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מזכיר האגודה

יגאל ברוש
מנכ"ל קופת התגמולים של עובדי התע"א

לעומת תשואה לשנת 2021 )שנה קלנדרית( שעשו מסלולי ההשקעה 60-50, המקום השני 16.36% והמקום השלישי 15.90%·השוואה זו מצטרפת לתשואה ממוצעת שנתית ברוטו במסלול 50-60:  
בשנת הפרסום האחרונה )לתקופה אוקטובר 2021 עד ספטמבר 2022( תשואת המסלול  2.92%- במקום השני )לעומת 2.85%- במקום הראשון ו-3.06% - במקום השלישי(·בשלוש שנות הפרסום 
האחרונות )לתקופה אוקטובר 2019 עד ספטמבר 2022( תשואת המסלול 5.61% במקום השני )לעומת 7.9% במקום הראשון ו-4.15% במקום השלישי(·בחמש שנות הפרסום האחרונות )לתקופה 
אוקטובר 2017 עד ספטמבר 2022( תשואת המסלול 5.18% במקום הראשון )לעומת 4.27% במקום השני ו-4.27% במקום השלישי(·מדד שארפ, ריבית חסרת סיכון – מקום ראשון בשנת 2021 – 1.57 
יולי 2022(·לעומת 0.55 במקום השני ו 0.47 במקום השלישי·כל המידע  )לעומת המקום השני 1.33 והמקום השלישי 1.29(·מקום 1 בשנת הפרסום האחרונה - 0.67 )לתקופה אוגוסט 2021 עד 
מתייחס למסלול לבני 60-50, התשואה הינה תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית לפני ניכוי דמי ניהול. דמי הניהול הינם ממוצעים ובמונחים שנתיים בתקופות המפורטות לעיל·הנתונים נלקחו מאתר 
הגמל נט לתקופה 1.21-12.21 לתקופה 9.22-10.21·אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד·האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני בידי בעל רישיון על פי דין

לתיאום פגישה חייגו 03-9357717 שלוחה 4·03-9356621·03-9359779
וללא כל התחייבות יזכו בשובר שי לרכישה בחנויות ש.א.ל במסגרת המבצע  עמיתים שיגיעו לפגישה 

משתלם לחזור הביתה!
עובדים וגמלאים יקרים,

מנהלים קופת תגמולים בחברה אחרת?
זה הזמן להחזיר את הכספים הביתה
לקופת התגמולים של עובדי התע"א

למה כדאי לכם?
מובילים בתשואות מקום ראשון בתשואה לשנת 2021 עם 20.45% תשואה ממוצעת שנתית ברוטו

במסלול השקעה 50-60 ומקום ראשון גם בתשואה הממוצעת השנתית ל-5 השנים האחרונות
מדד שארפ  מקום ראשון בשנת 2021 )מדד סיכון יחסית לתשואה(

דמי ניהול מוזלים  0.42% מצבירה בלבד
)IBI-ניהול השקעות איכותי ומגוון  מנוהל ע''י שלושה בתי השקעות מובילים )מור, מיטב ו

פגישות ייעוץ לפרישה ולליווי פנסיוני ללא עלות!  על ידי בעלי רישיון פנסיוני מנוסים
צירוף בני משפחה  ניתנת האפשרות לצרף בני משפחה באותם התנאים

https://youtu.be/B5L6k3wfYJg

