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 גמל ופנסיה בע"מדש בניהול מיטב קופות הודעה על מיזוג  הנדון:
 

" גמל ופנסיה בע"מדש מיטב  : ("החברה המנהלת" "החברה)  מתכבדת להודיע כדלהלן
 

ן מס'  החברהכחלק מהיערכות  , התשס"ה 4לכניסתן לתוקף של הוראות תיקו גמל( )קופות  בדבר  "(פות גמלחוק קו)" 5002-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
" ,צמצום מספר קופות הגמל שבניהול חברה מנהלת ( ן במשרד האוצר  , ביטוח וחיסכו  החברה פועלת "(הממונהובהתאם להוראות והנחיות הממונה על שוק ההון

גן של קופות גמלמספר קופות הגמל המצויות בניהולה, באמ מצוםבימים אלה לצ ו אל קופות גמל מסלוליות צעות מיזו צויות המ ,אחרות מאותו הסוג תמסלולי
ו/או העברת מסלולים.  בניהול החברה, על דרך של מיזוג 

 
 

ג  : יםהמבוקש יםלהלן טבלה המתארת את המיזו
 

ל  / מסלו הקופה 

ג   המתמז

ל  ית במסלו נ יות ההשקעה התקנו מדינ

 המתמזג

ל  / מסלו הקופה 

ט  הקול

ל  ית במסלו נ יות ההשקעה התקנו מדינ

ט  הקול

יות ההשקעה הצפ יה מדינ ו

ט ל הקול סלו  במ

 
*ייתכנו שינויים במדיניות 

ההשקעה הצפויה. ככל ויחלו 
שינויים כאמור, תודיע על כך 
 *החברה בהתאם לנדרש ממנה.

 

ת    גמלקופו

 
 דש גמל

 מסלול "דש גמל"
(555) 

ולא  00%-שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ
מנכסי המסלול, בכפוף להוראות  40%יעלה על 

 למגבלות שנקבעו על פיו.ההסדר התחיקתי ו
החברה תשקיע את נכסי המסלול וכן כל כספים 
שיכנסו למסלול בתורת ריווחי השקעותיו, או 
כתוצאה ממכירתם או פדיונם של ניירות ערך 
)בניכוי סכומים שההסדר התחיקתי מתיר 
לנכותם(, בהשקעות המותרות על פי ההסדר 

 .התחיקתי ובמגבלות הקבועות שם
 

 
גמל דש   מיטב 
י  מסלול כלל

(478) 

בו יושקעו נכסי המסלול על פי התפתחויות בשוק 
ההון, בהתאם לשיקול דעתה המקצועי של החברה 
המנהלת ובכפוף להנחיות הרלבנטיות בהסדר 

 התחיקתי.

-, אג"ח ממשלתי44.00%-מניות
, 52.00%-, אג"ח קונצרני40.00%

קרנות  -, אחר2.00%-מזומן -אחר
.4.00%-השקעה

1
 

                                                 
1
גח ממשלתי: לא כולל אגח ממשלתי קצר א. שיעור החשיפה באפיק המניות הינו שיעור החשיפה האפקטיבי הכולל גם השקעה באמצעות אופציות, חוזים עתידיים, תעודות סל וקרנות נאמנות 

יתרות עו"ש ופקדונות קצרים מוצגים  .42.53%עתידיים, עומד על תי קצר המוחזק כנגד השקעה בחוזים המוחזק כנגד השקעה בחוזים עתידיים. שיעור האגח הממשלתי הכולל גם אגח ממשל
 בניכוי חלק מהחשיפה הנובעת מהשקעה באופציות וחוזים עתידיים
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 דש גמל
 סלול "דש גמל שקלי קצר"מ

(5252) 

לפחות מנכסי המסלול בנכסים  52%חשיפה של 
שמשך החיים הממוצע שלהם הינו עד שנה אחת 
לרבות, פקדונות, נע"מ, קרנות כספיות, מק"מ 
ואג"ח ממשלתי. יתרת הנכסים יושקעו על פי 
שיקול דעתה של החברה המנהלת ובכפוף 

 להוראות ההסדר התחיקתי.
 

