ויתרת

תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי 
בכפוף להוראות  והכלשיקול דעתה הבלעדי, 

ם  לתגמולי מגדל 
ם יי יצו  ופ

 
ל  יועבר כמסלו
בקופה  השקעה 

ם אותו  טת ע הקול

 
 
 
 
 

 ללא שינוי.

מנכסי המסלול במניות הנסחרות  21%עד 
בבורסה, כמשמעותה בחוק להשקעות 

 .1112 –"ד התשנמשותפות בנאמנות, 



 

 
כפי שיהיו בתוקף באותה  תחיקתיההסדר ה

  העת.
 

ספר קופה  ( 5593)מ
 :בשם
 

י" יג כלל  "ב
 

ם  נום לתגמולי פלטי
ם יי יצו  ופ

ל    צמוד מדדמסלו
(838) 

מנכסי המסלול יושקעו  72%במסלול זה, לפחות 
בנכסים פיננסיים ובמכשירים פיננסיים 

לצרכן, כפי שמפורסם  הצמודים למדד המחירים
על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ויתרת 
נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר תחליט 
עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול 
דעתה הבלעדי, והכל בכפוף להוראות ההסדר 

 התחיקתי שיהיו בתוקף באותה העת.

ם  לתגמולי מגדל 
ם יי יצו  ופ

 
ל  יועבר כמסלו
בקופה  השקעה 

ם אותו  טת ע הקול
ספר קופה  ( 838)מ

 :בשם
 

ד מדד"  "צמו
 

 
 
 
 
 

 ללא שינוי.

מנכסי המסלול יושקעו  72%לפחות 
בנכסים פיננסיים ובמכשירים פיננסיים 
הצמודים למדד המחירים לצרכן, כפי 
שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית 

 .לסטטיסטיקה

ם  נום לתגמולי פלטי
ם יי יצו  ופ

ל    חו"למסלו
(838) 

מנכסי המסלול  72%זה יושקעו לפחות  במסלול
בנכסים פיננסיים ובמכשירים פיננסיים במטבע 
חוץ וכן, בהשקעות שונות בחו"ל ובכלל זה: 
יושקעו כספי המסלול במניות, ניירות ערך מכל 

במט"ח מכל סוג, תעודות המקנות  פקדונותסוג, 
זכות לרכוש ניירות ערך, יחידות בקרן 

, הלוואות, להשקעות משותפות בנאמנות
מכשירים עתידיים ופיננסיים מכל סוג, קרנות 
השקעה כהגדרתן בהסדר התחיקתי, מטבעות 
חוץ וכל נכס אחר או כל השקעה אחרת בחו"ל 
שתחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, ועל 
פי שיקול דעתה הבלעדי, ויתרת נכסי המסלול 
יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה 

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

 שתהיינה  בתוקף מעת לעת.  
 

ם  לתגמולי מגדל 
ם יי יצו  ופ

 
ל  יועבר כמסלו
בקופה  השקעה 

ם אותו  טת ע הקול
ספר קופה  ( 838)מ

 :בשם
 

 "חו"ל"
 

 
 
 

 ללא שינוי.

מנכסי המסלול בנכסים  72%לפחות 
פיננסיים ובמכשירים פיננסיים במטבע 
חוץ וכן, בהשקעות שונות בחו"ל ובכלל 
זה: יושקעו כספי המסלול במניות, ניירות 

במט"ח מכל סוג,  פקדונותערך מכל סוג, 
תעודות המקנות זכות לרכוש ניירות ערך, 
יחידות בקרן להשקעות משותפות 

מכשירים עתידיים בנאמנות, הלוואות, 
ופיננסיים מכל סוג, קרנות השקעה 
כהגדרתן בהסדר התחיקתי, מטבעות חוץ 
וכל נכס אחר או כל השקעה אחרת בחו"ל 

 .שתחליט עליה החברה המנהלת

ם  נום לתגמולי פלטי
ם יי יצו  ופ

ל  ימסלו ית   מני
(836) 

מנכסי המסלול  72%במסלול זה יושקעו לפחות 
להמרה למניות,  הניתניםניירות ערך בבמניות ו

הנסחרים בבורסה, כמשמעותה בחוק להשקעות 
, ויתרת 1112 –משותפות בנאמנות התשנ"ד 

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

בכפוף להוראות ההסדר  והכלדעתה הבלעדי, 
 התחיקתי כפי שתהיינה  בתוקף מעת לעת.

