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רמתהתמחותותקותק מעל 36 ח וצבירה מעל 300 מש"חקופות גמל

תשואות:

השקעה ראשיבחודשיםמתחילת

במניותח 60  ח 36שנהחודשישם קופה/קרןמ"ה

0מבטיח תשואה631מנורה מבטחים יותר מסלול א530

0מבטיח תשואה631מנורה מבטחים יותר מסלול ג532

0מבטיח תשואה367מנורה מבטחים אמיר מדד בגין536

0שיקלי0.05%0.00%0.42%0.67%165אלטשולר שחם גמל כספי1394

0אג"ח2.11%7.57%12.79%165-0.12%אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות1395

0אג"ח4.17%5.31%12.56%515-0.42%הפניקס גמל אג"ח ללא מניות385

0.02אג"ח2.33%5.40%12.28%214-0.59%ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח1037

0.02אג"ח2.51%9.96%17.94%166-0.31%-אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות1376

0.04אג"ח1.61%10.97%17.95%334-0.26%מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות223

0.05אג"ח4.30%3.33%9.73%333-0.25%כלל תמר אג"ח117

0.05מדד3.01%5.41%12.40%334-0.38%כלל תמר מדד124

0.43מבטיח תשואה367הפניקס גמולה מבטיחת תשואה528

1.32כללי2.07%8.28%15.49%550-0.66%שיבולת-תגמולים372

1.49מבטיח תשואה367בר א539

8.55אג"ח3.24%9.37%18.16%248-0.29%הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות762

8.79אג"ח4.78%3.37%11.43%203-0.08%-מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות1147

10.75כללי0.00%0.00%0.00%0.00%119איי.אר.איי ישראל גמל בניהול אישי2235

10.97אג"ח4.18%10.58%19.72%80-1.17%-אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות472

13.66אג"ח5.74%10.89%20.58%631-0.59%-הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות211

16.4אג"ח3.40%11.93%21.93%415-0.01%-הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות502

20.68אג"ח5.79%9.35%22.22%520-1.08%-כלל תמר אג"ח עד 25% מניות253

22.17מדרגות7.38%11.30%20.76%81-2.08%-קו הבריאות לבני 721050-60

23.08אג"ח5.42%15.04%25.73%227-1.23%-מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות874

23.17אג"ח4.65%12.32%21.94%214-0.72%-ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 103525%

23.83מדרגות6.21%7.53%16.38%82-0.96%-מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה9794

23.89אג"ח4.28%14.39%24.10%520-0.26%-הראל אג"ח עד 25% מניות101

24.15מדרגות5.48%14.99%24.41%343-1.10%-מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה551

24.3מדרגות5.26%11.15%20.04%79-0.79%-הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה9745

24.38כללי5.43%8.92%18.83%602-0.83%-מנורה מבטחים יותר מסלול ד119

24.5מדרגות5.76%13.35%23.46%506-1.34%-הפניקס גמל לבני 60 ומעלה401

24.53מדרגות5.65%13.14%23.68%82-1.26%-כלל תמר 60 ומעלה9653

25.12מדרגות6.75%7.91%16.40%82-0.91%-אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה9732

25.69מדרגות3.32%21.79%44-0.73%-אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה12534

26.3מדרגות6.33%10.52%20.31%82-1.09%-מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה9781

27.07מדרגות6.48%9.00%17.93%80-1.19%-ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה9941

28.03מדרגות7.33%9.73%21.00%80-2.60%-אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה9952

29.35כללי0.00%0.00%0.00%0.00%129הפניקס גמל בניהול אישי2023

31.24כללי0.00%0.00%0.00%0.00%152מיטב גמל בניהול אישי1486

32.27מדרגות6.77%22.05%34.08%80-1.99%-תעשיה אוירית לבני 50 עד 989260

35.3כללי0.00%0.00%0.00%0.00%122גלובל נט גמל בניהול אישי2098

37.86כללי2.81%26.17%38.91%631-0.87%-קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי229

38.14כללי0.00%0.00%0.00%0.00%144סלייס גמל בניהול אישי1514

40.11מדרגות7.36%16.03%28.48%82-2.14%-כלל תמר 965250-60

40.85מדרגות7.01%13.13%22.76%80-2.18%-גל גמל לבני 50 עד 724360



40.9מדרגות6.54%13.96%23.65%80-2.21%-כלנית גמל לבני 50 עד 724560

41.51מדרגות6.80%16.45%27.10%82-1.96%-מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 9780

