
  מ"אגודה שיתופית בע, נתיבי אוויר לישראל, על ג לעובדי אל"קופת
  
  

  הודעה בדבר פתיחת מסלול השקעה מנייתי
  
  

  ,יקרי� על ה�עמיתי� ואנשי אל
  

  .ממשיכה בפעילותה לשיפור המוצר והשירות על�ג לעובדי אל"תקופהנהלת 
  .!מיליו�  33� היא מנהלת נכסי� בהיק� של כמיליארד ו 2011למר�  נכו�

המתאימי� הקופה שמה לעצמה כמטרה את מקסו� התשואות והנכסי� על ידי השקעה בנכסי� 
  .י צוות מקצועי ומיומ�"אחראית וזאת עלמדיניות השקעות 

ומעלה  50%נמוכי� עד כדי ממשי% להיות מהשיעור דמי הניהול של עמיתי הקופה יש לציי� ש
  .מדמי הניהול הנגבי� על ידי גופי� מתחרי� 

שוק ההו� ברמת לתנאי תיק ההשקעות נבח� אחת לשבועיי� בוועדת ההשקעות ומותא� תמהיל 
  .המאקרו והמיקרו

  
וכחלק מהצעדי� הננקטי� להרחבת , בהמש% לשימת הדגש על מחויבות הקופה כלפי עמיתיה

אנו , יות העומדות בפני העמיתי� והתאמת החיסכו� הפנסיוני לצרכי ולאופי העמיתי�האפשרו
  .אשר מצטר� לשני מסלולי� קיימי�, מסלול מנייתי, על פתיחת מסלול נוס� שמחי� לבשר

  .גילו וציפיותיו, מגוו� המסלולי� מאפשר התאמה של המסלול לאופי המשקיע 
   

מהנכסי� יושקעו  75%כאשר לפחות , מתאפיי� במדיניות השקעה אגרסיבית � המסלול המנייתי
.במניות  

אשר מעניק חשיפת יתר למניות ותשואה עודפת � בתיק מסלול זה מיועד לעמיתי� המעונייני
  .בסיכו� גבוה

 �  :מסלולי� הקיימי� למסלול זה מצטר
  

 המסלול.להחלטת דירקטוריו� הקופה נכסי המסלול מושקעי� בהתא� – מסלול כללי .1
  . ברמת סיכו� בינונית �מאופיי
 

 המסלול מיועד לעמיתי� המעונייני� במסלול חסכו� שמאופיי�   �מסלול ללא מניות .2
חוב   ברמת סיכו� ותנודתיות נמוכה יחסית כאשר תיק ההשקעות מורכב בעיקרו מאגרות 

  .ממשלתיות 
  

המעבר בי�  .על מנת ליצור תמהיל המותא� אישית בי� המסלולי� את הכספי�נית� לפזר 
  .�ימי עסקי 3 � ואור% כהמסלולי� הוא פשוט 
  .והתאמתו לגיל העמית אופיו ומצב השוק התמהיל הנכו�לבחירת  אישית מומל� לתא� פגישה

  
 �והדוחות הכספיי�  י�תשואות המסלול, מוזמני� לעקוב אחר הרכב נכסי הקופההנכ� , בנוס

ב אחר המידע האישי לעמית בהתא� נית� לעקו, כמו כ�. www.elalgemel.co.il באתר הקופה 
  ).באתר הקופהלחשבו� אישי  מצור� קישור(למסלולי� באתר גמל אינפו 

  
�ע� , מ�'מר אורי קוג, הקופה התחילה לקיי� באופ� קבוע פגישות של המשווק הפנסיוני, בנוס

  .עובדי אל על במסגרת� יינת� הסבר מקי� על נושאי� הקשורי� לחסכו� פנסיוני
  בחדר ישיבות משאבי אנוש  11:00בשעה ' קיימות אחת לשבועיי� בימי בהפגישות מת

  .ראשיהבבניי� ) 4קומה (

 urik@elal.co.il או במייל  6466ע� אורי בשלוחה רות ימומל� לתא� מראש את הגעתכ� יש
 

  
        ,בברכה

  
     הנהלת קופת התגמולי�

 


