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 בניהול מיטב דש גמל ופנסיה בע"ממסלולים בקופות  מיזוגהודעה על  הנדון:
 

"(  "( מתכבדת להודיע כדלהלן:החברהמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 

)"אגף הממונה על מבהתאם לאישור  , ביטוח וחיסכון במשרד האוצר  , ביום הממונהשוק ההון של הושלם הליך מיזוג  2016בינואר  1"(
 . , כמפורט בטבלה שלהלןהשתלמות במיטב דשגמל ומסלולי השקעה במיטב דש 

)"הליך המיזוג נעשה כחלק  ן במשרד האוצר  וחיסכו , ביטוח  "( הממונהמהיערכות החברה ליישום הוראות הממונה על אגף שוק ההון
גופים מוסדיים  ן חוזר  2015בעניי ו מסלולי השקעה בקופות גמל. 9-29- ינ ג נעשה בהתאם להוראת סעיף הליך  שעני לחוק קופות  37המיזו

ג קופות גמל או למיזוג מסלולי השקעה לאישור הממונה". ובהתאם לחוזר "הגשת בקשות למיזו  גמל, 

 
 
 

ג ה ל  המתמז ל  מסלו ית במסלו נ יות ההשקעה התקנו מדינ

 המתמזג

טה ל הקול יות ההשקעה  מסלו מדינ

נית  נו טהתק ל הקול  במסלו

יה  יות ההשקעה הצפו מדינ

ט ל הקול סלו  במ

 

גמל דש   מיטב 

ל  סלו גמל מ דש  מיטב 
עד  ם   (1245) 40חכ

-512065202)קידוד: 
00000000000874-1245-

000) 

עור שקעה שי ות הה יירות או/ו במני  בנ
ם ערך ות המירי  75%-מ יפחת לא למני

ל נכסי מסך ם יתרת. המסלו  הנכסי
 ובכפוף החברה ד"שק י"עפ תושקע
 .התחוקתי להסדר

גמל  דש  מיטב 
ות    (877)מני

-512065202)קידוד: 
00000000000874-

0877-000) 

ל נכסי ו המסלו  יהי
ם פי ות חשו  בארץ למני

ר, ל"ובחו עו שי שיפה ב  ח
75-מ יפחת שלא  ולא %
120 על יעלה  מנכסי %

שיפה. המסלול ם ח  לנכסי
ר ג כאמו  באמצעות תוש

, במישרין השקעה
גזרים , סל בתעודות, בנ
ות ות בקרנ  או נאמנ
ות שקעה בקרנ  יתרת. ה
ם שקע הנכסי  בכפוף תו

ף, הדין להוראות  ובכפו
 ועדת של דעתה לשיקול

 .השקעות

 

 

75 לפחות ל מנכסי %  המסלו
שקעו ות יו י ות או/ו במנ  אופצי

ירות או/ו ם ערך ני ו/ו המירי  א
ות ות בקרנ  המתמחות נאמנ

שקעות  .כאמור בה

 



ג ה ל  המתמז ל  מסלו ית במסלו נ יות ההשקעה התקנו מדינ

 המתמזג

טה ל הקול יות ההשקעה  מסלו מדינ

נית  נו טהתק ל הקול  במסלו

יה  יות ההשקעה הצפו מדינ

ט ל הקול סלו  במ

 

 השתלמותמיטב דש 

 השתלמות דש מיטב
ות 3 עד  ( 643) ותק שנ

ד) ידו 512065202: ק -
00000000000880 -

0643 -000) 

עור יות החשיפה שי -מ יפחת לא למנ
ל יעלה ולא 40% 5 ע  מנכסי 0%

ף, המסלול  ההסדר להוראות בכפו
ו על שנקבעו ולמגבלות התחיקתי . פי

ע החברה שקי ל נכסי את ת  וכן המסלו
ל שיכנסו כספים כל  בתורת למסלו

ווחי ו רי  כתוצאה או, השקעותי
ם ונם או ממכירת ירות של פדי י  ערך נ

י) יכו ם בנ  התחיקתי שההסדר סכומי
, לנכותם מתיר שקעות( ל המותרות בה  ע

 ובמגבלות התחיקתי ההסדר פי
 .שם הקבועות

 דש מיטב
י השתלמות  כלל

(880 ) 