42.12מדרגות7.55%13.88%24.46%81-2.30%-ארם 992050-60

42.26מדרגות9.09%8.45%17.51%80-2.64%-הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 991760

42.33כללי6.36%19.45%34.06%583-2.30%-בר263

42.35מדרגות7.88%15.50%26.52%80-2.39%-הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 952960

42.8מדרגות7.22%13.27%26.52%82-2.23%-מנורה מבטחים תגמולים 979250-60

43.11מדרגות7.80%18.34%30.35%631-2.22%-מיטב דש גמל לבני 10350-60

43.38מדרגות9.55%14.00%22.77%81-3.08%-אל על 993050-60

43.49מדרגות6.68%16.12%24.77%80-1.86%-עירית ת"א תגמולים מסלול לבני 996350-60

43.6מדרגות6.41%16.32%27.82%79-1.87%-הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 974260

44.66כללי7.18%13.54%26.20%544-2.16%-מנורה מבטחים אמיר כללי260

45.11מדרגות8.33%16.11%28.88%82-1.97%-אנליסט גמל מסלול לבני 973150-60

45.49מדרגות5.99%34.39%44-1.69%-אלפא מור תגמולים מדרגות 1253350-60

45.65כללי8.12%13.16%25.20%314-1.97%-מחוג מסלול כללי556

46.93מדרגות8.98%10.59%21.21%81-2.70%-הנדסאים גמל - מסלול 995450-60

47.16מדרגות7.93%16.00%28.39%80-2.08%-ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 994060

47.65ישראל5.01%22.49%35.93%283-1.47%-אנליסט גמל ישראל811

47.78מדרגות7.92%12.95%22.54%81-2.36%-קופת גמל עמ"י 994350-60

49.05מדרגות8.29%18.73%33.22%82-2.70%-כלל תמר עד 965150

51.42מדרגות3.92%23.01%37.98%81-1.59%-תגמולים האוניברסיטה העברית עד 722850

51.95מדרגות9.72%11.37%20.07%81-2.83%-מחר גמל לבני 50 ומטה9935

52.39מדרגות9.24%21.24%34.79%80-2.96%-הפניקס גמל לבני 50 ומטה9916

52.6מדרגות8.81%14.20%27.55%82-2.82%-מנורה מבטחים תגמולים עד 979350

52.7מדרגות9.50%18.29%30.82%80-2.84%-מיטב דש גמל לבני 50 ומטה7215

53.02מדרגות8.81%14.58%28.93%82-2.85%-מור מנורה מבטחים עד 978950

53.02מדרגות8.86%15.67%30.48%82-3.09%-רשף עד 979950

53.16מדרגות13.09%6.27%12.77%82-4.68%-עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה9783

53.23מדרגות8.87%16.92%31.96%82-3.19%-הילה עד 979650

53.33מדרגות7.69%16.43%28.02%79-2.55%-הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה9744

53.33מדרגות10.71%8.09%17.92%82-4.61%-אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 984550-60

53.48מדרגות10.29%11.00%26.57%80-4.08%-אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 995160

53.59מדרגות8.52%16.55%28.90%82-2.64%-מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה9779

55.93מדרגות10.16%18.83%33.25%82-2.65%-אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה9730

56.58מדרגות9.48%17.97%32.92%80-2.82%-ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה9939

56.88מדרגות10.06%15.15%28.37%80-2.61%-מחוג מסלול לבני 50 ומטה7205

59.41מדרגות7.89%40.79%44-2.51%-אלפא מור תגמולים מדרגות עד 1253250

67.26מדרגות12.97%9.85%26.26%80-4.96%-אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה9950

94.19מניות13.35%24.82%47.03%334-5.75%-כלל תמר מניות127

95.41מניות13.52%27.63%47.46%214-5.03%-ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות1036

95.51מניות13.87%27.34%46.75%224-5.51%-הפניקס גמל מסלול מניות961

97.12מניות16.69%35.85%60.11%236-5.70%-אנליסט גמל מניות814

98.91מניות13.27%26.33%41.91%248-5.52%-הראל גמל מסלול מניות761

99.16מניות14.98%24.16%40.45%227-5.89%-מיטב דש גמל מניות877

100מניות19.02%9.15%32.62%166-7.90%-אלטשולר שחם גמל מניות1375

100מניות12.64%79.57%44-4.23%-אלפא מור תגמולים מניות12531



רמתהתמחותותקותק מעל 36 ח וצבירה מעל 300 מש"חהשתלמות

תשואות:

