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כלל פנסיה וגמל / תשואות והרכבי נכסים* נכון לחודש מאי 2018

תשואה ממוצעתתשואה מצטברתפרטי קופה
 מדד שארפ 

ל-5 שנים לפי גמל נט 05/18 מס 
באוצר

סך נכסי קופה באלפי ₪ קופה
05/2018

5 שנים אחרונות3 שנים אחרונות3 שנים אחרונותשנה אחרונה

5.51%8.42%2.73%4.90%1.18 11,468,556 כלל תמר כללי 1**253

5.75%7.77%2.53%4.84%1.12 3,859,896 בר ג 2639

2.44%2.04%0.67%2.05%0.6 1,063,161 כלל תמר מדד 1242

2.28%3.51%1.16%2.49%0.79 982,045 כלל תמר אג״ח 3 117

2.01%4.73%1.55%2.97%1.05 449,699 כלל תמר שקלים 5924

0.52-0.13%0.38%0.13%0.42% 193,066 כלל תמר שקלי טווח קצר 1285

9.21%12.74%4.08%7.65%0.83 236,805 כלל תמר מניות 1276

3.76%3.63%1.19%3.43%0.73 41,733 כלל תמר הלכתי ״ הוד״ 15337

קופות גמל

אג"ח 
 קונצרניות 
לא סחירות
9.19% 

פקדונות 
0.26%

הלוואות 8.72%

נכסים אחרים 0.44%

אג"ח קונצרני 
סחיר ותעודות 

סל אגח"יות 
20.04%

אג”ח 
ממשלתיות 

סחירות 
58.76%

מזומנים ושווי 
מזומנים 2.57%

כלל גמל תמר שקליכלל גמל תמר אג״חכלל גמל תמר אג״ח צמוד מדד

 אג"ח קונצרניות 
לא סחירות
5.17% 

פקדונות 
0.66%

הלוואות 9.27%

קרנות נאמנות 
6.70%

נכסים אחרים 5.61%

אג"ח קונצרני 
סחיר ותעודות 

סל אגח"יות 
21.70%

מזומנים ושווי 
מזומנים 3.25%

 מניות אופציות ותעודות 
סל מנייתיות 18.13%

מניות אופציות 
 ותעודות 
סל מנייתיות 
0.01%

כלל גמל תמר שקלי טווח קצרכלל גמל תמר כללי**

אג"ח 
 קונצרניות 
לא סחירות
0.47% 

נכסים אחרים 0.05%-

אג”ח 
ממשלתיות 

סחירות 97.43%

מזומנים ושווי 
מזומנים 2.04%

אג”ח 
ממשלתיות 

 סחירות
29.50%

 אג"ח קונצרניות 
לא סחירות 0.86%

הלוואות 1.51%
הלוואות 0.12%

אג"ח קונצרני סחיר 
ותעודות סל אגח"יות 

14.92%

אג”ח 
ממשלתיות 

סחירות 
77.76%

מזומנים ושווי 
מזומנים 4.91%

 אג"ח קונצרניות 
לא סחירות 6.72%

הלוואות 10.87%

אג"ח קונצרני 
סחיר ותעודות 
סל אגח"יות 
20.83%

אג”ח 
ממשלתיות 

סחירות 
54.24%

מזומנים ושווי 
קרנות נאמנות 5.12%מזומנים 2.53%

נכסים אחרים 0.32%-

 אג"ח קונצרניות 
לא סחירות
0.71% 

 קרנות נאמנות
4.37%

הלוואות 0.54%

נכסים אחרים 2.67%

אג"ח 
קונצרני 

סחיר 
ותעודות 

סל 
אגח"יות 

0.05%

מזומנים ושווי 
מזומנים 8.56%

 מניות אופציות ותעודות 
סל מנייתיות 76.06%

כלל גמל תמר מניות

אג”ח 
ממשלתיות 

סחירות 
7.03%

נכסים אחרים 0.04%



קרנות פנסיה

* מסלול השקעה נסגר לשיווק למצטרפים חדשים ב- 1.1.16

תשואה ממוצעתתשואה מצטברתפרטי קופה
 מדד שארפ 

ל-5 שנים לפי 
גמל נט 05/18

מס 
באוצר

סך נכסי קופה קופה
באלפי ₪ 
05/2018

3 שנים שנה אחרונה
אחרונות

3 שנים 
אחרונות

5 שנים 
אחרונות

5.20%7.02%2.29%4.54%1.08 6,770,484 כלל השתלמות כללי 45610

2.29%1.90%0.63%1.97%0.57 352,291 כלל השתלמות אג״ח צמוד מדד 134811

0.12-0.21%0.47%0.16%0.45% 158,976 כלל השתלמות שקלי טווח קצר 135112

8.85%9.99%3.22%6.83%0.74 152,639 כלל השתלמות מניות 135013

3.75%3.48%1.15%3.48%0.75 93,919 מסלול הלכה 153414

1.71%3.0%1.0%2.2%0.73 126,927 כלל השתלמות אג״ח 211515

תשואה ממוצעתתשואה מצטברתפרטי קופה
 מדד שארפ 

ל-5 שנים לפי 
גמל נט 05/18

מס 
באוצר

סך נכסי קופה קופה
באלפי ₪ 
05/2018

3 שנים שנה אחרונה
אחרונות

3 שנים 
אחרונות

5 שנים 
אחרונות

4.86%6.62%2.16%4.29%1.02 1,333,409 כלל פיצויים למעסיק 24116

