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היקףדמי ניהול

נכסים2008

מדדסטייתממוצעתשואה

 (מיליונים)

07/2009

שארפתקןחודשימצטברת

 1,525.5  מלאה  3.44  0.90%  כללי  11,439  0.02  2.83  0.35%  14.39%  1 כלל למנהלים

היקףדמי ניהול

נכסים2008

מדדסטייתממוצעתשואה

 (מיליונים)

07/2009

שארפתקןחודשימצטברת

 1,230.4  01-2004  54.15  1.31%  כללי  13,737  0.23  2.35  0.84%  37.37%  2 דש אקונומיסט קרן השתלמות

 347.9  מלאה  0.63-  1.50%  כללי  12,507  0.11  2.46  0.59%  25.07%  3 נירית כללית  

 60.3  01-2002  0.89  0.90%  כללי  12,482  0.11  2.47  0.59%  24.82%  4 כלל מושלם השתלמות

תחילת פעילות

שם קופה

דירוג לפי 

תשואה

06/2006 - 07/2009

תחילת פעילותצבירה נטומסלול קופהשווי קרן

שם קופה

דירוג לפי 

תשואה

06/2006 - 07/2009

צבירה נטומסלול קופהשווי קרן

 60.3  01-2002  0.89  0.90%  כללי  12,482  0.11  2.47  0.59%  24.82%  4 כלל מושלם השתלמות

 155.0  מלאה  0.76  0.20%  כללי  12,302  0.11  1.96  0.55%  23.02%  6 ק.ה.ר  

 63.5  04-2005  1.15  1.35%  כללי  12,282  0.19  1.09  0.54%  22.82%  7 אינפיניטי השתלמות ב סל אג

 150.2  מלאה  0.20  0.30%  כללי  12,076  0.09  1.94  0.50%  20.76%  9 גלעד השתלמות

 737.4  מלאה  27.01  1.43%  כללי  12,072  0.07  2.49  0.50%  20.72%  10 דש נועם  

 947.5  מלאה  20.37  1.13%  כללי  11,987  0.07  2.17  0.48%  19.87%  13 מגדל - השתלמות

 69.2  מלאה  2.39  0.63%  כללי  11,983  0.08  1.72  0.48%  19.83%  14 אופקים השתלמות

 232.8  מלאה  3.52  0.40%  כללי  11,971  0.07  2.17  0.47%  19.71%  15 מישור  

 106.1  01-2003  17.02  0.76%  כללי  11,913  0.06  2.40  0.46%  19.13%  18 כלל השתלמות מסלולית מסלול כללי

 632.1  04-2005  11.03  1.02%  כללי  11,902  0.05  3.09  0.46%  19.02%  19 ילין לפידות קרן השתלמות

 403.0  מלאה  0.92  0.34%  כללי  11,828  0.06  1.78  0.44%  18.28%  21 ק.ס.מ  

 672.4  מלאה  5.93  0.51%  כללי  11,821  0.05  2.38  0.44%  18.21%  22 מינהל-השתלמות 

 514.1  מלאה  2.67  0.41%  כללי  11,819  0.06  1.75  0.44%  18.19%  23 ק.ל.ע מסלול כללי

 4,135.7  מלאה  4.24  1.12%  כללי  11,631  0.03  2.71  0.40%  16.31%  28 דש - השתלמות



היקףדמי ניהול

נכסים2008

מדדסטייתממוצעתשואה

 (מיליונים)

07/2009

שארפתקןחודשימצטברת

 677.4  01-2004  14.20  1.27%  כללי  14,237  0.23  2.53  0.93%  42.37%  1 דש אקונומיסט תגמולים

 522.4  מלאה  19.91  0.69%  כללי  12,666  0.17  1.38  0.62%  26.66%  5 דגש-איתן  

 1,135.8  מלאה  26.18-  1.35%  כללי  12,246  0.14  1.03  0.53%  22.46%  11 אקסלנס יסודות

 536.6  מלאה  1.18-  1.30%  כללי  12,254  0.12  1.25  0.54%  22.54%  10 ישיר מתן  

 50.4  05-2004  2.73  1.27%  כללי  12,749  0.10  2.78  0.64%  27.49%  4 מגדל פלטינום לתגמולים מסלול ברומטר

 57.9  06-2001  2.71  1.64%  כללי  12,544  0.08  2.80  0.60%  25.44%  6 כלל מושלם תגמולים

 45.7  מלאה  0.09  0.75%  כללי  11,584  0.07  2.11  0.39%  15.84%  59 עמית קופה לתגמולים ופיצויים

 336.6  01-2003  10.82  0.96%  כללי  12,063  0.06  2.13  0.49%  20.63%  14 מגדל לתגמולים ולפיצויים

 3,583.1  מלאה  24.46-  0.90%  כללי  12,004  0.05  2.34  0.48%  20.04%  20 תגמולים  

 762.3  מלאה  3.82-  0.30%  כללי  12,010  0.05  1.89  0.48%  20.10%  19 הגומל מסלול כללי

תחילת פעילות שם קופה

דירוג לפי 

תשואה

06/2006 - 07/2009

צבירה נטומסלול קופהשווי קרן

 762.3  מלאה  3.82-  0.30%  כללי  12,010  0.05  1.89  0.48%  20.10%  19 הגומל מסלול כללי

