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 מספראלטשולר שחם חיסכון לילד
מסלול

 תשואה 
ל- 12 חודשים

אחרונים
)6.2017-5.2018(

אופי מדיניות השקעה

 אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
113253.73%יתרת נכסים ל- 31.5.2018 באלפי ש''ח: 169,441

 נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. 
הנכסים יושקעו בהתאם למדיניות ההשקעה שתקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, 

בין היתר, במאפייני הסיכון של המסלול. מסלול זה הינו מסלול ברירת מחדל בעת 
ההצטרפות לקופת הגמל ועמית יצורף אליו בעת הצטרפותו לקופת הגמל, אלא אם בחר 

אחרת. 

 אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
113265.96%יתרת נכסים ל- 31.5.2018 באלפי ש''ח: 383,372

 נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. 
הנכסים יושקעו בהתאם למדיניות ההשקעה שתקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, 

בין היתר, במאפייני הסיכון של המסלול. 

 אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
1132713.15%יתרת נכסים ל- 31.5.2018 באלפי ש''ח: 863,708

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75%** 
 מנכסי המסלול.

יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובהתאם למדיניות ההשקעה שתקבע על ידי 
ועדת ההשקעות.

113285.22%
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי 

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

אפיק השקעה הלכתי )כשר( 
 אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה

יתרת נכסים ל- 31.5.2018 באלפי ש''ח: 146,728

רואים את התמונה המלאה

 אלטשולר שחם חיסכון פלוס 
קופת גמל להשקעה

 מספר
מסלול

 תשואה 
ל- 12 חודשים

אחרונים
)6.2017-5.2018(

אופי מדיניות השקעה

 אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין ובהתאם למדיניות 77985.80%יתרת נכסים ל- 31.5.2018 באלפי ש''ח: 1,713,151

ההשקעה שתקבע על ידי ועדת ההשקעות.

 אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
779912.32%יתרת נכסים ל- 31.5.2018 באלפי ש''ח: 706,730

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75%** 
 מנכסי המסלול.

יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובהתאם למדיניות ההשקעה שתקבע על ידי 
ועדת ההשקעות.

 אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות
78003.50%יתרת נכסים ל- 31.5.2018 באלפי ש''ח: 250,661

חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75%** מנכסי המסלול, חשיפה למניות 
תהיה בשיעור שלא יעלה על- 15% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח 

ואינם מניות תהיה בהתאם למדיניות ההשקעה שתקבע על ידי ועדת ההשקעות ובכפוף 
להוראות הדין.

 אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות*
-7801יתרת נכסים ל- 31.5.2018 באלפי ש''ח: 31,706

חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75%** מנכסי המסלול, חשיפה למניות 
תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה 

בהתאם למדיניות ההשקעה שתקבע על ידי ועדת ההשקעות ובכפוף להוראות הדין.

 אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי*
כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א לתקנות השקעות משותפות -7802יתרת נכסים ל- 31.5.2018 באלפי ש''ח: 7,418

בנאמנות )נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המירביים( התשנ"ה - 1994.

 * מסלול ההשקעה עדיין אינו עומד בתנאים לפרסום תשואה ** ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול • התשואות הינן נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות לפני ניכוי דמי ניהול
באמור  אין   • בעתיד  על תשואות שתושגנה  להעיד  כדי  בעבר  על תשואות שהושגו  במידע  ואין  עודפות  להשגת תשואות  החברה  של  התחייבות  לעיל  באמור  לראות  • אין 

בכתובת האינטרנט  באתר  המופיעים  הקופות  בתקנוני  מופיעה  המלאה  ההשקעה  מדיניות   • לצרכי  הלקוח  המותאם  אישי  פנסיוני  שיווק  ו/או  לייעוץ  תחליף  להוות  כדי 
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
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 מספרקופות גמל 
מסלול

