
תשואה ממוצעתתשואה מצטברתפרטי קופה
 מדד שארפ 

ל-5 שנים לפי 
גמל נט 03/16

מס 
באוצר

סך נכסי קופה קופה
באלפי ₪ 
03/2016

3 שנים שנה אחרונה
אחרונות

3 שנים 
אחרונות

5 שנים 
אחרונות

13,560.9-3.18%15.41%4.89%4.11%0.44כלל תמר כללי 1*253

1,652.3-1.53%8.02%2.61%4.02%0.48כלל תמר אג״ח צמוד מדד 1242

1,300.3-0.94%10.22%3.30%4.49%0.73כלל תמר אג״ח 3 117

518.00.64%13.71%4.38%4.95%1.27כלל תמר שקלי 5924

1.72-300.40.10%2.22%0.74%1.55%כלל תמר שקלי טווח קצר 1285

186.2-7.48%20.27%6.35%2.20%0.12כלל תמר מניות 1276

- - -- - -22.9-4.75%10.17%3.28%כלל תמר הלכה 15337

3,846.2-3.65%15.31%4.86%4.28%0.45בר 2639
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קופות גמל

כלל פנסיה וגמל – תשואות מרץ 2016

קרנות נאמנות 
1.08%

הלוואות 
7.52%

הלוואות 0.24%

כלל תמר אג”חכלל תמר מניות

מזומנים ושווי 
מזומנים 5.57%

אג”ח ממשלתיות 
סחירות 58.45%

אג"ח 
 קונצרניות 
לא סחירות 
0.50%

הלוואות 0.67%

אג"ח קונצרני 
סחיר ותעודות סל 
אגח"יות 13.93%

כלל תמר שקלי טווח קצרכלל תמר שקלי

מזומנים ושווי 
מזומנים 10.71%

אג”ח ממשלתיות 
סחירות 74.17%

אג"ח קונצרני סחיר 
ותעודות סל אגח"יות 
1.65%

מזומנים ושווי 
מזומנים 3.17%

אג”ח ממשלתיות 
סחירות 95.25%

כלל תמר אג״ח צמוד מדד

 מניות אופציות ותעודות 
סל מנייתיות 30.83%

 מניות אופציות ותעודות 
סל מנייתיות 0.01%

 מניות אופציות ותעודות 
סל מנייתיות 89.08%

 מניות אופציות ותעודות 
סל מנייתיות 0.01%

 אג"ח קונצרניות 
לא סחירות 9.13%

 אג"ח קונצרניות 
לא סחירות
8.25% 

 אג"ח קונצרניות 
לא סחירות
6.66% 

 אג"ח קונצרניות 
לא סחירות
1.40% 

קרנות נאמנות 
3.65%

קרנות נאמנות 
4.37%

פקדונות 0.65%

פקדונות 0.13%

הלוואות 7.20%

נכסים אחרים 
-0.03%

הלוואות 5.54%
נכסים אחרים 4.81%

נכסים אחרים 0.96%-

נכסים אחרים 0.16%

אג"ח קונצרני סחיר 
ותעודות סל אגח"יות 

11.58%

אג"ח קונצרני סחיר 
ותעודות סל אגח"יות 

0.30%

אג"ח קונצרני סחיר 
ותעודות סל אגח"יות 

22.09%

אג"ח קונצרני סחיר 
ותעודות סל אגח"יות 

20.75%

כלל תמר כללי*

מזומנים ושווי 
מזומנים 9.45%

מזומנים ושווי 
מזומנים 3.64%

מזומנים ושווי 
מזומנים 2.36%

אג”ח ממשלתיות 
סחירות 22.69%

אג”ח ממשלתיות 
סחירות 61.47%

נכסים אחרים 0.07%- נכסים אחרים 0.03%



קרנות השתלמות

קופות פיצויים

1,626.8-3.79%13.34%4.26%3.69%0.35כלל פיצויים למעסיק 24116

734.7-3.37%13.15%4.20%3.70%0.36דיסקונט לפיצויים 23917

688.8-0.98%10.26%3.31%4.60%0.75כלל ברזל 15218