גמ  למיטב דש 
וח קצר  מסלול טו

(884) 

בו יושקעו נכסי המסלול על פי שיקול דעתה של 
החברה המנהלת, ובלבד שלא יושקעו במניות ו/או 
באופציות על מניות ו/או באופציות על מדדי מניות, 

 והמח"מ של נכסי המסלול לא יעלה על שנה.

נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול 
דעתה של החברה המנהלת, ובלבד 

יושקעו במניות ו/או באופציות שלא 
על מניות ו/או באופציות על מדדי 
מניות, והמח"מ של נכסי המסלול לא 

 יעלה על שנה.

 דש גמל
 מסלול "דש גמל מניות"

(5202) 

לפחות מנכסי המסלול למניות.  52%חשיפה של 
יתרת הנכסים תושקע על פי שיקול דעתה של 
החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר 

 קתי.התחי
 

גמל דש   מיטב 
ל  יותמסלו  מנ

(477) 
 

אשר לאחר הליך 
 המיזוג ייקרא:

 "מסלול מנייתי"

)שבעים וחמישה אחוז(  52%בו יושקעו לפחות 
מנכסי המסלול במניות ו/או אופציות ו/או ניירות 
ערך המירים ו/או בקרנות נאמנות המתמחות 

 בהשקעות כאמור.

מנכסי המסלול יושקעו  52%לפחות 
/או אופציות ו/או ניירות ערך במניות ו

המירים ו/או בקרנות נאמנות 
 המתמחות בהשקעות כאמור.

 דש גמל 
 מסלול "אג"ח כללי"

(5202) 

לפחות מנכסי המסלול  52%חשיפה של 
למכשירי חוב מכל סוג, לרבות אגרות חוב, כתבי 
התחייבות, שטרי הון, הלוואות, מק"מ, נע"מ, 

סל על מדדי  חודשים, תעודות 4פיקדונות מעל 
אג"ח, קרנות השקעה מתמחות, קרנות נאמנות 
מתמחות ונגזרות על מכשירים אלה. יתרת 

 4הנכסים תושקע במזומן, בפיקדונות עד 
חודשים ובמט"ח, על פי שיקול דעתה של 
החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר 

 התחיקתי. נכסי המסלול לא יושקעו במניות.

גמל  מיטב 
)ללא  מסלול אג"ח 

 מניות(
(2505) 

 
 

)שמונים אחוזים( מנכסי  20%בו יושקעו לפחות 
המסלול באגרות חוב, פקדונות בנקאיים מעל 
שלושה חודשים והלוואות לעמיתים. במסלול זה 
לא תהיה השקעה במניות ו/או אופציות ו/או 
ניירות ערך המירים ו/או בקרנות נאמנות 

 המתמחות בהשקעות כאמור.

לול באגרות מנכסי המס 20%לפחות 
חוב, פקדונות בנקאיים מעל שלושה 
חודשים והלוואות לעמיתים. במסלול 
זה לא תהיה השקעה במניות ו/או 
אופציות ו'/או ניירות ערך המירים 
ו/או בקרנות נאמנות המתמחות 

 בהשקעות כאמור.

 מיטב גמל 
 45מסלול אג"ח 

(2501)2 

מנכסי המסלול  02%בו יושקעו לכל היותר 
או אופציות ו/או ני"ע המירים ו/או במניות ו/

בקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות כאמור 
מנכסי המסלול באגרות חוב,  22%ולכל הפחות 

 דש גמל
זהב גמל  דש   מסלול 

(552)3 
 

מנכסי  00%עלה על שיעור החשיפה למניות לא י
המסלול, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי 
ולמגבלות שנקבעו על פיו. החברה תשקיע את נכסי 
המסלול וכן כל כספים שיכנסו למסלול בתורת 

