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רואים את התמונה המלאה

 מספרקופות גמל
מסלול

 תשואה 
ל- 12 חודשים

אחרונים
)11.2021-12.2020(

תשואה
ממוצעת שנתית
  3 שנים אחרונות

)11.2021-12.2018(

 תשואה
ממוצעת שנתית
5 שנים אחרונות

)11.2021-12.2016(

 שארפ-ריבית 
 חסרת סיכון

 5 שנים אחרונות
)11.2021-12.2016(

יתרת נכסים  
 ל- 30.11.2021 

באלפי ש''ח

 אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה
אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת 

ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.
995012.51%9.80%8.68%1.12 11,127,924 

 אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60
אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת 

ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.
995111.35%8.99%7.93%1.22 55,745,168 

 אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת 

ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.
99527.68%7.33%6.00%1.24 17,671,309 

 אלטשולר שחם גמל אג“ח ללא מניות
אופי מדיניות השקעה: חשיפה לנכסי אג”ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% 

ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי 
המסלול.

13763.89%5.46%4.19%1.25 1,191,306 

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

חשיפה שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
137517.00%12.59%12.25%0.95 4,497,715 

 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. 
13953.39%4.17%3.04%1.38 393,914 

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.
13940.20%0.18%0.14%-0.13 349,124 

 אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות
אופי מדיניות השקעה: 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.

4725.76%6.11%4.71%1.16 4,861,244 

 אלטשולר שחם גמל פאסיבי- מדדי מניות*  
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 
100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור הנכסים אשר יושקע 

במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים, 
בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות.

98920.36%11.40%9.72%3.48 79,986 

 אלטשולר שחם גמל הלכה2*  
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף 

להוראות הדין ובכפוף לכללי הלכה יהודית בלבד. השאת התשואה במסלול מוגבלת 
בכך שהשקעות המסלול כפופות לכללי ההלכה היהודית.

201711.60%6.67%5.39%3.43 172,867 

1. המסלול קיבל אישור "תשואה כהלכה" מטעם ועד רבנים לחיסכון ופנסיה כהלכה ואישור ועד הפיקוח ההלכתי מטעם בד"ץ, כמפורט בתעודות הכשרות באתר החברה 2. המסלול קיבל אישור הפיקוח ההלכתי מטעם 
בד"ץ ואישור ועד ההלכה להשקעות וקרנות גלאט הון, כמפורט בתעודות הכשרות באתר החברה * ביום 30 בספטמבר 2021, הועבר המסלול מפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ לניהולה של החברה   ביום 1.10.2021 מוזגו 
הקופות מפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ לחברה. תרשים מיזוג המסלולים המלא מפורסם באתר החברה  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.

אפיק השקעה הלכתי )כשר( 

חדש באלטשולר שחם!

אפיק השקעה הלכתי )כשר( 



רואים את התמונה המלאה

1. החל מיום 30 בספטמבר 2021, עברה קופת הגמל הסקטוריאלית "פסגות לעמיתי "חבר" לניהולה של החברה ושמה שונה ל"אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר". לעמיתים זכאים בהתאם לתנאי ארגון "חבר" 2.  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" 3.  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.

 מספראלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר1
מסלול

 תשואה 
ל- 12 חודשים

אחרונים
)11.2021-12.2020(

תשואה
ממוצעת שנתית
  3 שנים אחרונות

)11.2021-12.2018(

 תשואה
ממוצעת שנתית
5 שנים אחרונות

)11.2021-12.2016(

 שארפ-ריבית 
 חסרת סיכון

 5 שנים אחרונות
)11.2021-12.2016(

יתרת נכסים  
 ל- 30.11.2021 

באלפי ש''ח

 אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 ומטה
אופי מדיניות השקעה: נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות 
הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, 

בגילאי העמיתים בכל מסלול.
984410.91%7.06%6.04%3.46 152,244 

 אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 עד 60
אופי מדיניות השקעה: נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות 
הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, 

בגילאי העמיתים בכל מסלול.
984511.89%7.23%6.02%3.38 451,464 

 אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה
אופי מדיניות השקעה: נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות 
הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, 