 

לתגמולי ם מגדל 
ם יי יצו  ופ

 
ל  יועבר כמסלו
בקופה  השקעה 

ם אותו  טת ע הקול
ספר קופה  (836) מ

 :בשם
 

י"  "מניית
 

 
 
 

 ללא שינוי.

מנכסי המסלול במניות  72%לפחות 
להמרה למניות,  הניתניםניירות ערך בו

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

1112. 



 

 
נום ם  פלטי לתגמולי

ם יי יצו  ופ
ל  ימסלו   אג"ח ממשלת

(894) 

ומעלה מנכסי המסלול יושקעו  72%במסלול זה, 
נכסי המסלול יושקעו  ויתרתבאג"ח ממשלתי , 

בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה 
המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 
והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי שיהיו 

 בתוקף באותה העת. 
 

ם  לתגמולי מגדל 
ם יי יצו  ופ

 
ל  יועבר כמסלו
בקופה  השקעה 

ם אותו  טת ע הקול
ספר קופה  ( 894) מ

 :בשם
 

י"  "אג"ח ממשלת
 

 
 
 
 

 ללא שינוי.

ומעלה מנכסי המסלול יושקעו  72% 
נכסי המסלול  ויתרתבאג"ח ממשלתי , 

יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה 
 .החברה המנהלת

ם  נום לתגמולי פלטי
ם יי יצו  ופ

ל  5כללי עד מסלו 8% 
ות   מני

(8858) 

מנכסי המסלול  11%זה יושקעו  עד  במסלול
במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות, 
הנסחרים בבורסה, כמשמעותה בחוק להשקעות 

, ויתרת 1112 –"ד התשנמשותפות בנאמנות 
נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר תחליט 

פי שיקול  עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על
בכפוף להוראות ההסדר  והכלדעתה הבלעדי, 

 התחיקתי כפי שתהיינה  בתוקף מעת לעת.
 

ם  לתגמולי מגדל 
ם יי יצו  ופ

 
ל  יועבר כמסלו
בקופה  השקעה 

ם אותו  טת ע הקול
ספר קופה   (8858) מ
 :בשם
 

עד " י  58כלל % 
ות  "מני
 

 
 

 
 ללא שינוי.

במניות יושקעו מנכסי המסלול  11%עד 
ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות, 
הנסחרים בבורסה, כמשמעותה בחוק 

 –"ד התשנלהשקעות משותפות בנאמנות 
1112 

 

ת  נות השתלמו ם –קר ם טכניי זוגי  מי

 מגדל קהל השתלמות
 מסלול אג"ח

(544) 

מנכסיה  72%לפחות  יושקעוזה  במסלול
נכסי  ויתרתבמסלול באגרות חוב שונות, 

המסלול יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה 
החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה 
הבלעדי, והכול בכפוף להוראות ההסדר 
התחוקתי כפי שיהיו בתוקף באותה העת. 

 יושקעוזה לא  מסלול נכסילעיל,  מורלמרות הא
 ו/או באופציות למניות. במניות

 

 מגדל השתלמות
 

ל  יועבר כמסלו
בקופה השק עה 

ם אותו  טת ע הקול
ספר קופה )  (544מ

 בשם:
 "אג"ח"

 
 

 
 

 ללא שינוי.

 יושקעו מסלולהמנכסי  72%לפחות 
נכסי המסלול  ויתרתבאגרות חוב שונות, 

יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה 
 החברה המנהלת,

 מגדל קהל השתלמות
ז י מסלול מעו  כלל

(944) 

במסלול זה יושקעו נכסי המסלול בכל השקעה 
אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, 
על פי שיקול דעתה הבלעדי  והכול בכפוף 
להוראות ההסדר התחוקתי שיהיו בתוקף 

 באותה העת.

 מגדל השתלמות
 

ל  יועבר כמסלו
בקופה  השקעה 

ם אותו  טת ע הקול
ספר קופה )  (944מ

 בשם:
י" ז כלל  "מעו

 
 

 שינוי.ללא 

 
במסלול זה יושקעו נכסי המסלול בכל 

השקעה אשר תחליט עליה החברה 
המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה 
הבלעדי  והכול בכפוף להוראות ההסדר 

 התחוקתי שיהיו בתוקף באותה העת.