מדיניות ההשקעה הצפויה
5

 -מניות :
, אג"ח %34 -, אג"ח ממשלתי%4

, %2 -מזומן -אחר %55 -קונצרני
 %0 -קרנות השקעה -אחר

                                                 
2

( אל קופת " מיטב דש גמל זהב" )העברת המסלול כפי שהוא כמסלול השקעה נוסף בקופת "מיטב דש גמל"(. 220זוג המסלולים ייעשה במקביל למיזוג טכני של מסלול "דש גמל זהב" )מי 
 ".22נכסי מסלול " מיטב גמל אג"ח משמעות הדבר כי החל ממועד השלמת המיזוג, מסלול "דש גמל זהב" ינוהל בקופת "מיטב דש גמל" ויקלוט לתוכו את 

 
3

נעשות בהתאם להחלט  ת הנימוק למיזוג: על פי מדיניות ההשקעה של המסלול הקולט, מדובר במסלול שאינו מתמחה באפיק השקעה מסוים וכי ההשקעות 
ן להיום, של כל אחד החברה. לעומת זאת, המסלול המתמזג הנו בעלת התמחות בהשקעה באג"ח. יחד עם זאת, בבחינת מצבת ההשקעות  נכו בפועל 

ניתן לראות כי החשיפה לרכיב המניות ולאג"ח הנה דומה בשני המסלולים, לפיכך בפועל  אין ממש שונות מהותית בין המסלולים. למען  –מהמסלולים, 
 הנוחות, בטבלה להלן מוצגת מצבת ההשקעות בפועל בכל מסלול.

 



 
 

3 

 

פקדונות בנקאיים מעל שלושה חודשים 
 .והלוואות לעמיתים

יך  אשר לאחר הל
יקרא: י ג  זו  המי
זהב"  "מסלול 

ריווחי השקעותיו, או כתוצאה ממכירתם או 
פדיונם של ניירות ערך )בניכוי סכומים שההסדר 

על התחיקתי מתיר לנכותם(, בהשקעות המותרות 
 4פי ההסדר התחיקתי ובמגבלות הקבועות שם.

 

מצבת השקעות בפועל במסלול הקולט 
 :40.05.04נכון ליום 

 %3.03מניות: 
 %30.42אג"ח ממשלתיות סחירות: 

 %4.40: מזומנים
 %00.32אג"ח קונצרניות סחירות: 

 5.03%פקדונות והלוואות: 
 03.00%השקעות אחרות: 

ת  יים – גמלקופו טכנ ם  זוגי  מי
 

גמל  דש 
אג"ח  גמל  דש  מסלול 

י  ממשלת
(2041) 

לפחות מנכסי המסלול לאג"ח  52%חשיפה של 
ממשלתי ונגזרותיו. יתרת הנכסים תושקע 

ף להוראות בכפובפיקדונות, במזומן ובמט"ח, 
 .ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו

גמל דש   מיטב 
ל השקעה  סלו כמ

בקופה  ם נוסף  ע
 אותו מס' קופה

 בשם:
י"  "אג"ח ממשלת

 

 
. י ו נ שי  ללא 

 
. י ו נ שי  ללא 

 דש גמל
חו"ל גמל  דש   מסלול 

(5252) 

לפחות מנכסי המסלול בנכסים  52%חשיפה של 
ע פיננסיים ובמכשירים פיננסים הנקובים במטב

חוץ וכן בהשקעות בחו"ל לרבות: מניות, ניירות 
ערך מכל סוג, פיקדונות במט"ח מכל סוג, 
תעודות המקנות זכות לרכוש ניירות ערך, 
יחידות בקרן להשקעות משותפות בנאמנות, 
הלוואות, מכשירים עתידיים ופיננסיים מכל 
סוג, קרנות השקעה כהגדרתן בהסדר התחיקתי, 