השקעה ראשיבחודשיםמתחילת

במניותח 60  ח 36שנהחודשישם קופה/קרןמ"ה

0שיקלי0.01%0.32%0.65%165-0.04%אלטשולר שחם השתלמות כספי1398

0אג"ח1.96%7.94%13.37%165-0.59%אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות1399

0אג"ח1.10%4.03%165-5.96%-0.03%-מנורה השתלמות-אג"ח ממשלת ישראל1408

0אג"ח4.28%5.87%13.14%255-0.29%הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות716

0.01אג"ח1.49%9.74%16.92%181-0.31%מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות1240

0.02אג"ח2.77%9.38%17.07%166-0.26%-אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות1378

8.37אג"ח6.11%5.04%12.70%307-0.27%-מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות599

8.51אג"ח3.16%9.61%18.28%248-0.27%הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות764

9.09אג"ח5.24%3.15%11.18%203-0.25%-מנורה השתלמות אג"ח עד 10% מניות1149

11.31אג"ח4.56%11.69%23.01%307-1.22%-אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות558

11.46אג"ח6.10%7.05%41-0.68%-כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות12599

13.05מתמחה אחר3.37%13.86%22.78%168-0.35%-מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק1353

13.47אג"ח5.83%10.83%20.63%210-0.63%-הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות1100

17.13אג"ח3.50%11.92%21.96%532-0.03%-הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות416

17.54אג"ח5.66%10.12%20.14%188-0.85%-הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות1190

22.75אג"ח6.65%11.06%18.27%89-1.15%-מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות8885

23.65אג"ח4.51%12.46%21.67%214-0.71%-ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 1038

26.2מתמחה אחר6.65%9.43%19.24%80-1.11%-מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה470

37.41מתמחה אחר6.38%19.56%31.29%324-1.72%-מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק554

39.48כללי7.62%13.08%21.67%427-2.12%-מורים על יסודי482

40.56כללי7.65%14.13%22.90%631-2.17%-מישור282

40.56מתמחה אחר9.70%15.73%28.24%261-2.42%-הפניקס השתלמות לטווח קצר686

40.91כללי7.47%10.46%19.38%532-2.02%-רום קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות 408

41.05כללי6.40%18.79%32.65%379-2.21%-כלל השתלמות כללי456

42.03כללי0.00%0.00%0.00%0.00%152מיטב השתלמות בניהול אישי1487

42.27כללי6.16%17.48%29.32%307-1.91%-מגדל השתלמות כללי579

42.51כללי7.36%18.20%30.82%224-2.35%-הפניקס השתלמות כללי964

42.96כללי8.72%9.71%20.02%631-2.34%-קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי288

43.15כללי7.67%18.31%30.20%227-2.15%-מיטב דש השתלמות כללי880

44כללי8.82%9.59%19.70%631-2.61%-הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי290

44.09כללי7.77%10.98%22.04%532-1.95%-אחים ואחיות - מסלול כללי418

44.16כללי6.32%16.01%27.59%320-1.84%-הראל השתלמות כללי154

44.26כללי7.55%10.05%18.23%532-2.23%-קרן השתלמות עובדי חברת חשמל423

44.79כללי6.93%13.11%25.64%232-2.04%-מנורה מבטחים השתלמות כללי828

44.97הלכתי9.73%9.80%18.68%248-2.76%-מיטב דש השתלמות כהלכה768

44.97כללי7.76%15.46%24.56%532-2.20%-מינהל-השתלמות - כללי299

45.05כללי9.44%9.43%18.67%95-2.90%-הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי8629

45.11כללי6.67%18.04%29.84%224-2.02%-אנליסט השתלמות כללי962

45.18כללי7.93%12.15%25.67%631-2.63%-אומגה קרן השתלמות מסלול כללי286



45.34כללי9.33%10.26%19.62%520-2.93%-רעות-כללי392

45.49כללי7.21%15.00%25.14%556-2.12%-השתלמות שופטים294

45.79כללי6.76%15.78%27.74%460-1.95%-קרן החיסכון לצבא הקבע כללי438

46.07הלכתי9.09%6.01%14.48%128-2.11%-מורים וגננות - מסלול הלכה2035

46.27כללי6.24%34.00%44-1.87%-מור השתלמות כללי12535

46.5כללי6.29%12.12%21.56%619-1.73%-השתלמות משפטנים292

47.01כללי8.44%13.62%22.62%520-2.60%-עובדי מדינה - כללי382

47.03כללי5.95%14.49%23.90%532-1.91%-השתלמות רופאים כללי419

47.85כללי7.96%16.04%28.28%200-2.11%-ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי1162