 514.0  מלאה  0.97  0.75%  כללי  11,833  0.05  0.99  0.44%  18.33%  30 חריש  

 223.1  מלאה  4.36  1.27%  כללי  12,029  0.05  2.69  0.49%  20.29%  16 דש דור ברגר

 119.6  05-2000  7.88  1.26%  כללי  12,040  0.05  2.69  0.49%  20.40%  15 דש אור  

 10,915.2  מלאה  29.68-  1.13%  כללי  11,959  0.04  2.66  0.47%  19.59%  21 תמר  
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כןהאם עמית מוטב כעמית שכיר בלבד

כןהאם יכול להיות עמית מוטב לאחר הפקדות כעמית עצמאי

23%שיעור מס שולי של העמית

1,833)מעביד+ עובד (פרמיה חודשית כשכיר בקצבה 

500)עובד בלבד(פרמיה חודשית כשכיר בקצבה 

לאנוספים 50% -לצורך קבלת ניכוי מוגדל ב 01/01/2009שנים ביום  50מלאו 

10,000משכורת עם זכויות בקצבה

0משכורת בלי זכויות

0אין בגינן זכויות -הכנסות אחרות שאינן משכורת 

0ניתן לבטח בקרן השתלמות לעצמאים -יד בלבד -הכנסה מעסק או משלח

0משכורת מבוטחת בקרן השתלמות לשכירים

 קופות גמל לקצבה
 שכיר שאינו עמית מוטב

פרמיה לזיכויפרמיה לניכויסך פרמיה

000

חיסכון מס כוללחיסכון מס

000

 

 

 עצמאי/שכיר שהנו עמית מוטב
 
פרמיה לזיכויפרמיה לניכויסך פרמיה

000

חיסכון מס כוללחיסכון מס

000

 

 אבדן כושר עבודה
250

 

 קרן השתלמות
 יד בלבד-לעמית שיש הכנסה מעסק או משלח
חיסכון מס כוללניכוי מותר למססך פרמיה

000

 

 All Rights Reserved® כל הזכויות שמורות 
 75730ראשון לציון  7/31מ קאפח "צביקה משבנק בע
 2007מרץ , מנזלי. י י"נכתב ע



 

 ,לקוח יקר   

 

 לעדכן אותנו לשם עדכון המלצותינורשימת אירועים בהם מומלץ לפנות ומצורפת בזאת 

 .מומלץ לשמור רשימה זו במקום בולט*

                               .הולדת ילד   .1

                       .שינוי שכר    .2

            . קשינוי מעמד עיסו   .3

           .עיסוק/ שינוי מקצוע   .4

      .פתיחת או סגירת עסק    .5

         .פיטורין או התפטרות   .6

  .אובדן או פדיון חסכון משמעותי,קבלת סכום כסף משמעותי   .7

         .חברת ביטוח בהצעה כלשהוא/ פניה מצד סוכן    .8

  .ח או ביטוח משלים בהצעה כל שהיא"פניה מצד קופ   .9

                                                 .מחלה או פציעה .01

                        .21,18,9,3 ,שנה 1הגעת ילד לגיל  .11

                                     .67 -ו,   60הגעתך לגיל   .21

  .רצון לשינוי מוטבים בתוכניות הביטוח .31

 (ל"קובץ זה ישלח אליכם גם בדוא),בצירוף קובץ וורד בלבדל בלבד ו"בדואעדכונים אלה יש לשלוח .א 

  .ז .יש לציין בבירור שמות ומספרי ת-באתר החברה " תיק אישי"או בפורטל  serv@forsure.org :ת לכתוב    

 ערוכים   היועצים, ( אלא במידה והנושא בהול)ככל האפשר מפניות טלפוניות בשאלות ועדכונים  ומנעינא ה. ב

 בירור התשובה בצורה   ,כניסה לתיק הלקוח ,הפניה יותר לאחר קבלת  למתן שירות טוב ותשובות מקצועיות    

 (י המקרה והצורך בכתב וגם בשיחה טלפונית ללקוח"עפ), אחראית ומענה מסודר     

 הרווחת–המלצת 
לכן החלטנו להעניק לכם חלק , גילינו שאתם השגרירים הטובים ביותר, מסקר לקוחות פורשור

 !ולאפשר לכם ייעוץ וליווי מתמשך לכל החיים ללא תשלום  ניכר מתקציב הפרסום שלנו

 ?איך זה עובד  –אז 
 ,אתם  לחבר להתייעץ עימנו ולהרוויח כסף רב ושקט נפשי כפי שהרווחתם םהמלצת

 5%הנחה של חינם וגם  –פגישת ראשונית גם יקבל , במידה ואמנם הלקוח ירכוש את שירותינו 

 .במידה ויתברר כי השירות שלנו דרוש וכדאי לו ממחיר הייעוץ

 !בחינם ,  חודשי ליווי ובקרה נוספים על אלה שרכשתם 3 על כל חבר כזה  אתם תקבלו

 !שלנו לכל החיים ליווי וייעוץ שוטף תזכו לכך 
  .חודשים יגיע אחד מחברכם אלינו כלקוח 3-במידה ואחת ל

 

 

 

 מבצע חבר מביא חבר מיועד אך ורק ללקוחות שבעי רצון                     

 .שרכשו בעצמם שירותי ליווי ובקרה                                 

mailto:serv@forsure.org