ר או כל השקעה אחרת מטבעות חוץ וכל נכס אח
בחו"ל שתחליט עליה החברה המנהלת, מעת 
לעת על פי שיקול דעתה של החברה המנהלת 

יתרת  בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.ו
הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה 

 .בכפוף להוראות ההסדר התחיקתיהמנהלת ו
 

גמל  דש  מיטב 
ל השקעה  סלו כמ

ם אותו מס'  נוסף ע
ם: קופה  בש

 מסלול חו"ל

 
. י ו נ שי  ללא 

 
. י ו נ שי  ללא 

                                                                                                                                                                                                                                                              
אגח ממשלתי: לא כולל אגח ממשלתי קצר . ידיים, תעודות סל וקרנות נאמנותשיעור החשיפה באפיק המניות הינו שיעור החשיפה האפקטיבי הכולל גם השקעה באמצעות אופציות, חוזים עת 5

יתרות עו"ש ופקדונות קצרים מוצגים  .30.40%הממשלתי הכולל גם אגח ממשלתי קצר המוחזק כנגד השקעה בחוזים עתידיים, עומד על  ח "המוחזק כנגד השקעה בחוזים עתידיים. שיעור האג
 השקעה באופציות וחוזים עתידייםבניכוי חלק מהחשיפה הנובעת מ

 
4
ת מדיניות ההשקעה של מסלול "דש גמל זהב" באופן שמגבלת החשיפה למניות תעמוד במקביל להליך המיזוג, מבקשת החברה לשנות א 

 כפי שהיא קבועה כיום. שינוי זה טרם נכנס לתוקפו והוא כפוף לאישור הממונה. 22%ולא על  25%על 



 
 

4 

 

 דש גמל
נה גמל פלטי דש   מסלו 

(122) 

ולא  40%-שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ
מנכסי המסלול, בכפוף להוראות  20% לעיעלה 

 ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.
החברה תשקיע את נכסי המסלול וכן כל כספים 

ותיו, או שיכנסו למסלול בתורת ריווחי השקע
כתוצאה ממכירתם או פדיונם של ניירות ערך 
)בניכוי סכומים שההסדר התחיקתי מתיר 
לנכותם(, בהשקעות המותרות על פי ההסדר 

 התחיקתי ובמגבלות הקבועות שם.
 

גמל  דש  מיטב 
ל השקעה  סלו כמ

ם אותו מס'  נוסף ע
ם:  קופה בש

 מסלול פלטינה

 
. י ו נ שי  ללא 

 
. י ו נ שי  ללא 

 

 השתלמותקרנות 

 
ת  דש השתלמו

מסלול דש השתלמות 
י קצר  שקל

(5258) 
 

52חשיפה של  ל  % לפחות מנכסי המסלו
ם הממוצע שלהם  שך החיי ם שמ בנכסי
 , ות פקדונ שנה אחת לרבות,  עד  ו  נ הי
ג"ח  וא , מק"מ  כספיות ות  , קרנ נע"מ
פי  על  יושקעו  ם  הנכסי יתרת   . ממשלתי
ל דעתה של החברה המנהלת  שיקו

להוראות ההסדר התחי ף  .ובכפו  קתי
 

 מיטב דש השתלמות
י ספ  מסלול כ

(2072) 

יושקעו באג"ח  נכסי המסלול  כלל 
ג  רו נצרני בדי וקו לא  AAממשלתי  ומעלה 

 , שקיף כמפורט בת עד שנה  ד  צמו
 , ם ם בשקלי ומזומני ב  לזמן קצו ות  פיקדונ
שמשך החיים הממוצע של כלל  ובלבד 
 . יום ם  על תשעי יעלה  ל לא  נכסי המסלו

ש יו לא  בכל מקרה  כי  ובהר  נכסי י קעו 
ם  ירות ערך המירי י בנ או  ות  י במנ ל  המסלו

. /או במט"ח ו ות  י  למנ
 

כלל נכסי הקופה יושקעו באג"ח 
ומעלה  AAממשלתי וקונצרני בדירוג 

לא צמוד, ובלבד שמח"מ כלל נכסי 
יום. לא מותרת  30הקופה לא יעלה על 

השקעה במניות, ניירות המירים 
 למניות או מט"ח.