בגילאי העמיתים בכל מסלול.
98467.54%5.65%4.43%3.35 142,277 

 מספרקרנות פנסיה מקיפה
מסלול

 תשואה 
ל- 12 חודשים

אחרונים
)11.2021-12.2020(

תשואה
ממוצעת שנתית
  3 שנים אחרונות

)11.2021-12.2018(

 תשואה
ממוצעת שנתית
5 שנים אחרונות

)11.2021-12.2016(

 שארפ-ריבית 
 חסרת סיכון

 5 שנים אחרונות
)11.2021-12.2016(

יתרת נכסים  
 ל- 30.11.2021 

באלפי ש''ח

 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת 

ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.
975713.04%10.47%9.44%1.30 20,095,730 

 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 עד 60
אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת 

ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.
975810.03%8.75%7.86%1.34 3,490,810 

 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת 

ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.
97596.14%7.06%5.91%1.54 1,193,492 

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

חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
1241917.80%13.46%*-*- 3,588,427 

 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים2 
 14,114 -*-*21968.99%6.69%אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.

 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 
 695,493 -*-*-*121388.69%אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.

 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה3 
אופי מדיניות השקעה: כל נכסי המסלול יושקעו בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי 

ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד.
97609.53%8.69%*-*- 243,240 

אפיק השקעה הלכתי )כשר( 



 מספרקופות מרכזיות לפיצויים
מסלול

 תשואה 
ל- 12 חודשים

אחרונים
)11.2021-12.2020(

תשואה
ממוצעת שנתית
  3 שנים אחרונות

)11.2021-12.2018(

 תשואה
ממוצעת שנתית
5 שנים אחרונות

)11.2021-12.2016(

 שארפ-ריבית 
 חסרת סיכון

 5 שנים אחרונות
)11.2021-12.2016(

יתרת נכסים  
 ל- 30.11.2021 

באלפי ש''ח

 אלטשולר שחם פיצויים כללי
 798,047 109412.32%9.63%8.43%1.29אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.

 אלטשולר שחם פיצויים אג”ח עד 15% במניות
אופי מדיניות השקעה: 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.

5886.38%6.88%5.59%1.28 210,533 

 אלטשולר שחם פיצויים אג”ח ללא מניות
אופי מדיניות השקעה: חשיפה לנכסי אג״ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% 

ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי 
המסלול.

14174.08%5.71%4.29%1.15 26,406 

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*-*-*-*- 4,003 

רואים את התמונה המלאה

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.

 מספרקרנות פנסיה כללית
מסלול

 תשואה 
ל- 12 חודשים

אחרונים
)11.2021-12.2020(

תשואה
ממוצעת שנתית
  3 שנים אחרונות

)11.2021-12.2018(

 תשואה
ממוצעת שנתית
5 שנים אחרונות

)11.2021-12.2016(

 שארפ-ריבית 
 חסרת סיכון

 5 שנים אחרונות
)11.2021-12.2016(

יתרת נכסים  
 ל- 30.11.2021 

באלפי ש''ח

 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה
אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת 

ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.
976111.71%9.35%8.32%1.07 343,085 

 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60
אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת 

ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.
976210.26%8.64%7.38%1.18 90,551 

 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה
אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת 

ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.
97637.14%*-*-*- 45,968 

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

חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
13211*-*-*-*- 71,203 

 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים1
 306 -*-*-*-*8580אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.

 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה 
 33,645 -*-*-*1213911.44%אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.

אלטשולר שחם  פנסיה כללית מסלול הלכה2 
אופי מדיניות השקעה: כל נכסי המסלול יושקעו בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי 

ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד.
13212*-*-*-*- 1,348 

אפיק השקעה הלכתי )כשר( 



רואים את התמונה המלאה

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

1. המסלול קיבל אישור "תשואה כהלכה" מטעם ועד רבנים לחיסכון ופנסיה כהלכה הפיקוח ההלכתי ואישור מטעם בד"ץ, כמפורט בתעודות הכשרות באתר החברה 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  ביום 1.10.2021 מוזגו הקופות מפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ לחברה. תרשים מיזוג 
המסלולים המלא מפורסם באתר החברה  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.