 

 
 מגדל קהל השתלמות

ט"ח  מסלול מ
(777) 

מנכסיה  72%זה יושקעו לפחות  במסלול
מט"חים שונים, ויתרת נכסי במסלול באפיקים 

המסלול יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה 
החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה 
הבלעדי, והכול בכפוף להוראות ההסדר 

 התחוקתי כפי שיהיו בתוקף באותה העת.
 

 מגדל השתלמות
 

ל  יועבר כמסלו
בקופה  השקעה 

ם אותו  טת ע הקול
ספר קופה )  (777מ

 בשם:
ט"ח"  "מ

 

 
 

 ללא שינוי.

יושקעו מסלול המנכסי  72%לפחות 
 .באפיקים מט"חים שונים

 מגדל קהל השתלמות
 מסלול שקלי קצר

(839) 

ומעלה מנכסי המסלול יושקעו  72%זה  במסלול
בנכסים שקליים שמשך החיים הממוצע שלהם 
הנו עד שנה אחת לרבות,  פיקדונות שקליים, 
מלוות ממשלתיים קצרי מועד )מק"מ(, ובאג"ח 
שקלי שטווח פדיונו אינו עולה על שנה אחת, 
ויתרת נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר 

עת לעת, על פי תחליט עליה החברה המנהלת, מ
שיקול דעתה הבלעדי, והכול בכפוף להוראות 

 ההסדר התחוקתי שיהיו בתוקף באותה העת.
 

 מגדל השתלמות
 

ל  יועבר כמסלו
בקופה  השקעה 

ם אותו  טת ע הקול
ספר קופה )  (839מ

 בשם:
י קצר"  "שקל

 
 

 ללא שינוי.

ומעלה מנכסי המסלול יושקעו  72%
בנכסים שקליים שמשך החיים הממוצע 

הנו עד שנה אחת לרבות,  פיקדונות  שלהם
שקליים, מלוות ממשלתיים קצרי מועד 
)מק"מ(, ובאג"ח שקלי שטווח פדיונו אינו 

 .עולה על שנה אחת

 מגדל קהל השתלמות
י  מסלול אג"ח ממשלת

(839) 

ומעלה מנכסי המסלול יושקעו  72%זה,  במסלול
באג"ח ממשלתי, ויתרת נכסי המסלול יושקעו 
בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה 
המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  
והכול בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי שיהיו 

   בתוקף באותה העת.
 

 מגדל השתלמות
 

ל  יועבר כמסלו
בקופה  השקעה 

ם טת ע אותו  הקול
( ספר קופה   (839מ

 בשם:
י"  "אג"ח ממשלת

 
 

 ללא שינוי.

ומעלה מנכסי המסלול יושקעו  72%
 .באג"ח ממשלתי

 מגדל קהל השתלמות
צמוד מדד  מסלול 

(833) 

מנכסי המסלול יושקעו  72%זה, לפחות  במסלול
בנכסים פיננסיים ובמכשירים פיננסיים 
הצמודים למדד המחירים לצרכן, כפי שמפורסם 
על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ויתרת 
נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר תחליט 
עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול 

וראות ההסדר דעתה הבלעדי,  והכול בכפוף לה
    התחוקתי שיהיו בתוקף באותה העת.

 

 מגדל השתלמות
 

ל  יועבר כמסלו
בקופה  השקעה 

ם אותו  טת ע הקול
ספר קופה )  (833מ

 בשם:
ד מדד"  "צמו

 
 

 ללא שינוי.

מנכסי המסלול יושקעו  72%לפחות 
בנכסים פיננסיים ובמכשירים פיננסיים 
הצמודים למדד המחירים לצרכן, כפי 

ידי הלשכה המרכזית שמפורסם על 
 .לסטטיסטיקה

 מגדל קהל השתלמות
 מסלול חו"ל

(838) 

מנכסי המסלול  72%זה יושקעו לפחות  במסלול
בנכסים פיננסיים ובמכשירים פיננסיים במטבע 
חוץ וכן בהשקעות שונות בחו"ל ובכלל זה: 
יושקעו כספי המסלול במניות, ניירות ערך מכל 
סוג,  פיקדונות במט"ח מכל סוג, תעודות 
המקנות זכות לרכוש ניירות ערך, יחידות בקרן 