ת   דש השתלמו
ה שתלמות מסלול דש 

 מניות
(5200) 

 
52חשיפה של  ל  % לפחות מנכסי המסלו

פי  על  ם תושקע  יתרת הנכסי  . ות י למנ
ל דעתה של החברה המנהלת  שיקו

להוראות ההסדר התחיקתי ף   ובכפו

 מיטב דש השתלמות
ל  יותמסלו  מנ

(440) 
יך  אשר לאחר הל

יקרא: י ג  זו  המי
ל  ימסלו ית  מניי

לפחות  שקעו  יו 52בו  שבעים וחמישה  % (
) ז /או  אחו ו ות  ל במני מנכסי המסלו

ו  /א ו ם  ערך המירי יירות  נ /או  ו ות  אופצי
ות המתמחות בהשקעות  נאמנ ות  בקרנ

.  כאמור

 
מנכסי המסלול יושקעו  52%לפחות 

במניות ו/או אופציות ו/או ניירות ערך 
המירים ו/או בקרנות נאמנות 

 המתמחות בהשקעות כאמור.

ת   דש השתלמו
מסלול דש השתלמות 

י כלל  אג"ח 
(5205) 

52חשיפה של  ל  % לפחות מנכסי המסלו
סוג חוב מכל  גרות , למכשירי  לרבות א

 , ן חוב, כתבי התחייבות, שטרי הו
ות מעל  פיקדונ נע"מ,   , , מק"מ ואות הלו

4  , על מדדי אג"ח , תעודות סל  שים חוד
ות  שקעה מתמחות, קרנ קרנות ה
שירים  על מכ גזרות  ונ נאמנות מתמחות 

במזומ שקע  הנכסים תו יתרת  , אלה.  ן
עד  ות  נ על  4בפיקדו  , ובמט"ח ם  חודשי

של החברה המנהלת  ל דעתה  פי שיקו
 . להוראות ההסדר התחיקתי ף  ובכפו

ות י במנ יושקעו   נכסי המסלול לא 

 מיטב דש השתלמות
)ללא  מסלול אג"ח 

 מניות(
(2582) 

יך אשר לאחר  הל
יקרא: י ג  זו  המי

 מסלול אג"ח

שקעו לפחות  יו 2בו  0 %  ) זים ם אחו ני שמו (
ות מנכסי המסל נ גרות חוב, פקדו בא ל  ו

ם מע ת בנקאיי ואו והלו חודשים  ל שלושה 
ם ה לעמיתי שקע לא תהיה ה זה  ל  . במסלו

ך  ער ירות  ני ו/או  ות  אופצי /או  ו ות  במני
ות נאמנות המתמחות  /או בקרנ ו ם  המירי

. שקעות כאמור  בה
 

מנכסי המסלול באגרות  20%לפחות 
חוב, פקדונות בנקאיים מעל שלושה 
חודשים והלוואות לעמיתים. במסלול 
זה לא תהיה השקעה במניות ו/או 
אופציות ו'/או ניירות ערך המירים 
ו/או בקרנות נאמנות המתמחות 

 בהשקעות כאמור.
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 מיטב דש השתלמות
 45מסלול אג"ח 

(2582)6 

היותר  לכל  שקעו  יו 0בו  מנכסי  2%
ו/או  ות  ו/או אופצי ות  במני ל  המסלו
ות  נאמנ בקרנות  /או  ו ם  י"ע המירי נ
לכל  ו שקעות כאמור  המתמחות בה

22הפחות  גרות  % ל בא מנכסי המסלו
שה  ם מעל שלו בנקאיי ות  נ פקדו  , חוב

ם ואות לעמיתי והלו ם   .חודשי

 דש השתלמות
דש  מסלול 

זהב   השתלמות 
(2050) 