5.18%7.71%2.51%4.38%1.07 583,477 דיסקונט לפיצויים 23917

2.61%3.65%1.20%2.52%0.82 497,095 כלל ברזל 15218

4.79%6.60%2.15%4.16%0.99 93,971 כלל מרכזית לפיצויים 44319

4.55%6.41%2.09%4.09%0.96 44,642 אלמוג 21920

כלל השתלמות כלליקרנות השתלמות

קרנות נאמנות 5.16%

קופות פיצויים

אג"ח 
 קונצרניות 

לא סחירות 
9.18%

הלוואות 6.29%

 אג"ח קונצרניות 
לא סחירות  3.48%

נכסים אחרים 0.34%-

פקדונות 0.31%

אג"ח קונצרני סחיר 
ותעודות סל אגח"יות 

24.05%

הלוואות 4.60%

אג”ח 
ממשלתיות 

סחירות 50.37%

קרנות נאמנות 5.95%

מזומנים ושווי נכסים אחרים 3.48%
מזומנים 5.28%

אג”ח קונצרני 
סחיר ותעודות 

סל אגח”יות 
21.14%

אג”ח 
ממשלתיות 

סחירות 25.75%

מזומנים ושווי 
מזומנים 4.89%

 מניות אופציות ותעודות 
סל מנייתיות 30.40%

כלל השתלמות אג״ח

אג"ח 
 קונצרניות 
לא סחירות 
0.80%

הלוואות 1.30%

נכסים אחרים 0.34%-

אג"ח קונצרני 
סחיר ותעודות סל 
אגח"יות 35.42%

אג”ח 
ממשלתיות 

סחירות 54.03%

מזומנים ושווי 
מזומנים 5.17%

כלל ברזלכלל פיצויים למעסיק

תשואה ממוצעתתשואה מצטברתפרטי קופה
 מדד שארפ 
ל-5 שנים 
לפי פנסיה 
נט 05/18

מס 
באוצר

סך נכסי קופה קופה
באלפי ₪ 
05/2018

שנה 
אחרונה

3 שנים 
אחרונות

3 שנים 
אחרונות

5 שנים 
אחרונות

41,863,8076.83%3.67%11.42%5.95%1.49כלל פנסיה מסלול ספיר 21*2002

1,109,1765.54%2.12%6.51%4.72%1.01כלל פנסיה כללית משלימה 271622

329,3745.47%2.59%7.97%4.81%1.16מסלול הלכה 200423

כלל פנסיה מסלול ספיר* קרנות פנסיה

512244146-00000000000253-0253-0001512244146-00000000000253-0124-0002512244146-00000000000253-0117-0003512244146-00000000000253-0592-0004512244146-00000000000253-0128-0005

512244146-00000000000253-0127-0006512244146-00000000000253-1533-0007512244146-00000000000263-0263-0009512244146-00000000000456-0456-00010512244146-00000000000456-1348-00011

512244146-00000000000241-0241-00016

512244146-00000000000170-2002-00021

512244146-00000000000456-1351-00012

512244146-00000000000239-0239-00017

512244146-00000000000667 22

512244146-00000000000456-1350-00013

512244146-00000000000152-0152-00018

512244146-00000000000170-2004-00023

512244146-00000000000456-1534-00014

512244146-00000000000443-0443-00019
512244146-00000000000456-2115-00015

512244146-00000000000219-0219-00020

קידוד מוצרים:

 אג"ח קונצרניות 
פקדונות 0.80%לא סחירות 3.80%

הלוואות 5.43%
קרנות נאמנות 5.37%

נכסים אחרים 32.47%

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל 
אגח"יות 10.19%

אג”ח ממשלתיות 
סחירות 5.82%

מזומנים ושווי 
מזומנים 4.50%

 מניות אופציות ותעודות 
סל מנייתיות 31.63%

 אג"ח קונצרניות 
לא סחירות 3.41%

פקדונות 0.01%

הלוואות 9.92%

קרנות נאמנות 5.59%

נכסים אחרים 5.37%

אג"ח קונצרני 
סחיר ותעודות 

סל אגח"יות 
16.88%

אג”ח 
ממשלתיות 

סחירות 22.38%

מזומנים ושווי 
מזומנים 4.85%

 מניות אופציות ותעודות 
סל מנייתיות 31.57%

קרנות נאמנות 3.61%



         

 כלל פנסיה וגמל בע”מ מקבוצת כלל ביטוח  | האמור במסמך זה אינו מהווה המלצה / יעוץ כל שהוא ו/ או תחליף לייעוץ פנסיוני בידי יועץ בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם |
הרכב הנכסים הוא נכון ליום 28.2.2017 ועלול להשתנות מעת לעת בהתאם למדיניות ההשקעה של החברה | ט.ל.ח 

