
הודעה על מיזוגה של קופת הגמל "קופת גמל למשרתי קבע בצה"ל" לקופת הגמל "הראל קופת 
גמל" 

הרינו לעדכנכם כי ביום 1 לפברואר 2021 הושלם הליך מיזוג של קופת הגמל "קופת גמל למשרתי קבע בצה"ל" 
(שמספרה 2079, להלן: "קופת גמל צה"ל") לקופת הגמל "הראל קופת גמל" (שמספרה 101, להלן: "הראל 

גמל") [להלן: "המיזוג"]. 

החל מיום המיזוג, מסלולי ההשקעה אשר נוהלו בקופת גמל צה"ל מוזגו לתוך מסלולי ההשקעה המנוהלים 
בהראל גמל כלהלן: 

שינוי במדיניות  מדיניות ההשקעה של  שם מסלול  שם מסלול 
ההשקעה  המסלול המתמזג  בהראל גמל  בקופת גמל 

והמסלול הממזג  צה"ל 
מדיניות  נכסי העמיתים יהיו  הראל גמל  מסלול 
המסלול  חשופים לנכסים שונים  לגילאי 50  השקעה 

המתמזג הוא  בכפוף להוראות הדין.  ומטה  לגיל 50 
כשל המסלול  הנכסים יושקעו על פי   (9744) ומטה 

הממזג.  שיקול דעתה של ועדת   (9819)
ההשקעות, בהתחשב, 

בין היתר, בגילאי 
העמיתים בכל מסלול.  

מדיניות  נכסי העמיתים יהיו  הראל גמל  מסלול 
המסלול  חשופים לנכסים שונים  לגילאי 50 - השקעה 

המתמזג הוא  בכפוף להוראות הדין.   60 לגילאי 50 
כשל המסלול  הנכסים יושקעו על פי   (9742) ועד 60 

הממזג.  שיקול דעתה של ועדת   (9532)
ההשקעות, בהתחשב, 

בין היתר, בגילאי 
העמיתים בכל מסלול.  

מדיניות  נכסי העמיתים יהיו  הראל גמל  מסלול 
המסלול  חשופים לנכסים שונים  לגילאי 60  השקעה 

המתמזג הוא  בכפוף להוראות הדין.  ומעלה  לגילאי 60 
כשל המסלול  הנכסים יושקעו על פי   (9745) ומעלה 

הממזג.  שיקול דעתה של ועדת   (9533)
ההשקעות, בהתחשב, 

בין היתר, בגילאי 
העמיתים בכל מסלול.  

 .www.harel-group.co.il :ניתן לעיין במדיניות ההשקעה הצפויה באתר חברת הראל בכתובת
יובהר כי מדיניות ההשקעה הצפויה כאמור יכולה להשתנות. 
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לתשומת ליבך, בכפוף להוראות הדין, כל עמית רשאי להעביר את הכספים הצבורים בקופת הגמל לכל קופת גמל 
אחרת וכן להעביר את הכספים הצבורים מכל מסלול השקעה לכל מסלול אחר באותה הקופה כפי שיבחר.  

כמו כן, זכויות ותנאי העמיתים בכל אחת מקופות הגמל ישמרו ולא תחול בהם פגיעה בשל המיזוג. 

יובהר כי הראל פנסיה וגמל בע"מ רשאית, בהתאם להוראות הדין, לבצע שינויים בתקנון קופת הגמל ובזכויות 
העמיתים. 

באפשרותך לפנות אלינו לקבלת מידע נוסף בכל אחת מהדרכים הבאות: 

כתובת: בית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת-גן 5211802 
מס' טלפון: 2735* (*הראל) 

נשמח לעמוד לשירותך, 
בברכה, 

הראל פנסיה וגמל בע"מ 



תרשים "עץ" לפי תכנית המיזוג: 

הראל פנסיה וגמל בע"מ

הראל קופת גמל  
101

הראל גמל  
לגילאי 60

ומעלה
9745

הראל גמל  
עד  לגילאי 50

60
9742

הראל גמל  
לגילאי 50

ומטה
9744

הראל גמל  
מסלול מניות

761

הראל גמל  
מסלול הלכה

1524

הראל גמל  
מסלול אג"ח

עד 20%
מניות  
502

הראל גמל  
מסלול חו"ל

8057

הראל גמל  
מסלול אג"ח

קונצרני
1484

הראל גמל  
מסלול שקלי  
טווח קצר  

1334

הראל גמל  
מסלול שקלי  

1368

הראל גמל  
מסלול אג"ח

עד 25%
מניות
101

הראל גמל  
מסלול אג"ח

עד 10%
מניות
762

הראל גמל  
מסלול אג"ח
ללא מניות

1335

*שמו ומדיניות ההשקעה של מסלול "הראל גמל מסלול חו"ל" ישתנו ביום 01 למאי 2021  ל- " הראל גמל מסלול מדד מחקה S&P 500 " (מספר באוצר 13501)

*