48.09כללי8.43%12.65%22.91%427-2.29%-מורים וגננות - מסלול כללי284

48.26כללי8.19%13.86%24.68%631-2.27%-מורים וגננות - מסלול כללי484

48.38כללי8.01%13.74%24.69%427-2.32%-מורים תיכוניים - מסלול כללי485

48.44כללי8.00%13.81%24.55%631-2.20%-מורים תיכוניים - מסלול כללי285

51.18כללי7.56%9.88%18.58%631-1.97%-ק.ל.ע מסלול כללי378

51.31כללי0.00%0.00%0.00%0.00%122גלובל נט השתלמות בניהול אישי2100

53.98מתמחה אחר8.76%15.53%27.93%80-2.68%-מגדל השתלמות לבני 50 ומטה7253

55.8כללי0.00%0.00%0.00%0.00%129הפניקס השתלמות בניהול אישי2024

56.11כללי10.95%9.67%24.62%212-4.25%-אלטשולר שחם השתלמות כללי1093

56.87הלכתי11.70%5.02%54-4.36%-אלטשולר שחם השתלמות הלכה12256

67.99כללי12.99%10.40%28.90%176-5.03%-אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'1290

94.11מניות14.43%28.16%48.96%97-5.26%-ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות8563

94.26מניות13.62%22.56%43.61%169-5.85%-כלל השתלמות מניות1350

95.17מניות13.86%26.80%45.91%224-5.50%-הפניקס השתלמות מניות968

96.46מניות16.58%35.07%59.23%224-5.67%-אנליסט השתלמות מניות963

96.47מניות14.08%19.84%42.90%177-5.84%-מנורה השתלמות-מניות1256

97.66מניות13.11%25.31%40.84%248-5.56%-הראל השתלמות מסלול מניות763

97.94מניות13.00%74.58%44-4.47%-מור השתלמות מניות12536

98.76מניות14.05%23.36%41.28%227-5.16%-מגדל השתלמות מניות869

99.53מניות13.58%21.89%36.80%165-5.85%-קרן החיסכון לצבא הקבע מניות1411

99.53מניות15.03%23.93%40.77%227-5.87%-מיטב דש השתלמות מניות883

100מניות18.93%8.66%31.86%166-7.76%-אלטשולר שחם השתלמות מניות1377

רמתקו"ג להשקעה

תשואות:

השקעה התמחותמתחילת

במניותראשיותקח 60  ח 36שנהשם קופה/קרןמ"ה

0.19%0.12%69-אלטשולר שחם חיסכון פלוס 7797

משולב מניות13.37אג"ח5.79%9.18%17.75%69-1.59%-אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג7800

39.79כללי7.33%14.48%26.96%69-1.98%-כלל גמל לעתיד כללי7988

41.87כללי7.92%15.15%25.55%69-1.86%-הראל גמל להשקעה כללי8211

43.19כללי7.55%13.49%24.18%69-1.94%-מגדל גמל להשקעה כללי7936

43.52כללי8.56%13.29%24.57%69-2.20%-מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי7978

44.02כללי8.52%15.10%26.70%69-2.56%-הפניקס גמל להשקעה כללי7908

44.03כללי7.66%26.11%44-2.22%-מור קופות גמל להשקעה כללי12538

44.87כללי7.67%11.44%23.12%69-2.12%-מנורה מבטחים חסכון טופ כללי8675

45.3כללי8.12%16.45%28.87%69-1.91%-אנליסט קופת גמל להשקעה כללי7834

47.71כללי8.66%14.51%26.72%69-2.26%-ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי11390

57.75כללי11.78%7.46%20.00%69-4.50%-אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי7798



91.9מניות13.50%23.97%37.91%69-5.04%-הראל גמל להשקעה מניות8522

93.88מניות14.02%21.58%41.23%69-5.74%-כלל גמל לעתיד מניות7991

94.94מניות14.44%61.44%44-4.89%-מור קופות גמל להשקעה מניות12537

95.21מניות14.57%26.81%47.99%69-5.19%-ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות11394

98.77מניות16.65%34.39%59.63%69-5.81%-אנליסט קופת גמל להשקעה מניות7836

98.96מניות15.25%21.42%39.73%69-6.13%-מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות7860

100מניות19.02%8.23%30.34%69-7.81%-אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות7799


