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אין באמור בכדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי הלקוח |
אין באמור בכדי להוות התחייבות להשגת תשואה כלשהי 



 מספראלטשולר שחם חיסכון לילד
מסלול

 תשואה 
ל- 12 חודשים

אחרונים
)3.2020-2.2021(

תשואה
ממוצעת שנתית
  3 שנים אחרונות
)3.2018-2.2021(

אופי מדיניות השקעה

אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט 
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין.113256.01%5.33%יתרת נכסים ל-28.2.2021 באלפי ש''ח: 564,914 

 אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין.113268.26%6.11%יתרת נכסים ל- 28.2.2021 באלפי ש''ח: 1,132,741 

 אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
1132717.58%9.26%יתרת נכסים ל- 28.2.2021 באלפי ש''ח: 2,872,251 

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 
75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות 
השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. 

יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת 
ההשקעות.

 אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה1
113288.39%5.86%יתרת נכסים ל- 28.2.2021 באלפי ש''ח: 463,606 

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף 
לכללי ההלכה היהודית בלבד.  ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה 

הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות 
על פי העמיתים במסלול זה.  התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו 

כפופות לכללי ההלכה היהודית.

אפיק השקעה הלכתי )כשר( 

רואים את התמונה המלאה

1. המסלול קיבל את אישור ״תשואה כהלכה ועד הרבנים לחיסכון ופנסיה כהלכה" כמפורט בתעודות הכשרות באתר החברה  * מסלול ההשקעה עדיין אינו עומד בתנאים לפרסום 
ואין במידע על תשואות  ניכוי דמי ניהול  אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות  התשואות הינן נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות לפני  תשואה  
שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד  אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי הלקוח  מדיניות ההשקעה המלאה מופיעה 
www.as-invest.co.il  החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת  בתקנוני הקופות המופיעים באתר האינטרנט בכתובת 

לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.

 אלטשולר שחם חיסכון פלוס 
קופת גמל להשקעה

 מספר
מסלול

 תשואה 
ל- 12 חודשים

אחרונים
)3.2020-2.2021(

תשואה
ממוצעת שנתית
  3 שנים אחרונות
)3.2018-2.2021(

אופי מדיניות השקעה

 אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין ובהתאם 77988.02%6.02%יתרת נכסים ל- 28.2.2021 באלפי ש''ח: 7,278,327 

למדיניות ההשקעה שתיקבע ע"י ועדת ההשקעות.

 אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
779916.87%8.94%יתרת נכסים ל- 28.2.2021 באלפי ש''ח: 3,868,336

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא 
יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור 

תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות 
או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף 

לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

 אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות
78004.07%4.64%יתרת נכסים ל- 28.2.2021 באלפי ש''ח: 1,248,895 

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות 
של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, 

פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי 
אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. 

חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים 
כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה 

בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים 
שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות 

ובכפוף לכל דין.

 אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות
78012.10%3.95%יתרת נכסים ל- 28.2.2021 באלפי ש''ח: 292,675 

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של 
חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, 

אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח 
תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה 

למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג 
הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, 
בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם 

מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.

 אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי
-*78020.07%יתרת נכסים ל- 28.2.2021 באלפי ש''ח: 94,004 

כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א לתקנות השקעות 
משותפות בנאמנות )נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים(, 

התשנ"ה-1994.

 אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה1
-*122577.80%יתרת נכסים ל- 28.2.2021 באלפי ש''ח: 110,045 

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף 
לכללי ההלכה היהודית בלבד.  ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה 

הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות 
על פי העמיתים במסלול זה.  התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו 

כפופות לכללי ההלכה היהודית.