יך  אשר לאחר הל
יקרא: י ג  זו  המי

זהב""מס  7לול 

על  יעלה  לא  יות  עור החשיפה למנ 0שי 0% 
בכפוף להוראות ההסדר   , מנכסי המסלול

. פיו על  שנקבעו  גבלות  ולמ  התחיקתי 
וכן כל  נכסי המסלול  ע את  שקי החברה ת
ווחי  רי בתורת  ם שיכנסו למסלול  כספי
או  כתוצאה ממכירתם  , או  ו השקעותי
ם  י סכומי כו י בנ ( ערך  ירות  י נ של  ונם  פדי

, שההסדר התחי ) לנכותם קתי מתיר 
פי ההסדר  על  שקעות המותרות  בה

. עות שם גבלות הקבו ובמ  8התחיקתי 

מדיניות ההשקעה הצפויה
9

: 
, אג"ח %34-, אג"ח משלתי%4-מניות

-, אחר%2 -מזומן-, אחר%55-קונצרני
  %0-קרנות השקעה

מצבת השקעות בפועל במסלול הקולט 
 :40.05.04נכון ליום 

 %3.02 -מניות
 %34.24לתיות סחירות: אג"ח ממש
 %4.45מזומנים: 

 %05.34אג"ח קונצרניות סחירות: 
 %0.24פקדונות והלוואות: 

 %00.22השקעות אחרות: 
ת  נות השתלמו ם –קר ם טכניי זוגי  מי

 דש השתלמות
 מסלול דש השתלמות

(558) 

יפחת מ לא  ות  י למנ עור החשיפה  -שי
יעלה  00% 4 לעולא  מנכסי  0%

בכפוף להוראות   , ההסדר המסלול
. פיו על  שנקבעו  גבלות  ולמ  התחיקתי 

וכן  נכסי המסלול  שקיע את  החברה ת
בתורת  ל  למסלו כספים שיכנסו  כל 
כתוצאה  או   , ו שקעותי ווחי ה רי
ירות ערך  י נ ונם של  פדי ם או  ממכירת
ם שההסדר התחיקתי  י סכומי יכו )בנ
על  שקעות המותרות  , בה ם( לנכות מתיר 
ובמגבלות  פי ההסדר התחיקתי 

 .הקבועות שם
 

 מיטב דש השתלמות
ל השקעה  סלו כמ

ם אותו  בה ע נוסף 
מס' קופה אשר 

ג  זו יך המי לאחר הל
 ייקרא:
 "ארד"

 
. י ו נ שי  ללא 

 
. י ו נ שי  ללא 

                                                 
6

( אל קופת " דש השתלמות זהב" )העברת המסלול כפי שהוא כמסלול השקעה נוסף בקופת "מיטב דש 0424מיזוג המסלולים ייעשה במקביל למיזוג טכני של מסלול "דש השתלמות זהב" ) 
 ".22זהב" ינוהל בקופת "מיטב דש השתלמות" ויקלוט לתוכו את נכסי מסלול " דש השתלמות אג"ח השתלמות"(. משמעות הדבר כי החל ממועד השלמת המיזוג, מסלול "דש השתלמות 

 
7

וכי ההשקעות נעשות בהתאם להחלטת   נימוק למיזוג: על פי מדיניות ההשקעה של המסלול הקולט, מדובר במסלול שאינו מתמחה באפיק השקעה מסוים 
לעומת זאת, המסלול המתמזג הנו בעלת ה נכון להיום, של כל אחד החברה.  תמחות בהשקעה באג"ח. יחד עם זאת, בבחינת מצבת ההשקעות בפועל 

ניתן לראות כי החשיפה לרכיב המניות ולאג"ח הנה דומה בשני המסלולים, לפיכך בפועל  אין ממש שונות מהותית בין המסלולים. למען  –מהמסלולים, 
 ל מסלול.הנוחות, בטבלה להלן מוצגת מצבת ההשקעות בפועל בכ