ד) ידו : ק
512065202 -

00000000000880 -
0880 -000) 

ל נכסי ו המסלו  יהי
ם פי ם חשו ם לנכסי גי  מסו

ם ני  להוראות בכפוף שו
ף, הדין ל ובכפו שיקו  ל

ל דעתה שקעות ועדת ש  .הה

, 30% -ממשלתיאג"ח , 34% -מניות

, 5% -, מזומן28% -קונצרניאג"ח 

 3% -קרנות השקעה

ת  מיטב דש השתלמו
י  (882) שקל

-512065202)קידוד: 
00000000000880-0882-

000) 

שקעו לפחות  יו 7בו  5 ם  % )שבעי
ל  ( מנכסי המסלו ז וחמישה אחו
ם  גידי )בתא ם  שקליי ות  נ בפקדו
/או  ו ם(  כספיי במוסדות  /או  ו ם  בנקאיי
עד  מו ות קצרות  ות ממשלתי במלו
ות  שלתי באג"ח ממ /או  ו  ) )מק"מ
ות  נאמנ ות  בקרנ /או  ו ות  שקלי

שקעות  .כאמור המתמחות בה

דש  מיטב 
השתלמות אג"ח 
ישראל  ממשלת 

(1387) 

-512065202)קידוד: 
00000000000880-

1387-000) 

ל  ו נכסי המסלו יהי
לאג"ח של  ם  פי חשו
שיפה  ממשלת ישראל. הח
יפחת  עור שלא  שי תהיה ב

על  75%-מ יעלה   120%ולא 
שיפה  . ח מנכסי המסלול
ג  לנכסים כאמור תוש
שקעה  באמצעות ה
 , זרים ג בנ  , ן שרי במי
בקרנות   , בתעודות סל
בקרנות  או  נאמנות 

ם השקעה . יתרת הנכסי
תושקע בכפוף להוראות 
ל  שיקו ף ל ובכפו  , ן הדי

.דעתה ש שקעות ועדת הה  ל 

75 לפחות ל מנכסי %  המסלו
שקעו שלתי ח"באג יו  ממ

גזרותיו ם יתרת. ונ  הנכסי
ות תושקע נ  במזומן, בפיקדו

ף, ח"ובמט  להוראות בכפו
 ולמגבלות התחיקתי ההסדר
ל שנקבעו ו ע  .פי

 )להלן:"הליך המיזוג"(. 

 
 
 
 
 
 



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

 
, כפי שהן לאחר השלמת הליך המיזוג:להלן   תרשים, המציג את מבנה הקופות הקולטות, על מסלוליהן

 

 קופת גמל:

 
 

 קרנות השתלמות:
 

 

מיטב דש גמל  
(874)  

כללי  
(874)  

ח צמוד "אג
מדד 

(875)  

שקלי  
(876)  

מניות 
(877)  

שקלי טווח  
(948)קצר   

ח ללא "אג
מניות 

(223)  

ח  "אג
ממשלת 
ישראל 

(1386)  

הלכה  
(767)  

ל  "חו
(2051)  

  50לבני 
ומטה 

(7215)  

  50לבני 
  60עד 

(103)  

  60לבני 
ומעלה  

(551)  

 -פאסיבי 
מדדי 
מניות 

(1689) 

  -פאסיבי
ח  "מדדי אג

  25%עד 
במדדי  
מניות 

(1692) 

מיטב דש השתלמות 
(880)  

(880)כללי   
ח צמוד "אג

(881)מדד   
(883)מניות   

שקלי טווח  
(1370)קצר   

ח ללא "אג
מניות 

(1240)  

ח  "אג
ממשלת 
ישראל 

(1387)  

(768)הלכה  (2055)ל "חו   
ח עד "אג

מניות   25%
(8885)  

  6חכם עד 
שנות ותק 

(554)  

  6חכם מעל 
שנות ותק 

(1353)  

 –פאסיבי
(481)כללי   



 
 

ניתן לפנות   ,  למיטב דש גמל ופנסיה בע"מבכל שאלה בנוגע להליך המיזוג
  (3* )שלוחה 3366טל': , בני ברק 30דרך ששת הימים מען: 

 www.meitavdash.co.il כתובת אתר אינטרנט:
 
 

 בכבוד רב,
 

 מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.meitavdash.co.il/