אפיק השקעה הלכתי )כשר( 



רואים את התמונה המלאה

www.as-invest.co.il | *5054 הברזל 19 א׳, רמת החייל, תל-אביב 6971026 | ליצירת קשר

 מספרקרנות השתלמות
מסלול

 תשואה 
ל- 12 חודשים

אחרונים
)3.2020-2.2021(

תשואה
ממוצעת שנתית
  3 שנים אחרונות
)3.2018-2.2021(

 תשואה
ממוצעת שנתית
5 שנים אחרונות
)3.2016-2.2021(

 שארפ-ריבית 
 חסרת סיכון

 5 שנים אחרונות
)3.2016-2.2021(

 יתרת נכסים 
 ל- 28.2.2021 

באלפי ש''ח

 אלטשולר שחם השתלמות כללי 
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף 

להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
10938.54%6.55%7.58%1.09 53,833,049 

 אלטשולר שחם השתלמות מניות
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור 

חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור 
תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות 

השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של 
ועדת ההשקעות.

137716.92%9.03%13.26%0.93 7,145,099 

 אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף 
להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. מסלול זה יהיה סגור 

להצטרפות של עמיתים חדשים החל מיום 1.1.2016

129011.15%7.61%9.06%1.08 1,788,284 

 אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות 
ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח 
להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה 
לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. 

חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים 
כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, 

בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח 
ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.

5584.86%5.36%5.37%1.13 9,439,047 

 אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות 
ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח 
להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה 

לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. 
חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל 

תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, 
בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות 

תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.

13782.39%4.08%3.57%1.03 678,813 

 אלטשולר שחם השתלמות אג“ח ממשלות1 
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות, 

בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים 
כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, תעודות סל, בקרנות נאמנות או 

בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה 
של ועדת ההשקעות.

13990.25%2.78%2.29%0.96 336,641 

 אלטשולר שחם השתלמות כספי 
אופי מדיניות השקעה: כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א 

לתקנות השקעות משותפות בנאמנות )נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן 
ושיעוריהם המרביים(, התשנ"ה-1994.

13980.07%0.16%0.13%-1.22 358,478 

 אלטשולר שחם השתלמות הלכה1
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף 
להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד.  ההשקעות במסלול תהיינה 

בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה 
חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה.  התשואה במסלול מוגבלת בכך 

שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.

122568.10%*-*-*- 146,530 

1. המסלול קיבל את אישור ״תשואה כהלכה ועד הרבנים לחיסכון ופנסיה כהלכה״ כמפורט בתעודות הכשרות באתר החברה * מסלול ההשקעה עדיין אינו עומד בתנאים לפרסום תשואה  התשואות הינן נומינליות ברוטו 
ממוצעות שנתיות לפני ניכוי דמי ניהול  אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד  אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ 
www.as-invest.co.il  החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות  ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי הלקוח  מדיניות ההשקעה המלאה מופיעה בתקנוני הקופות המופיעים באתר האינטרנט בכתובת 

ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.

נסגר למצטרפים

אפיק השקעה הלכתי )כשר( 

אפיק השקעה הלכתי )כשר( 
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 מספרקופות גמל 
מסלול

 תשואה 
ל- 12 חודשים

אחרונים
)3.2020-2.2021(

תשואה
ממוצעת שנתית
  3 שנים אחרונות
)3.2018-2.2021(

 תשואה
ממוצעת שנתית
5 שנים אחרונות
)3.2016-2.2021(

 שארפ-ריבית 
 חסרת סיכון

 5 שנים אחרונות
)3.2016-2.2021(

 יתרת נכסים 
 ל- 28.2.2021 

באלפי ש''ח

 אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה
אופי מדיניות השקעה: נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. 

הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי 
העמיתים בכל מסלול.

995010.43%7.17%8.69%1.04 9,327,854 

 אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60
אופי מדיניות השקעה: נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. 

הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי 
העמיתים בכל מסלול.

99518.76%6.65%7.81%1.11 31,618,044 

 אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
אופי מדיניות השקעה: נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. 

הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי 
העמיתים בכל מסלול.