 תשואה 
ל- 12 חודשים

אחרונים
)6.2017-5.2018(

תשואה
ממוצעת שנתית
  3 שנים אחרונות
)6.2015- 5.2018(

 תשואה
ממוצעת שנתית
5 שנים אחרונות

)6.2013- 5.2018(

סטיית תקן
 שנתית

 5 שנים אחרונות
)6.2013- 5.2018(

 יתרת נכסים 
 ל- 31.5.2018 

באלפי ש''ח

בנק לאומי

אלטשולר שחם גמל ל בני 50 ומטה*
אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתתקבל ע"י ועדת 

ההשקעות בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.
99508.13%--- 3,218,972 

אלטשולר שחם גמל ל בני 50 עד 60*
אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתתקבל ע"י ועדת 

ההשקעות בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.
99517.38%--- 16,817,587 

אלטשולר שחם גמל ל בני 60 ומעלה*
אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתתקבל ע"י ועדת 

ההשקעות בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.
99524.89%--- 6,422,693 

 אלטשולר שחם גמל אג“ח ללא מניות
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח בשיעור 

חשיפה שלא יפחת מ-75%** מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה 
 בשיעור של 0% מנכסי המסלול.

החלה לפעול ב-12.2008

13763.24%1.90%3.24%2.75 336,828 

 אלטשולר שחם גמל מניות
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בשיעור 

 חשיפה שלא יפחת מ-75%** מנכסי המסלול.
החלה לפעול ב-01.2009

137513.16%7.91%9.63%9.06 986,075 

13952.55%1.04%2.51%2.32 84,962 

 אלטשולר שחם גמל כספי 
אופי מדיניות השקעה: כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים 

בסעיף 2 א' לתקנות השקעות משותפות בנאמנות )נכסים שמותר לקנות 
ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המ רביים(, התשנ"ה- 1994.

החלה לפעול ב-12.2008

13940.09%0.08%0.32%0.12 46,188 

 אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות*
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח בשיעור 

חשיפה שלא יפחת מ-75%** מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה 
בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול.

4723.90%--- 384,944 

* מסלול ההשקעה עדיין אינו עומד בתנאים לפרסום תשואה ** ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול • התשואות הינן נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות לפני ניכוי דמי ניהול • אין לראות באמור לעיל התחייבות של 
החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד • אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי 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(   אלטשולר שחם גמל אג“ח ממשלות 
אופי מדיניות השקעה:  נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של

 ממשלות שונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75%** מנכסי המסלול.
החלה לפעול ב-12.2008



רואים את התמונה המלאה
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 מספרקרנות השתלמות
מסלול

 תשואה 
ל- 12 חודשים

אחרונים
)6.2017-5.2018(

תשואה
ממוצעת שנתית
  3 שנים אחרונות
)6.2015- 5.2018(

 תשואה
ממוצעת שנתית
5 שנים אחרונות

)6.2013- 5.2018(

סטיית תקן
 שנתית

 5 שנים אחרונות
)6.2013- 5.2018(

 יתרת נכסים 
 ל- 31.5.2018 

באלפי ש''ח

בנק לאומי

 אלטשולר שחם השתלמות כללי 
אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתתקבל ע"י ועדת 

ההשקעות.
10937.06%4.39%5.87%4.30 22,977,335 

 אלטשולר שחם השתלמות מניות
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בשיעור 

 חשיפה שלא יפחת מ-75%* מנכסי המסלול.
החלה לפעול ב-02.2010

137713.10%7.79%9.56%8.96 1,843,277 

 אלטשולר שחם השתלמות כללי ב׳
אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתתקבל ע"י ועדת 

 ההשקעות.
החלה לפעול ב-02.2008

12908.78%5.21%6.58%5.11 1,662,193 

 אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח בשיעור 
חשיפה שלא יפחת מ-75%* מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה 

בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול.

5584.74%2.98%4.15%3.09 6,254,219 

 אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח בשיעור 
חשיפה שלא יפחת מ-75%* מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה 

 בשיעור של 0% מנכסי המסלול.
החלה לפעול ב-01.2009

13783.15%1.75%3.09%2.78 355,335 

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

 שונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75%* מנכסי המסלול.
החלה לפעול ב-12.2008

13992.58%1.04%2.48%2.32 124,290 

 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 המ רביים(, התשנ"ה- 1994.