ת,  הלוואות, להשקעות משותפות בנאמנו
מכשירים עתידיים ופיננסיים מכל סוג, קרנות 
השקעה כהגדרתן בהסדר התחוקתי, מטבעות 
חוץ וכל נכס אחר או כל השקעה אחרת בחו"ל 
שתחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת ועל 
פי שיקול דעתה הבלעדי, ויתרת נכסי המסלול 

 מגדל השתלמות
 

ל  יועבר כמסלו
בקופה  השקעה 

ם אותו  טת ע הקול
ספר קופה )  (838מ

 בשם:
 "חו"ל"

 
 

 ללא שינוי.

 יושקעו מנכסי המסלול 72%לפחות 
בנכסים פיננסיים ובמכשירים פיננסיים 
במטבע חוץ וכן בהשקעות שונות בחו"ל 
ובכלל זה: יושקעו כספי המסלול במניות, 
ניירות ערך מכל סוג,  פיקדונות במט"ח 
מכל סוג, תעודות המקנות זכות לרכוש 
ניירות ערך, יחידות בקרן להשקעות 
משותפות בנאמנות,  הלוואות, מכשירים 

נסיים מכל סוג, קרנות עתידיים ופינ
השקעה כהגדרתן בהסדר התחוקתי, 
מטבעות חוץ וכל נכס אחר או כל השקעה 
אחרת בחו"ל שתחליט עליה החברה 



 

 
יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה 

לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  המנהלת, מעת
והכול בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי כפי 

 .  שתהיינה בתוקף מעת לעת

 .המנהלת

 מגדל קהל השתלמות
י ית  מסלול מני

(834) 

מנכסי המסלול  72%זה יושקעו לפחות  במסלול
במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות, 
הנסחרים בבורסה, כמשמעותה בחוק להשקעות 

, ויתרת 1112 –משותפות בנאמנות התשנ"ד 
נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר תחליט 
עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול 

להוראות ההסדר דעתה הבלעדי,  והכול בכפוף 
 התחוקתי כפי שתהיינה  בתוקף מעת לעת.

 

 מגדל השתלמות
 

ל  יועבר כמסלו
בקופה  השקעה 

ם אותו  טת ע הקול
ספר קופה )  (834מ

 בשם:
י"  "מניית

 
 

 ללא שינוי.

 יושקעו מנכסי המסלול 72%לפחות 
במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה 
למניות, הנסחרים בבורסה, כמשמעותה 
בחוק להשקעות משותפות בנאמנות 

 1112 –התשנ"ד 

 מגדל קהל השתלמות
י ג כלל בי  מסלול 

(5597) 

 המסלול מנכסי 21% עד יושקעו זה במסלול
 בחוק כמשמעותה, בבורסה הנסחרות, במניות

, 1112 – ד"התשנ, בנאמנות משותפות להשקעות
 אשר השקעה בכל יושקעו המסלול נכסי ויתרת

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

 באותה בתוקף שיהיו כפי התחוקתי ההסדר
 .העת

 

 מגדל השתלמות
 

ל  יועבר כמסלו
בקופה  השקעה 

ם אותו  טת ע הקול
ספר קופה )  (5597מ
 בשם:

יג  י""ב  כלל

 
 

 ללא שינוי.

, במניות יושקעו המסלול מנכסי 21% עד
 בחוק כמשמעותה, בבורסה הנסחרות
 – ד"התשנ, בנאמנות משותפות להשקעות

1112. 

 מגדל קהל השתלמות
ל   כהלכהמסלו

(8898) 

כספי המסלול יושקעו לפי שיקול דעת הנהלת 
החברה ובסמכותה ואחריותה הבלעדית של 
ועדת ההשקעות ובהתאם להוראות ההסדר 
התחוקתי. החברה המנהלת תפעל בנאמנות 
כלפי עמיתי מסלול זה, ובלבד שההשקעות 
יבוצעו מבין סוגי הנכסים הבאים בלבד ובכפוף 

 לכך שקיבלו הכשר הלכתי:
 ת ישראל ושל מדינות חו"ל;אג"ח של מדינ

אג"ח, הלוואות ופיקדונות בבנקים ובמוסדות 
 פיננסיים אחרים;

 נגזרים )כגון:אופציות, חוזים עתידים וכו'(;
תעודות סל )ובמקרה של מעבר תעודות סל 
לקרנות סל/קרנות מחקות והסדרתן במסחר 

 רציף, קרנות סל/קרנות מחקות(;

 חו"ל; ETFקרנות 
שיוגדרו מעת לעת בתעודת נכסים אחרים כפי 

 ההכשר.

