
 2020תשואות קרנות השתלמות לשנת 

 מסלול  /שם קופה 

 

 

 

' מס

/  קופה

 מסלול

 

 

  %-תשואות נומינליות ברוטו ב

היקף נכסים 

 מנוהלים

 (₪באלפי )

 נכון  

 29.02.2020 -ל

תשואה  לשנת  

2020 

 

(01-02/2020) 

 תשואה מצטברת  

 חודשים אחרונים   12-ל

  (03/2019-02/2020) 

 :המסלולים בקופת מגדל השתלמות 

 מגדל השתלמות מסלול כללי
512237744-00000000000579-0579-000 579 -2.04 4.94 12,111,680 

  10%ח עד "מגדל השתלמות מסלול אג

 מניות
512237744-00000000000579-0599-000 599 0.13 6.39 321,581 

 מגדל השתלמות מסלול מניות
512237744-00000000000579-0869-000 869 6.78- 

 

3.70 241,327 

 ל"מגדל השתלמות מסלול חו
512237744-00000000000579-0868-000 868 -2.62 0.95 20,839 

ח ממשלתי "מגדל השתלמות מסלול אג

 ישראלי
512237744-00000000000579-0865-000 865 1.57 7.99 277,157 

 מגדל השתלמות מסלול שקלי טווח קצר
512237744-00000000000579-0864-000 864 0.03 0.29 142,282 

 ח"מגדל השתלמות מסלול אג
512237744-00000000000579-0199-000 199 0.83 6.47 251,653 

 מגדל השתלמות מסלול כהלכה
512237744-00000000000579-2048-000 2048 -2.09 4.87 141,727 

 ומטה 50מגדל השתלמות מסלול לבני 
512237744-00000000000579-7253-000 7253 -2.83 4.58 323,801 

 60עד  50מגדל השתלמות מסלול לבני 
512237744-00000000000579-7254-000 7254 -1.97 5.03 138,939 

 מגדל השתלמות מסלול פאסיבי כללי
512237744-00000000000579-7256-000 7256 -2.25 4.66 48,749 

 ומעלה 60מגדל השתלמות מסלול לבני 
512237744-00000000000579-0470-000 470 -1.13 5.27 174,537 

למידע נוסף ראה את הדוחות  (.לרבות במסלולי השקעה)בשנים  האחרונות בוצעו מיזוגים בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל בניהולה של מגדל מקפת 

. ואין בהן כדי להעיד על תשואות המסלולים  המתמזגים לפני מיזוג, התשואות המוצגות הינן תשואות המסלולים הממזגים בלבד.הכספיים של החברה 

ל אינו מהווה  ”המידע הנ. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול

 .  ח.ל.טייעוץ או שיווק  המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם  , המלצה



 2020תשואות קופות הגמל לשנת 

 2011תשואות לשנת 

 

 

 מסלול/שם קופה 

 

 

מספר  

/  קופה

 מסלול

תשואות  

נומינליות  

 %-ברוטו ב

 

היקף נכסים 

 מנוהלים

 (₪באלפי )

 נכון

  -ל  

29.02.2020 

תשואה  לשנת  

2020 

 

(01-02/2020) 

 תשואה מצטברת  

חודשים   12-ל

 אחרונים  

  (03/2019-02/2020) 

 :  המסלולים בקופת מגדל לתגמולים ולפיצויים

 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול כללי  
512237744-00000000000744-0744-000 744 -2.05 5.34 1,051,638 

 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות
512237744-00000000000744-0863-000 863 -6.78 4.07 78,481 

 ל"מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול חו
512237744-00000000000744-0862-000 862 

  12-ב₪ מיליון  10יתרת הנכסים קטנה מ

 9,902 לא ניתן להציג תשואה חודשים אחרונים ולכן

ח ממשלתי  "מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג

 ישראלי
512237744-00000000000744-0859-000 859 1.57 7.98 110,556 

 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול שקלי קצר
512237744-00000000000744-0858-000 858 0.03 0.31 30,101 

 10%ח עד "מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג

 מניות
512237744-00000000000744-8012-000 8012 0.09 6.31 144,061 

 ומטה 50מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 
512237744-00000000000744-9779-000 9779 -2.82 4.66 721,954 

