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מיטב דש גמל להשקעה
ככה חוסכים היום



קופת הגמל להשקעה הינה קופה שניתן למשוך ממנה את הכסף בכל גיל ולאו דווקא בגיל פרישה. 
קופת הגמל להשקעה נועדה לעודד את הציבור הרחב להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלו, אך יחד עם זאת לא להכביד 

על הציבור ולסגור את החיסכון עד גיל פרישה. 
בעתיד  להשקעה  כחיסכון  או  שלך  הפנוי  הכסף  לניהול  חיסכון  כמכשיר  להתאים  עשויה  להשקעה  גמל  קופת 
הזדמנות  לילדים,  חתונה  לימודים,  מטרה:  לכל  ילדיך/נכדיך  ועבור  עבורך  חשבון  לפתוח  באפשרותך  המשפחה. 

עסקית, טיול, פרישה וכו'.

יתרונותיה הייחודים של קופת גמל להשקעה על פני אפיקי השקעה אחרים:
דמי הניהול אטרקטיביים, ללא דמי שמירה, עמלת מינימום וכו'.	 
ניתן למשוך את החיסכון כולו או חלקו בכל עת.	 
דחיית מס על הרווחים למועד המשיכה, ובשיעור של 25% מהרווח הריאלי.	 
פטור ממס רווחי הון במשיכת הכספים כקצבה החל מגיל 60.	 
מגוון מסלולי השקעה חדשים וברמות סיכון שונות הניתנים לשינוי בכל עת ללא אירוע מס.	 
תקרת הפקדה של עד 70,000 ₪ לשנת מס כסכום חד פעמי או סכום שוטף קבוע באמצעות הוראת קבע.	 
השקעה בנכסים לא סחירים, הלוואות,קרנות השקעה פרטיות ונדל"ן.	 
אפשרות להצטרפות דיגיטלית פשוטה וקלה באמצעות אתר האינטרנט של מיטב דש.	 

יותר דיגיטלית
הצטרפות דיגיטלית מכל מקום, 

בפשטות ובמהירות

יותר נזילות
משיכת כספים בכל עת*

יותר גמישות
במגוון מסלולי השקעה בהתאם לבחירתך 

הפקדה של עד 70,000 ש"ח בשנה2

יותר חיסכון
מגוון רחב של הטבות מס1



מגוון מסלולי השקעה
בחר את המסלול המתאים לך:

מסלולי השקעה ללא מניות
מסלול טווח קצר

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות 
ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל 
שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. 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.

מסלול אג"ח ללא מניות
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופיקדונות, 
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.

מסלולי השקעה בעלי חשיפה בינונית למניות
מסלול אג"ח עד 10% מניות

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח 
להמרה, פיקדונות, 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 לא יעלה על 10% 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.

מסלול אג"ח עד 20% מניות
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח 
להמרה, פיקדונות, 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 לא יעלה על 20% 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.

מסלול כללי
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

מסלול כללי פאסיבי
נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

מסלול הלכה
היהודית בלבד ההשקעות במסלול תהיינה  לכללי ההלכה  ובכפוף  הדין  להוראות  בכפוף  לנכסים מסוגים שונים  יהיו חשופים  נכסי המסלול 
בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת 

התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.

מסלולי השקעה בעלי חשיפה גבוהה למניות
מסלול מנייתי

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.

מסלול מנייתי פאסיבי
נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%,יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים 

לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

ללא מניות

בעלי חשיפה 
בינונית למניות

בעלי חשיפה 
גבוהה למניות



החברה המנהלת הינה מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ. אין לראות באמור ייעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. ההשקעה הינה בהתאם 
לדין ולתקנון הקופה. *בכפןף לתשלום מס כדין. 1-אפשרות פטור ממס רווחי הון במשיכת הכספים כקצבה החל מגיל 60. פטור ממס על הדיבידנדים והקופונים )כמו בקופות 
גמל(, תשלום מס של 25% מהרווח הריאלי רק בעת המשיכה. ניתן לעבור בין מסלולי השקעה ללא עלות וללא אירוע מס. 2- הפקדה לעמית במעמד עמית עצמאי בלבד. סך 
כל ההפקדות לעמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה, הן המנוהלות על ידי החברה והן המנוהלות על ידי חברה מנהלת אחרת לא יעלו על 70,000 ש"ח  בכל 
שנת כספים )להלן: "סכום ההפקדה"(. סכום ההפקדה יעודכן מידי שנה ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד והכל בכפוף לדין, תקנות הקופות, נוהלי 
www. :החברה ובכפוף לתשלום מס כדין. מדיניות ההשקעות הינה בהתאם לתקנון הקופות ובהתאם למדיניות ההשקעה הצפויה כפי שמפורסמת באתר החברה בכתובת

meitavdash.co.il. החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעה בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף לתקנון הקופה. 
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מיטב דש גמל להשקעה
יותר גמישות. יותר נזילות. יותר חיסכון.


