
1526

הרכב נכסים לחודש 07.2022

קופת תגמולים ואישית לפיצויים לאל על - מניות

570011767-00000000000206-1526-000

סהכדוח חודשי
השקעות 

אחרות
פקדונות 
והלוואות

מזומנים ופקדונות עד 3 חודשים
ניירות ערך 

אחרים 
סחירים

אגח אחרות 
סחירות

אגח 
ממשלתיות

 (                  -                      -         21,954                                                  1,277          1,146        689        25,065סכום (הנתונים באלפי 
100.00%2.75%4.57%5.09%87.59%0.00%0.00%אחוז

12.30%-תשואה מצטברת ברוטו מתחילת שנה עד ל- 07.2022

השקעות אחרות
3%

פקדונות והלוואות
4%

מזומנים ופקדונות  
חודשים 3עד 

5%

ניירות ערך  
אחרים סחירים

88%



1476

הרכב נכסים לחודש 07.2022

קופת תגמולים ואישית לפיצויים לאל על - אג"ח

570011767-00000000000206-1476-000

סהכדוח חודשי
השקעות 

אחרות
פקדונות 
והלוואות

מזומנים ופקדונות עד 3 חודשים
ניירות ערך 

אחרים 
סחירים

אגח אחרות 
סחירות

אגח 
ממשלתיות

 (            16,361               14,907              -                                                2,518              -        1,404       35,191סכום (הנתונים באלפי 
100.00%3.99%0.00%7.16%0.00%42.36%46.49%אחוז

2.48%-תשואה מצטברת ברוטו מתחילת שנה עד ל- 07.2022

השקעות אחרות
4%

מזומנים ופקדונות  
חודשים 3עד 

7%

אגח אחרות  
סחירות
42%

אגח ממשלתיות
47%



9930

הרכב נכסים לחודש 07.2022

קופת תגמולים ואישית לפיצויים לאל על 50-60

570011767-00000000000206-9930-000

סהכדוח חודשי
השקעות 

אחרות
פקדונות 
והלוואות

מזומנים ופקדונות עד 3 חודשים
ניירות ערך 

אחרים סחירים
אגח אחרות 

סחירות
אגח 

ממשלתיות

 (            97,912                76,132          247,241                                                 41,090         11,158         124,457      597,990סכום (הנתונים באלפי 
100.00%20.81%1.87%6.87%41.35%12.73%16.37%אחוז

6.55%-תשואה מצטברת ברוטו מתחילת שנה עד ל- 07.2022

השקעות אחרות
21%

פקדונות והלוואות
2%

מזומנים ופקדונות  
חודשים 3עד 

7%

ניירות ערך  
אחרים סחירים

41%

אגח אחרות  
סחירות
13%

אגח ממשלתיות
16%



9756

הרכב נכסים לחודש 07.2022

קופת תגמולים ואישית לפיצויים לאל על 60 ומעלה

570011767-00000000000206-9756-000

סהכדוח חודשי
השקעות 

אחרות
פקדונות 
והלוואות

מזומנים ופקדונות עד 3 חודשים
ניירות ערך 

אחרים סחירים
אגח אחרות 

סחירות
אגח 

ממשלתיות

 (            40,537                33,218          33,735                                                    3,018           1,376         12,179      124,065סכום (הנתונים באלפי 
100.00%9.82%1.11%2.43%27.19%26.77%32.67%אחוז

4.60%-תשואה מצטברת ברוטו מתחילת שנה עד ל- 07.2022

השקעות אחרות
10% פקדונות והלוואות

1%

מזומנים ופקדונות  
חודשים 3עד 

2%

ניירות ערך  
אחרים סחירים

27%

אגח אחרות  
סחירות
27%

אגח ממשלתיות
33%



9755

הרכב נכסים לחודש 07.2022

קופת תגמולים ואישית לפיצויים לאל על עד 50

570011767-00000000000206-9755-000

סהכדוח חודשי
השקעות 

אחרות
פקדונות 
והלוואות

מזומנים ופקדונות עד 3 חודשים
ניירות ערך 

אחרים 
סחירים

אגח אחרות 
סחירות

אגח 
ממשלתיות

 (              2,377                  3,194          9,025                                                      859              419        264        16,138סכום (הנתונים באלפי 
100.00%1.63%2.59%5.32%55.93%19.79%14.73%אחוז

11.82%-תשואה מצטברת ברוטו מתחילת שנה עד ל- 07.2022

השקעות אחרות
2% פקדונות והלוואות

2%

מזומנים ופקדונות  
חודשים 3עד 

5%

ניירות ערך  
אחרים סחירים

56%

אגח אחרות  
סחירות
20%

אגח ממשלתיות
15%