99526.14%5.55%5.54%1.06 15,396,057 

 אלטשולר שחם גמל אג“ח ללא מניות
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן 

סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, 
פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח 

תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות 
תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות 

השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או 
בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול 

דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.

13762.42%4.18%3.72%1.03 584,561 

 אלטשולר שחם גמל מניות
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה 

שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג 
באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. 
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

137517.45%9.27%13.51%0.95 3,380,655 

 אלטשולר שחם גמל אג“ח ממשלות1 
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות, בשיעור 

חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג 
באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, תעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. 
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

13950.25%2.69%2.25%0.95 262,865 

 אלטשולר שחם גמל כספי 
אופי מדיניות השקעה: כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א לתקנות 

השקעות משותפות בנאמנות )נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים(, 
התשנ"ה-1994.

13940.06%0.13%0.11%-2.07 308,807 

 אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן 

סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, 
פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח 

תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה 
בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות 

השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות 
השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת 

ההשקעות ובכפוף לכל דין.

4724.01%4.45%4.10%0.95 1,463,237 

הינן  התשואות  תשואה     לפרסום  בתנאים  עומד  אינו  עדיין  ההשקעה  מסלול   * החברה  באתר  הכשרות  בתעודות  כמפורט  כהלכה״  ופנסיה  לחיסכון  הרבנים  ועד  כהלכה  ״תשואה  אישור  את  קיבל  המסלול   .1
בעתיד  שתושגנה  תשואות  על  להעיד  בעבר  שהושגו  תשואות  על  במידע  ואין  תשואות  להשגת  החברה  של  התחייבות  לעיל  באמור  לראות  אין   • ניהול  דמי  ניכוי  לפני  שנתיות  ממוצעות  ברוטו  נומינליות 
www.as-invest.co.il בכתובת  האינטרנט  באתר  המופיעים  הקופות  בתקנוני  מופיעה  המלאה  ההשקעה  מדיניות  הלקוח   לצורכי  המותאם  אישי  פנסיוני  שיווק  ו/או  לייעוץ  תחליף  להוות  כדי  באמור  אין    

   החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.

אפיק השקעה הלכתי )כשר( 



 מספרקרנות פנסיה מקיפה
מסלול

 תשואה 
ל- 12 חודשים

אחרונים
)3.2020-2.2021(

תשואה
ממוצעת שנתית
  3 שנים אחרונות
)3.2018-2.2021(

 תשואה
ממוצעת שנתית
5 שנים אחרונות
)3.2016-2.2021(

 שארפ-ריבית 
 חסרת סיכון

 5 שנים אחרונות
)3.2016-2.2021(

 יתרת נכסים 
 ל- 28.2.2021 

באלפי ש''ח

 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 
אופי מדיניות השקעה: נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. 

הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר בגילאי 
העמיתים בכל מסלול.

975712.38%8.22%9.57%1.24 14,566,353 

 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 עד 60
אופי מדיניות השקעה: נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. 

הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי 
העמיתים בכל מסלול.

97589.84%7.03%8.06%1.30 2,180,411 

 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
אופי מדיניות השקעה: נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. 

הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי 
העמיתים בכל מסלול.

97597.74%6.11%5.96%1.47 782,779 

 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים 

כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או 
בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של 

ועדת ההשקעות.

1241919.43%*-*-*- 1,687,580 

 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים1
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות 

הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
21965.74%5.72%*-*- 14,057 

 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות 

הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
121385.92%*-*-*- 297,429 

 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה2
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות 

ההסדר התחיקתי ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול זה תהיינה 
בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת 

לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול זה מוגבלת בכך 
שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.

976010.84%6.98%*-*- 154,713 

רואים את התמונה המלאה

2. המסלול קיבל את אישור ״תשואה כהלכה ועד  1. ביום 1.1.2018 שונה שם המסלול מ-"אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה" ל-"אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים" 
הרבנים לחיסכון ופנסיה כהלכה״ כמפורט בתעודות הכשרות באתר החברה * מסלול ההשקעה עדיין אינו עומד בתנאים לפרסום תשואה    התשואות הינן נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות לפני ניכוי דמי ניהול  אין 
לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד  אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי 
www.as-invest.co.il  החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט  הלקוח  מדיניות ההשקעה המלאה מופיעה בתקנוני הקופות המופיעים באתר האינטרנט בכתובת 

מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.