החלה לפעול ב-12.2008

13980.09%0.08%0.32%0.12 53,522 

* ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול • התשואות הינן נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות לפני ניכוי דמי ניהול • אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו 
בעבר להעיד על תשואות שתושגנה  בעתיד • אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי 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.

נסגר למצטרפים

אפיק השקעה הלכתי )כשר( 



רואים את התמונה המלאה

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" 2. 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" * 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 עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד • אין 
באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי 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
מסלול

 תשואה 
ל- 12 חודשים

אחרונים
)6.2017-5.2018(

תשואה
ממוצעת שנתית
  3 שנים אחרונות
)6.2015- 5.2018(

 תשואה
ממוצעת שנתית
5 שנים אחרונות

)6.2013- 5.2018(

סטיית תקן
 שנתית

 5 שנים אחרונות
)6.2013- 5.2018(

 יתרת נכסים 
 ל- 31.5.2018 

באלפי ש''ח

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול ל בני 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.

97578.64%--- 2,393,801 

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול ל בני 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.

97587.02%--- 250,229 

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול ל בני 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.

97594.58%--- 56,820 

 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים1*
 אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתקבע על ידי

ועדת ההשקעות. מסלול זה מיועד למקבלי קצבאות קיימים אשר מועד האירוע 
המזכה אותם בקבלת קצבה התגבש עד ליום 31.12.2017.

2196----16,364 

 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה*
אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתקבע ע"י ועדת 

 ההשקעות. מסלול זה מיועד למקבלי קצבאות קיימים אשר מועד האירוע
המזכה אותם בקבלת קצבה התגבש החל מיום 31.12.2017.

12138----   372  

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

להוראות ההסדר התחיקתי ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד.
9760---- 20,959 

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול ל בני 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.

97617.87%--- 34,352 

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול ל בני 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.

97626.38%--- 15,981 

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול ל בני 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.

9763---- 9,127 

 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים2*
אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתקבע על ידי ועדת 

ההשקעות. מסלול זה מיועד למקבלי קצבאות קיימים אשר מועד האירוע המזכה 
אותם בקבלת קצבה התגבש עד ליום 31.12.2017.

8580---- 282 

---- 99 

אפיק השקעה הלכתי )כשר( 

מסלול חדש

מסלול חדש  אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה*
12139 אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתקבע ע"י ועדת 

ההשקעות. מסלול זה מיועד למקבלי קצבאות קיימים אשר מועד האירוע המזכה
אותם בקבלת קצבה התגבש החל מיום 31.12.2017.

 



 מספרקופות מרכזיות לפיצויים 
מסלול

 תשואה 
ל- 12 חודשים

אחרונים
)6.2017-5.2018(

תשואה
ממוצעת שנתית
  3 שנים אחרונות
)6.2015- 5.2018(

 תשואה
ממוצעת שנתית
5 שנים אחרונות

)6.2013- 5.2018(

סטיית תקן
 שנתית

 5 שנים אחרונות
)6.2013- 5.2018(

 יתרת נכסים 
 ל- 31.5.2018 

באלפי ש''ח

 אלטשולר שחם פיצויים כללי 
 712,224 10947.76%4.93%6.29%4.41אופי מדיניות השקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתקבע מעת לעת.

 אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות 
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח בשיעור 
חשיפה שלא יפחת מ-75%* מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה 

בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול.

5884.48%2.91%4.12%3.11 228,268 

 אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות 
אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח בשיעור חשיפה 

שלא יפחת מ- 75%* מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של 
 0% מנכסי המסלול.

החלה לפעול ב-01.2009

14173.17%1.86%3.14%2.80 46,129 

 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 המ רביים(, התשנ"ה-1994.

החלה לפעול ב-10.2011

2008----2,704 

* ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול ** 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 עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד • אין באמור 
בכתובת האינטרנט  באתר  המופיעים  הקופות  בתקנוני  מופיעה  המלאה  ההשקעה  מדיניות   • לצרכי  הלקוח  המותאם  אישי  פנסיוני  שיווק  ו/או  לייעוץ  תחליף  להוות  כדי 

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