120.2-3.29%13.11%4.19%3.44%0.34כלל מרכזית לפיצויים 44319

59.9-3.28%13.45%4.30%3.65%0.36אלמוג 21920

לא צמוד 
5.24%

מט”ח 5.30%

מזומן 7.93%

אלטרנטיבי 4.68% נדל”ן % 0.68

אג”ח מיועדות 29.79%

כלל פנסיה מסלול ספיר*

מניות 28.32%

צמוד מדד 18.06%

קרנות פנסיה

 מניות אופציות ותעודות 
סל מנייתיות 29.86%

 אג"ח קונצרניות 
לא סחירות 5.82%

קרנות נאמנות 
2.85%

פקדונות 0.09%

הלוואות 9.14%

נכסים אחרים 3.65%

אג"ח קונצרני סחיר 
ותעודות סל אגח"יות 

13.97%

כלל השתלמות כללי

מזומנים ושווי 
מזומנים 10.34%

אג”ח ממשלתיות 
סחירות 24.28%

הלוואות 3.92%

אג"ח קונצרני סחיר 
ותעודות סל אגח"יות 
21.30%

כלל השתלמות אג״ח צמוד מדד

מזומנים ושווי 
מזומנים 1.53%

אג”ח ממשלתיות 
סחירות 68.96%

כלל פיצויים למעסיק

 אג"ח קונצרניות 
לא סחירות 8.06%

 אג"ח קונצרניות 
לא סחירות  
4.28%

הלוואות 4.22%
נכסים אחרים 

-0.09%

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות 
סל אגח"יות  22.22%

כלל ברזל

מזומנים ושווי 
מזומנים 7.45%

אג”ח ממשלתיות 
סחירות 57.06%

קרנות נאמנות 
1.07%

 מניות אופציות ותעודות 
סל מנייתיות 29.61%

 אג"ח קונצרניות 
לא סחירות 9.94%

קרנות נאמנות 
3.67%

פקדונות 0.88%

הלוואות 0.19%

נכסים אחרים 3.74%

אג"ח קונצרני סחיר 
ותעודות סל אגח"יות 

16.81%

מזומנים ושווי 
מזומנים 10.18%

אג”ח ממשלתיות 
סחירות 25.00%
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תשואה ממוצעתתשואה מצטברתפרטי קופה
 מדד שארפ 

ל-5 שנים לפי 
גמל נט 03/16

מס 
באוצר

סך נכסי קופה קופה
באלפי ₪ 
03/2016

3 שנים שנה אחרונה
אחרונות

3 שנים 
אחרונות

5 שנים 
אחרונות

5,943.9-3.54%14.34%4.57%3.75%0.39כלל השתלמות כללי 45610

464.6-1.60%7.57%2.46%3.99%0.46כלל השתלמות אג״ח צמוד מדד 134811

1.89-194.00.09%2.32%0.77%1.49%כלל השתלמות שקלי טווח קצר 135112

108.3-8.70%17.12%5.41%2.30%0.09כלל השתלמות מניות 135013

56.2-4.67%10.51%3.39%3.66%0.28מסלול הלכה 153414

- - -- - -55.1-0.94%9.50%3.07%כלל השתלמות אג״ח 211515

תשואה ממוצעתתשואה מצטברתפרטי קופה
 מדד שארפ 

ל-5 שנים לפי 
פנסיה נט 03/16

מס 
באוצר

סך נכסי קופה קופה
באלפי ₪ 
03/2016

3 שנים שנה אחרונה
אחרונות

3 שנים 
אחרונות

5 שנים 
אחרונות

35,654.21-2.43%18.16%5.72%5.56%0.71כלל פנסיה מסלול ספיר 21*170

1,001.00-4.55%14.62%4.65%5.41%0.55כלל פנסיה כללית  משלימה 66722

201.01-3.43%14.03%4.47%4.95%0.55מסלול הלכה 200423

* מסלול השקעה נסגר לשיווק למצטרפים חדשים ב- 1.1.16