 
במקביל להליך המיזוג, מבקשת החברה לשנות את מדיניות ההשקעה של מסלול "דש השתלמות זהב" באופן שמגבלת החשיפה למניות 8

 כפי שהיא קבועה כיום. שינוי זה טרם נכנס לתוקפו והוא כפוף לאישור הממונה. 22%ולא על  25%תעמוד על 
 
אגח ממשלתי: לא כולל אגח ממשלתי קצר . החשיפה האפקטיבי הכולל גם השקעה באמצעות אופציות, חוזים עתידיים, תעודות סל וקרנות נאמנותשיעור החשיפה באפיק המניות הינו שיעור  9

עו"ש ופקדונות קצרים מוצגים יתרות . 34.43%המוחזק כנגד השקעה בחוזים עתידיים. שיעור האגח הממשלתי הכולל גם אגח ממשלתי קצר המוחזק כנגד השקעה בחוזים עתידיים, עומד על 
 בניכוי חלק מהחשיפה הנובעת מהשקעה באופציות וחוזים עתידיים
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 דש השתלמות
מסלול דש השתלמות 

 נוגה
(180) 

יפחת מ לא  ות  י למנ עור החשיפה  -שי
יעלה  40% 2 לעולא  מנכסי  0%

בכפוף להוראות ההסדר   , המסלול
גבלות  ולמ .התחיקתי  פיו על   שנקבעו 

וכן  נכסי המסלול  שקיע את  החברה ת
בתורת  ל  למסלו כספים שיכנסו  כל 
כתוצאה  או   , ו שקעותי ווחי ה רי
ירות ערך  י נ ונם של  פדי ם או  ממכירת
ם שההסדר התחיקתי  י סכומי יכו )בנ
על  שקעות המותרות  , בה ם( לנכות מתיר 
ובמגבלות  פי ההסדר התחיקתי 

.  הקבועות שם
 

 מיטב דש השתלמות
סל ל השקעה כמ ו

ם אותו  בה ע נוסף 
מס' קופה אשר 

ג  זו יך המי לאחר הל
 ייקרא:
 "נגה"

 
. י ו נ שי  ללא 

 
. י ו נ שי  ללא 

ל  דש השתלמות מסלו
 זהב

(2050) 

על  יעלה  לא  ות  עור החשיפה למני שי
ף להוראות  00% בכפו  , מנכסי המסלול

שנקבעו  גבלות  ולמ ההסדר התחיקתי 
. פיו  על 

וכן  נכסי המסלול  שקיע את  החברה ת
בתורת כל  ל  למסלו כספים שיכנסו 

כתוצאה  או   , ו שקעותי ווחי ה רי
ירות ערך  י נ ונם של  פדי ם או  ממכירת
ם שההסדר התחיקתי  י סכומי יכו )בנ
על  שקעות המותרות  , בה ם( לנכות מתיר 
ובמגבלות  פי ההסדר התחיקתי 

 .הקבועות שם
 

 מיטב דש השתלמות
ל השקעה  סלו כמ

ם אותו  בה ע נוסף 
מס' קופה אשר 

יך ה ג לאחר הל זו מי
 ייקרא:

זהב"  "מסלול 

 
על  יעלה  לא  יות  עור החשיפה למנ 0שי 2% 

בכפוף להוראות ההסדר   , מנכסי המסלול
. פיו על  שנקבעו  גבלות  ולמ  התחיקתי 

וכן כל  נכסי המסלול  ע את  שקי החברה ת
ווחי  רי בתורת  ם שיכנסו למסלול  כספי
או  כתוצאה ממכירתם  , או  ו השקעותי

י סכ כו י בנ ( ערך  ירות  י נ של  ונם  ם פדי ומי
 , ) לנכותם שההסדר התחיקתי מתיר 
פי ההסדר  על  שקעות המותרות  בה