 מספרקרנות השתלמות
מסלול

 תשואה 
ל- 12 חודשים

אחרונים
)11.2021-12.2020(

תשואה
ממוצעת שנתית
  3 שנים אחרונות

)11.2021-12.2018(

 תשואה
ממוצעת שנתית
5 שנים אחרונות

)11.2021-12.2016(

 שארפ-ריבית 
 חסרת סיכון

 5 שנים אחרונות
)11.2021-12.2016(

יתרת נכסים  
 ל- 30.11.2021 

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.
109311.05%8.85%7.75%1.19 68,917,391 

 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.
 137716.91%12.33%12.08%0.93 9,246,185 

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

להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
129013.40%10.20%9.22%1.18 1,728,357 

 אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות
אופי מדיניות השקעה: 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.

5586.74%6.99%5.78%1.32 10,219,575 

 אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות
אופי מדיניות השקעה: חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% 

ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי 
המסלול.

13783.71%5.36%4.08%1.27 1,079,868 

 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.
13993.37%4.26%3.08%1.38 373,691 

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.

13980.14%0.18%0.14%-0.24 347,503 

 אלטשולר שחם השתלמות הלכה2
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, 

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בכפוף להוראות 
הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד.

122568.72%*-*-*- 365,095 

נסגר למצטרפים

אפיק השקעה הלכתי )כשר( 

אפיק השקעה הלכתי )כשר( 



רואים את התמונה המלאה

1. המסלול קיבל אישור "תשואה כהלכה" מטעם ועד רבנים 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 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.

 מספראלטשולר שחם חיסכון פלוס | קופת גמל להשקעה
מסלול

 תשואה 
ל- 12 חודשים

אחרונים
)11.2021-12.2020(

תשואה
ממוצעת שנתית
  3 שנים אחרונות

)11.2021-12.2018(

 תשואה
ממוצעת שנתית
5 שנים אחרונות

)11.2021-12.2016(

 שארפ-ריבית 
 חסרת סיכון

 5 שנים אחרונות
)11.2021-12.2016(

יתרת נכסים  
 ל- 30.11.2021 

באלפי ש''ח

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי  
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות 

הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
779810.35%8.45%6.90%1.07 8,423,704 

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

שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
779916.82%12.19%*-*- 5,220,027 

 אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי פלוס אג”ח עד 15% במניות
אופי מדיניות השקעה: 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.
78006.06%6.47%*-*- 1,378,187 

 אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי פלוס אג”ח ללא מניות
אופי מדיניות השקעה: חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 

120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול.
78013.74%5.54%3.62%1.23 251,685 

 אלטשולר שחם חיסכון פלוס 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.

78020.03%0.12%*-*- 66,258 

 אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה1  
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בהתאם 

למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי 
ההלכה היהודית בלבד.

122578.97%*-*-*- 168,309 

 מספראלטשולר שחם חיסכון לכל ילד
מסלול

 תשואה 
ל- 12 חודשים

אחרונים
)11.2021-12.2020(

תשואה
ממוצעת שנתית
  3 שנים אחרונות

)11.2021-12.2018(

 תשואה
ממוצעת שנתית
5 שנים אחרונות

)11.2021-12.2016(

 שארפ-ריבית 
 חסרת סיכון

 5 שנים אחרונות
)11.2021-12.2016(

יתרת נכסים  
 ל- 30.11.2021 

באלפי ש''ח

אלטשולר שחם חיסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט  
אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, 

בהתחשב, בין היתר, במאפייני הסיכון של המסלול. 
113257.52%7.28%*-*- 673,018 

 אלטשולר שחם חיסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, 

בהתחשב, בין היתר, במאפייני הסיכון של המסלול. 
1132610.95%8.62%*-*- 1,343,937 

 אלטשולר שחם חיסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה 

שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול.
1132717.37%12.67%*-*- 3,555,253 

 אלטשולר שחם חיסכון לכל ילד הלכה1
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יושקעו בכפוף  להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה 

היהודית בלבד.
113289.59%8.14%*-*- 558,203 

אפיק השקעה הלכתי )כשר( 

אפיק השקעה הלכתי )כשר( 