 
השאת התשואות במסלול זה מוגבלת בכך 

 שההשקעות בו כפופות להכשר ההלכתי.  
 
 

 מגדל השתלמות
 

ל  יועבר כמסלו
בקופה  השקעה 

ם אותו  טת ע הקול
ספר קופה )  (8898מ
 בשם:

 "כהלכה"

 
 

 ללא שינוי.

מבין סוגי   מנכסי המסלול יושקעו 111%
הנכסים הבאים בלבד ובכפוף לכך שקיבלו 

 הכשר הלכתי:
אג"ח של מדינת ישראל ושל מדינות 

 חו"ל;
אג"ח, הלוואות ופיקדונות בבנקים 

 ובמוסדות פיננסיים אחרים;
נגזרים )כגון:אופציות, חוזים עתידים 

 וכו'(;
תעודות סל )ובמקרה של מעבר תעודות 

רתן סל לקרנות סל/קרנות מחקות והסד
 במסחר רציף, קרנות סל/קרנות מחקות(;

 חו"ל; ETFקרנות 
נכסים אחרים כפי שיוגדרו מעת לעת 

 בתעודת ההכשר.
 

 

.  )להלן:"הליך המיזוג"(



 

 
 

 .לחוק קופות גמל, ובהתאם לחוזר הגשת בקשות למיזוג קופות גמל או למיזוג מסלולי השקעה לאישור הממונה 27בהתאם להוראת סעיף  נעשההליך המיזוג 
 
 

ו/או מכל מסלול כל עמית זכאי להעביר בכל עת את כספיו לכל קופה אחרת  ל ו, והכבחרלכל מסלול אחר באותה הקופה כפי שי, כולם או חלקם, מכל קופה 
כי להוראות הדין. בכפוף יובהר  .נ זכויות העמיתים הקיימים והמועברים כן   שמרו

 
 

זו תרשים, המציג את המבנה הצפוי של   ליך המיזוג.לאחר השלמת ה שהן, כפי ןמסלוליה הקופות הקולטות, עלמצ"ב להודעה 
 
 
 

 בכל שאלה בנוגע למיזוג, ניתן לפנות לחברה:
 בע"ממגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל 

 94958וה, ו, פתח תק3אפעל מען: 
 86-3878646 פקס:  86-4885858טלפון: 

 .www.migdal.co.il כתובת אתר אינטרנט:
     

 
 בכבוד רב,                    

 
 בע"ממגדל מקפת קופות גמל וקרנות פנסיה         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.migdal.co.il/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 מגדל השתלמות

 579מספר אוצר: 

 כהלכה

 

מספר 

אוצר: 

2048 

 ביג

 

מספר 

אוצר: 

1157 

 מניות

 

מספר 

אוצר: 

869 

 חו"ל

 

מספר 

אוצר: 

868 

צמוד 

 מדד

 

מספר 

אוצר: 

866 

אג"ח 

 ממשלתי

מספר 

אוצר: 

865 

 כללי

 

מספר 

אוצר: 

579 

שיקלי 

 קצר

מספר 

 אוצר:

864 

 מט"ח

 

מספר 

אוצר: 

777 

 מעוז

 

מספר 

אוצר: 

599 

 אג"ח

 

מספר 

אוצר: 

199 

 הממוזגהמסלול 

 ביג

 

מספר 

אוצר: 

1156 

 מניות

 

מספר 

אוצר: 

863 

 חו"ל

 

מספר 

אוצר: 

862 

צמוד 

 מדד

 

מספר 

אוצר: 

860 

אג"ח 

 ממשלתי

מספר 

אוצר: 

859 

 כללי

 

מספר 

אוצר: 

744 

שיקלי 

 קצר

מספר 

אוצר: 

858 

כללי עד 

10% 

 מניות

מספר 

אוצר: 

8012 

לתגמולים מגדל 

 ופיצויים

 744מספר אוצר: 

 הממוזגהמסלול 

 