עות שם גבלות הקבו ובמ  .התחיקתי 

 

 דש השתלמות
ת   ל דש השתלמו מסלו

י  אג"ח ממשלת
(2047) 

52חשיפה של  ל  % לפחות מנכסי המסלו
יתרת   . ו זרותי ג ונ שלתי  לאג"ח ממ
במזומן  ות,  שקע בפיקדונ ם תו הנכסי

 , להוראות הובמט"ח הסדר בכפוף 
. פיו על  שנקבעו  גבלות  ולמ  התחיקתי 

 מיטב דש השתלמות
ל השקעה  סלו כמ

ם אותו  בה ע נוסף 
מס' קופה אשר 

ג  זו יך המי לאחר הל
 ייקרא:

"מסלול אג"ח 
 ממשלתי"

 
. י ו נ שי  ללא 

 
. י ו נ שי  ללא 
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 דש השתלמות
מסלול דש השתלמות 

 חו"ל
(5255) 

52חשיפה של  ל  % לפחות מנכסי המסלו
ובמכ ים  נסי פינ ם  ם בנכסי נסי נ פי ם  שירי

שקעות  כן בה ו ץ  ם במטבע חו הנקובי
ירות ערך מכל  ני יות,  לרבות: מנ בחו"ל 
 , ג סו ות במט"ח מכל  נ פיקדו  , ג סו
יירות  נ ש  לרכו זכות  ות  תעודות המקנ
שקעות משותפות  בקרן לה יחידות   , ערך
דיים  עתי שירים  ואות, מכ ות, הלו בנאמנ
שקעה  , קרנות ה ג סו ם מכל  נסיי נ פי ו

, מטבעות כהגדרתן בהסדר התחי קתי
שקעה אחרת  נכס אחר או כל ה וכל  ץ  חו
עליה החברה המנהלת,  שתחליט  בחו"ל 
ל דעתה של  פי שיקו על  מעת לעת 

ו ף להוראות החברה המנהלת  בכפו
. ם  ההסדר התחיקתי יתרת הנכסי

ל דעתה של החברה  שיקו פי  על  שקעו  יו
ו להוראות ההסדר המנהלת  ף  בכפו

 .התחיקתי

 מיטב דש השתלמות
ל השק סלו עה כמ

ם אותו  בה ע נוסף 
מס' קופה אשר 

ג  זו יך המי לאחר הל
 ייקרא:
 "חו"ל"

 
. י ו נ שי  ללא 

 
. י ו נ שי  ללא 

 

.  )להלן:"הליך המיזוג"(

 

גף שוק ההון, ביטוח , ובהתאם לחוזר הגשת בקשות למיזוג קופות גמל או למיזוג מסלולי השקעה לאישור הממונה כפי שפרסם אקופות גמללחוק  45הליך המיזוג ייעשה בהתאם להוראת סעיף 
ו  המועד המשוער להשלמת הליך המיזוגוחיסכון במשרד האוצר.   .0.04.5004ליום  עדהנ

 
ו ו/או מכל מסלול כל עמית זכאי להעביר בכל עת את כספי לכל קופה אחרת  ל ו, והכבחרלכל מסלול אחר באותה הקופה כפי שי, כולם או חלקם, מכל קופה 

יובהר בכפוף להוראות הדין. . זכויות העמיתים הקיימים והמועברים כי כן   יישמרו
 
 
 
 

ניתןבנוגע להליך המיזוג בכל שאלה  לפנות לחברה: , 
 גמל ופנסיה בע"מדש מיטב 

 (0* )שלוחה 0011 טל': 5225025בני ברק מיקוד  5885ת.ד מען: 
 ilwww.meitavdash.co. כתובת אתר אינטרנט:

 
 
 

 בכבוד רב,
 גמל ופנסיה בע"מדש מיטב 

 

http://www.meitavdash.co.il/
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 לאחר מיזוג –קופות גמל 
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 אחרי מיזוג –קרנות השתלמות 

 
 