אפיק השקעה הלכתי )כשר( 



 מספרקופות מרכזיות לפיצויים 
מסלול

 תשואה 
ל- 12 חודשים

אחרונים
)3.2020-2.2021(

תשואה
ממוצעת שנתית
  3 שנים אחרונות
)3.2018-2.2021(

 תשואה
ממוצעת שנתית
5 שנים אחרונות
)3.2016-2.2021(

 שארפ-ריבית 
 חסרת סיכון

 5 שנים אחרונות
)3.2016-2.2021(

 יתרת נכסים 
 ל- 28.2.2021 

באלפי ש''ח

 אלטשולר שחם פיצויים כללי 
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, 

ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
10949.27%7.01%8.17%1.16 763,873 

 אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות 
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן 

סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, 
אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור 

שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה 
על 15% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן 

באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים 
שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.

5884.86%5.25%5.24%1.10 213,765 

 אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות 
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן 

סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, 
אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור 

שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% 
מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות 

השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי 
אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.

14172.83%4.40%3.84%0.95 27,797 

 אלטשולר שחם פיצויים כספי
אופי מדיניות השקעה: כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א לתקנות 

השקעות משותפות בנאמנות )נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים(, 
התשנ"ה-1994.

2008*-*-*-*- 4,021 

1. ביום 1.1.2018 שונה שם המסלול מ-"אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה" ל-"אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים" 2. המסלול קיבל 
את אישור ״תשואה כהלכה ועד הרבנים לחיסכון ופנסיה כהלכה״ כמפורט בתעודות הכשרות באתר החברה * מסלול ההשקעה עדיין אינו עומד בתנאים לפרסום תשואה התשואות הינן 
נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות לפני ניכוי דמי ניהול  אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות 
שתושגנה בעתיד  אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי הלקוח  מדיניות ההשקעה המלאה מופיעה בתקנוני הקופות המופיעים באתר האינטרנט 
בכתובת www.as-invest.co.il החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.

רואים את התמונה המלאה

 מספרקרנות פנסיה כללית
מסלול

 תשואה 
ל- 12 חודשים

אחרונים
)3.2020-2.2021(

תשואה
ממוצעת שנתית
  3 שנים אחרונות
)3.2018-2.2021(

 תשואה
ממוצעת שנתית
5 שנים אחרונות
)3.2016-2.2021(

 שארפ-ריבית 
 חסרת סיכון

 5 שנים אחרונות
)3.2016-2.2021(

 יתרת נכסים 
 ל- 28.2.2021 

באלפי ש''ח

 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה
אופי מדיניות השקעה: נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים 

יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר בגילאי העמיתים בכל מסלול.
976110.05%6.88%8.42%1.01 190,348 

 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60
אופי מדיניות השקעה: נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים 
יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר בגילאי העמיתים בכל מסלול.

97628.65%6.44%7.33%1.10 44,003 

 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה
אופי מדיניות השקעה: נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים 
יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר בגילאי העמיתים בכל מסלול.

97636.32%*-*-*- 30,617 

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול מניות                                                           
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור 
תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. 

יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

13211*-*-*-*- 9,762 

 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים1
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין 

ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
8580*-*-*-*- 312 

 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין 

ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
12139*-*-*-*- 16,437 

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול הלכה2                                                           
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות ההסדר 

התחיקתי ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול זה תהיינה בסמכותה ובאחריותה 
הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול 

זה. השאת התשואה במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.

13212         *-*-*-*- 83 

מסלול חדש

מסלול חדש אפיק השקעה הלכתי )כשר( 




