
כדי להיות רגוע...

צריך בטחון כלכלי
איגוד הפיזיותרפיסטים בחר

בקרן ההשתלמות האטרקטיבית ביותר!

שיעורי התשואה ב- 12 החודשים האחרונים הינם בגין התקופה יולי 2010 - יוני 2011: 3.66%. תשואה ממוצעת שנתית יולי 2008 - יוני 2011: 5.85%. שיעורי 
התשואות בערכים נומינליים ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. למדיניות ההשקעה 
המפורטת של קרן ההשתלמות מבית מנורה מבטחים גמל פנה לאתר האינטרנט www.menoramivt.co.il. הקרן מובילה את תשואות קרנות ההשתלמות 
נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית בקטגוריה עד 10% מניות לשנים 2010-2009, ומקום שני בתקופה יולי 2010 - יוני 2011 בהתאם לנתוני הגמלנט - מערכת 
להשוואת קופות גמל. האמור אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה או החיסכון בכל מוצר ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן 
בכפוף לחוק. ההצטרפות כפופה להוראות התקנון וההסדר התחיקתי ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת. * הזכאות לדמי הניהול בשיעור המפורט 
לעיל תהא בהצגת תעודה, החל ממועד קבלת הודעה בכתב בידי מנורה מבטחים אודות החברות באגודה ו/או הקרבה המשפחתית, ולא מוקדם מחודש יולי 
יוגדלו  יופחתו ההנחות המפורטות לעיל בשיעור העמלה שתשולם, ודמי הניהול  2011. בכל מקרה בו תידרש מנורה מבטחים לתשלום עמלה לבעל רישיון, 
בהתאם. ** דמי הניהול הינם 0.3% )במונחים שנתיים( לחברי אגודת הפיזיותרפיסטים ולבני משפחותיהם מקרבה ראשונה עד לתאריך 31.12.2015, ולאחריו 

יעמדו על שיעור של 0.5% )במונחים שנתיים(.

הידעת, 

כחבר איגוד הפיזיותרפיסטים,

אתה ובני משפחתך* תזכו להינות

מדמי ניהול בגובה 

0.3%** בלבד! 
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מנורה השתלמות עד 10% מניות

 בקטגוריית קרנות 
השתלמות עד 10% 

חשיפה למניות

מקום 1  לשנת 2009

 בקטגוריית קרנות 
השתלמות עד 10% 

חשיפה למניות

מקום 1  לשנת 2010

הרכב נכסי הקופה נכון ל- 31.5.11

מניות, אופציות ותעודות 
סל מנייתיות 8.99%

אג״ח קונצרני סחיר
 ותעודות סל אג״חיות 

28.86%

אג״ח ממשלתיות 
סחירות 50.92%

אג״ח קונצרני לא סחירות 2.78%נכסים אחרים 3.22%
מזומנים ושווי מזומנים 

5.23%

מס׳ אישור מ"ה 1149