כלל פנסיה וגמל – מסלולים תלוי גיל / תשואות נכון לחודש מאי 2018

פנסיה מקיפה - בני 50 - 60

כלל גמל תמר 60 - 50

פנסיה מקיפה - בני 60 +

כלל גמל תמר 60 +

פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה

כלל גמל תמר עד 50

קרנות פנסיה

קופות גמל
מס 

באוצר
סך נכסי קופה קופה

באלפי ₪ 
05/018

תשואה שנה אחרונה
מצטברת 

36 חודשים 
אחרונים

תשואה 
 ממוצעת 

 36 
חודשים 
אחרונים

תשואה 
 ממוצעת 

 60 
חודשים 
אחרונים

מדד שארפ 
ל 5 שנים 

לפי גמל נט 
05/18

 כלל תמר 9651
עד 50 21

 535,017 5.39%

 כלל תמר9652
22 50-60 

 658,800 4.56%

 כלל תמר 9653
60 ומעלה 23

 1,059,174 3.79%

 סך נכסי קופה מסלול השקעה
באלפי ₪ 
05/2018

תשואה שנה אחרונה
מצטברת 

36 חודשים 
אחרונים

תשואה 
 ממוצעת 

 36 
חודשים 
אחרונים

תשואה 
 ממוצעת 

 60 
חודשים 
אחרונים

מדד שארפ ל 
5 שנים לפי 
פנסיה נט 

05/18

 פנסיה מקיפה 
בני 50 ומטה 24

4,426,3136.28%

 פנסיה מקיפה 
בני 50 עד 60 25

1,159,9695.43%

 פנסיה מקיפה 
בני 60 ומעלה 26

699,8244.61%

מזומנים ושווי 
מזומנים 5.25%

מזומנים ושווי 
מזומנים 5.72%

512244146-00000000000253-965121

512244146-00000000000170-965424

512244146-00000000000253-965222

512244146-00000000000170-965525

512244146-00000000000253-965323

512244146-00000000000170-965626

קידוד מוצרים:

אג"ח 
 קונצרניות 
לא 
סחירות  
0.33%

אג"ח 
 קונצרניות 
לא סחירות  
0.26%

אג"ח 
 קונצרניות 
לא סחירות  
0.37%

אג"ח 
 קונצרניות 
לא סחירות  
0.48%

קרנות נאמנות 4.37%

קרנות 
נאמנות 
5.03%

קרנות 
נאמנות 
4.60%

קרנות 
נאמנות 
4.58%

פיקדונות 
0.72%

פיקדונות 
0.56%

פיקדונות 
0.41%

הלוואות 0.46%הלוואות 0.70%הלוואות 0.64%

נכסים אחרים 0.81% נכסים אחרים0.91%נכסים אחרים1.31%

נכסים אחרים 27.04%נכסים אחרים 26.70%נכסים אחרים 26.18%

קרנות נאמנות 3.58%קרנות נאמנות 4.11%
הלוואות 0.82% הלוואות 1.28%הלוואות 0.13%

אג”ח קונצרני 
סחיר ותעודות 

סל אגח”יות 
30.75%

אג”ח קונצרני 
סחיר ותעודות 

סל אגח”יות 
11.14%

אג”ח קונצרני 
סחיר ותעודות 

סל אגח”יות 
17.93%

אג”ח קונצרני 
סחיר ותעודות 

סל אגח”יות 
23.29%

אג”ח קונצרני 
סחיר ותעודות 

סל אגח”יות 
36.10%

אג”ח קונצרני 
סחיר ותעודות 

סל אגח”יות 
39.28%

אג”ח 
ממשלתיות 

 סחירות
17.47%

אג”ח  
ממשלתיות 

 סחירות
9.14%

אג”ח  
ממשלתיות 

 סחירות
12.98%

אג”ח  
ממשלתיות 

 סחירות
19.18%

אג”ח 
ממשלתיות 

 סחירות
23.08%

אג”ח 
ממשלתיות 

 סחירות
29.48%

מזומנים ושווי 
מזומנים 7.12%

מזומנים ושווי 
מזומנים 8.43%

מזומנים ושווי 
מזומנים 7.32%

מזומנים ושווי 
מזומנים 5.20%

 מניות אופציות ותעודות 
סל מנייתיות 38.51%

 מניות אופציות ותעודות 
סל מנייתיות 38.45%

 מניות אופציות ותעודות 
סל מנייתיות 28.83%

 מניות אופציות ותעודות 
סל מנייתיות 19.36%

אג"ח 
 קונצרניות 
לא 
סחירות  
0.44%

 מניות אופציות ותעודות 
סל מנייתיות 29.29%

אג"ח 
 קונצרניות 
לא 
סחירות  
0.56%

מניות 
אופציות 
 ותעודות 
סל מנייתיות 
19.31%