 60עד  50מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 
512237744-00000000000744-9780-000 9780 -1.93 5.09 632,406 

 ומעלה 60מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 
512237744-00000000000744-9781-000 9781 -1.15 5.31 529,832 

 מגדל מרכזית לפיצויים
512237744-00000000000745-0000-000 745 -2.14 5.13 132,734 

 מקפת דמי מחלה  
512237744-000000000001161-0000-000 1161 -2.15 4.98 42,835 

 מקפת תקציבית  
512237744-000000000001304-0000-000 1304 -0.76 5.70 81,626 

 . 

למידע נוסף ראה את הדוחות הכספיים של  (.לרבות במסלולי השקעה)בשנים  האחרונות בוצעו מיזוגים בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל בניהולה של מגדל מקפת 

הינן לפני ניכוי דמי  התשואות . ואין בהן כדי להעיד על תשואות המסלולים  המתמזגים לפני מיזוג, התשואות המוצגות הינן תשואות המסלולים הממזגים בלבד.החברה 

ייעוץ או שיווק  המתחשבים בנתונים  , המלצהל אינו מהווה ”הנהמידע . אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. ניהול

 .  ח.ל.ט. ובצרכים המיוחדים של כל אדם



 2020תשואות קרנות להשקעה לשנת 

 2011תשואות לשנת 

 

 

 מסלול/שם קופה 

 

 

מספר  

/  קופה

 מסלול

תשואות  

נומינליות  

 %-ברוטו ב
 

היקף נכסים 

 מנוהלים

 (₪באלפי )

  -נכון ל

29.02.2020 

תשואה  לשנת  

2020 

 

(01-02/2020) 

 תשואה מצטברת  

 חודשים אחרונים   12-ל

  (03/2019-02/2020) 

המסלולים בקופת מגדל קופת גמל  

 :  להשקעה

 מגדל גמל להשקעה שקלי טווח קצר
512237744-00000000007930-7931-000 

7931 

 ח  "מלש10-יתרת הנכסים קטנה מ

 ולכן לא ניתן להציג תשואה

2,315 

ח ממשלתי "מגדל גמל להשקעה אג

 ישראלי
512237744-00000000007930-7932-000 

7932 
11,238 

 ל"מגדל גמל להשקעה חו
512237744-00000000007930-7933-000 

7933 3,783 

 מגדל גמל להשקעה מניות
512237744-00000000007930-7934-000 

7934 6.73- 4.15 54,105 

 מניות 10%ח עד "מגדל גמל להשקעה אג
512237744-00000000007930-7935-000 

7935 0.09 6.28 44,350 

 מגדל גמל להשקעה מסלול כללי
512237744-00000000007930-7936-000 

7936 -2.12 4.82 207,179 

 מגדל גמל להשקעה מסלול הלכתי
512237744-00000000007930-7937-000 

7937 -2.10 4.85 22,679 

 :  המסלולים בקופת מגדל חיסכון לילד

 מגדל חיסכון לילד מסלול הלכה
512237744-00000000009894-9895-000 9895 2.06- 4.85 49,437 

 מגדל חיסכון לילד סיכון מועט
512237744-00000000009894-9896-000 9896 0.69- 5.80 224,538 

 מגדל חיסכון לילד סיכון בינוני
512237744-00000000009894-9897-000 9897 2.12- 5.01 50,861 

 מגדל חיסכון לילד סיכון מוגבר
512237744-00000000009894-9898-000 9898 6.37- 3.07 32,624 

 . 

למידע נוסף ראה את הדוחות הכספיים של  (.לרבות במסלולי השקעה)בשנים  האחרונות בוצעו מיזוגים בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל בניהולה של מגדל מקפת 

הינן לפני ניכוי דמי  התשואות . ואין בהן כדי להעיד על תשואות המסלולים  המתמזגים לפני מיזוג, התשואות המוצגות הינן תשואות המסלולים הממזגים בלבד.החברה 

ייעוץ או שיווק  המתחשבים בנתונים  , המלצהל אינו מהווה ”הנהמידע . אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. ניהול

 .  ח.ל.ט. ובצרכים המיוחדים של כל אדם


