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ועד ההלכה להשקעות וקרנות  - גלאט הון

עדכון – גלאט הון פיקוחמסלולי ההלכה שב

  

  איילון מיטב מקיפה הלכה

S&P500מדד מיטב דש פנסיה מקיפה מחקה
1

  

מיטב דש פנסיה כללית מחקה מדד 
1
S&P500  

  מנורה מבטחים פנסיה מסלול הלכה

  מסלול הלכה

מדד פנסיה מחקה
1
S&P500  

פנסיה כללית מחקה מדד 
1
S&P500  

ומוזגה למסלול ההלכתי של הראל, עברה להראל פסגותשל  הפנסיה

  קופת פנסיונרים

  מסלול הלכה למקבלי קצבה

  מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים

  למקבלי קצבה מסלול הלכה

ההבדל בין המסלולים של הראל אינו ניתן לבחירה

  .אוטומטי על פי קריטריונים שונים

                                         

 . פרטיעיסקא מבוסס על היתר 

גלאט הון

מסלולי ההלכה שב

  קרנות פנסיה

  מיטב דש

  מנורה מבטחים

  הראל 

הפנסיהקרן 	⇦

  

קופת פנסיונרים

מסלול הלכה למקבלי קצבה  מיטב דש

  הראל
מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים

מסלול הלכה

ההבדל בין המסלולים של הראל אינו ניתן לבחירה ⇦

אוטומטי על פי קריטריונים שונים

  

  

                                                     
1

מבוסס על היתר מסלול זה 



  ]לשכירים[ קופת גמל

  .וקבלה את כשרות גלאט הון, קופת הגמל של פסגות עברה לאלטשולר	⇦

  ]להשקעה[קופת גמל 

  ותהשתלמות רגיל נותקר

לאחר חתימה על , גם עובדי הוראה רשאים להפריש לקרן השתלמות רגילה ⇦

  .טופס מול המעסיק

יכול להפריש גם לקרן ) לפחות שעה שבועית(עובד הוראה מכתה ז ואילך  ⇦

  .ראה בהמשך, )עגור(השתלמות של ארגון המורים 

 בכשרות גלאט הון השהיית קרן ההשתלמות של חברת פסגות! שימו לב ⇦

  .מהרשימה למעלה לקרן השתלמות אחרתנייד יש לו, בוטלה
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  . פרטיעיסקא מסלול זה מבוסס על היתר 

  הראל
 1524 מסלול כהלכה

S&P500מחקה מדד 
2

  13501  

  2017  מסלול הלכה  אלטשולר

 מיטב דש

 767 מסלול הלכה

מיטב דש גמל מחקה מדד 
2
S&P500  13246  

 מיטב דש

 7863 מסלול הלכה

גמל להשקעה מחקה מדד 
2
S&P500  13259  

מחקה מדד   הראל
2
S&P500  13414  

 הראל

 1523 מסלול כהלכה

מחקה מדד 
2
S&P500  13502  

  מיטב דש
 768  מסלול הלכה

מחקה מדד 
2
S&P500  13245  

  1408  מסלול הלכה  מנורה מבטחים



קרנות השתלמות למורים על יסודיים
3
  

  םקרנות השתלמות ייעודיי

  ביטוח מנהלים

  'חסכון לכל ילד'תכניות 

  .הראל עבר ומוזג עם המסלול ההלכתי של פסגותל חסכון לכל ילד שה	⇦

ולאותו חברה  הילד חדש שנולד מצורף באופן אוטומטי לאות :שימו לב	⇦

   .ולוודאכדאי לבדוק  בכל זאת, הקודםהאחרון עבור הילד  שנבחרמסלול 
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 .)לפחות שעה שבועית( ואילך' מכיתה ז
4

 .כולל עובדי סמינר וגננות בעיר בני ברק. מיועד לכל עובד שיש לו זיקה לעירייה
5

  .העצמאי חינוךוה משרד החינוךכולל עובדי , המדינהעובדי מיועד לכל 
6

  . פרטי עיסקא מסלול זה מבוסס על היתר

  8394  מסלול הלכה  עגור - ארגון המורים 

  8395  מקוצר -מסלול הלכה   עגור - ארגון המורים 

רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות
4
,

! שגיאה

.ארגומנט בורר לא ידוע
  

  13231  מסלול הלכה

קרן השתלמות לעובדי מדינה
5
,

.ארגומנט בורר לא ידוע! שגיאה
  11414  מסלול הלכה  

 2251 מסלול הלכה  איילון

S&P500מחקה מדד  מסלול/ ביטוח  הראל
6

  13434  

 11388 מסלול הלכה מיטב דש

  9555  מסלול הלכה  הראל 


