
זוכיר
תוינכות
תוינויסנפ
תויחוטיב

ינותנ לע  ססובמ  *
תינויסנפה הקלסמה 
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ישאר חטובמ 

ישראל ישראלי

ז.ת

012345689

ליג
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הדיל ךיראת 

01/07/1971

רדגמ

רכז

יתחפשמ בצמ 

יושנ

ןשעמ

אל

קוסיע

חוטיב ןכוס 

ךותמ 25 דומע 1 
ךלש חוטיבה  תונכוס  ןכוס :



רובע תוינכות  זוכיר 

ישראל ישראלי

תינכותה ךיראתסוטטסיטרפ 
הלחתה

םייח חוטיב 
דח

הבציק / ימעפ

רשוכ ןדבוא 
הדובע

הכ דע  הבציקלרבצנ  יפצ 
ליגב תישדוח 

השירפה

ימעפ דח  יפצ 
השירפה ליגל 
ינוה - 

ישדוח םולשת 

םילהנמ  חוטיב 
חוטיבל הרבח  לארה 

בע"מ,914551349

**160,823₪ 01/05/2009₪ליעפ  299,326

םילהנמ  חוטיב 
חוטיבל הרבח  לארה 

בע"מ,919955653

רורחיש01/12/2012ליעפ **121,653₪ ₪םייק   3,258 ₪ 49

םילהנמ  חוטיב 
חוטיבל הרבח  לארה 

בע"מ,326717873

רשוכ01/05/2003ליעפ ןדבוא 
₪ 23,593

₪ 8,828₪**  161₪**  480 ₪ 266

םילהנמ  חוטיב 
חוטבל הרבח  לדגמ 

בע"מ,411111871

 / אפקומ
אל קלוסמ / 

ליעפ

01/12/1999₪ 25,530₪**  280

םילהנמ  חוטיב 
חוטבל הרבח  לדגמ 

בע"מ,14284637

רורחיש01/08/2000ליעפ **693,633₪ ₪םייק   11,429 ₪ 29

םילהנמ  חוטיב 
חוטבל הרבח  לדגמ 

בע"מ,14284120

 / אפקומ
אל קלוסמ / 

ליעפ

01/08/2000₪ 52,867₪**  93,218

םילהנמ  חוטיב 
חוטבל הרבח  לדגמ 

בע"מ,19123095

רורחיש01/08/2016ליעפ **5,343₪ ₪םייק   442

םילהנמ  חוטיב 
חוטבל הרבח  לדגמ 

בע"מ,13359561

 / אפקומ
אל קלוסמ / 

ליעפ

01/11/1996₪ 73,802₪**  696

םילהנמ  חוטיב 
חוטבל הרבח  לדגמ 

בע"מ,13471340

 / אפקומ
אל קלוסמ / 

ליעפ

01/12/1996₪ 57,654₪**  633

תומלתשה  ןרק 
למגו היסנפ  לארה 

בע"מ,3633110

 / אפקומ
אל קלוסמ / 

ליעפ

29/11/2010₪ 108,050

תומלתשה  ןרק 
למגו היסנפ  לארה 

בע"מ,6308771

76,522 31/12/2014₪ליעפ

למג תפוק 
העקשהל 

םיחטבמ הרונמ 
למגו היסנפ 

בעמ,69225882

4,028 15/11/2017₪ליעפ

ךותמ 25 דומע 2 
ךלש חוטיבה  תונכוס  ןכוס :



תינכותה ךיראתסוטטסיטרפ 
הלחתה

םייח חוטיב 
דח

הבציק / ימעפ

רשוכ ןדבוא 
הדובע

הכ דע  הבציקלרבצנ  יפצ 
ליגב תישדוח 

השירפה

ימעפ דח  יפצ 
השירפה ליגל 
ינוה - 

ישדוח םולשת 

אתנכשמל  קסיר 
הרבח ןולייא 

לביטוח,7540567

1,710,336 01/12/2014₪ליעפ
תז 789... 

₪ 1,710,336

 ₪ 1,191

אתנכשמל  קסיר 
חוטיבל הרבח  לארה 

בע"מ,793987695

₪ 8,407 01/04/2018₪ליעפ 13

אתנכשמל  קסיר 
חוטיבל הרבח  לארה 

בע"מ,793987694

₪ 8,408 01/04/2018₪ליעפ 13

אתנכשמל  קסיר 
חוטיבל הרבח  לארה 

בע"מ,793989881

₪ 8,407 01/04/2018₪ליעפ 13

אתנכשמל  קסיר 
םיחטבמ הרונמ 
חוטיבל הרבח 

בעמ,344521447

₪ 557,535 01/04/2016₪ליעפ 76

אתנכשמל  קסיר 
םיחטבמ הרונמ 
חוטיבל הרבח 

בעמ,344521233

₪ 448,793 01/04/2016₪ליעפ 61

קסיר 
חוטבל הרבח  לדגמ 

בע"מ,17094788

ימעפ01/10/2012ליעפ דח 
₪ 1,516,823

 ₪ 203

תוינכות "כ 19  ימעפהס דח 
 ₪ 1,516,823

רשוכ ןדבוא 
הדובע

 ₪ 23,593

 ₪ 1,388,733₪ 16,900₪ 393,024 ₪ 1,914

.וכישמי אל  תוימרפהש  החנהב  חווד  םוכסה  * 
.וכישמי תוימרפהש  החנהב  חווד  םוכסה  ** 

תורעה רפסמ  ןלהל 
תינויסנפה הקלסמהמ  ולבקתהש  םינותנה  לע  ססבתמ  ח״ודה 

.הריטפה הרקמ  ןמזב  יתחפשמה  בצמל  םאתהב  הייהת  םלושתש  לעופב  הבצקה  םימותי ,  2 /ה +  ןמלאל סחייתמ  היסנפה  תונרקב  םיריאש  חוטיב 
.דבלב חוטיבה  ביכרמ  תא  הלא  תוינכותב , תומייקה  תוריבצה  תא  םיללוכ  םניא  םיימעפ  דחה  םייחה  חוטיב  ימוכס 

םויס ליגל  ןוכסיחה  תא  ןיטקת  םולשת  תקספה  וא  הנטקה  לכ  .םויכ  םייקש  יפכ  תודקפה  ךשמה  לע  ססבתמ  השירפ  ליגל  ןוכסיחה  יפצ 
.םויכ םייקה  ןוכסיחה  תא  ףקשמ  תוליעפ -  ןניאש  תוינכותב  .תודקפה  ךשמה  ללוכ  תוליעפ -  תוינכותב  ידיתע  הריבצ  יפצ 

ךותמ 25 דומע 3 
ךלש חוטיבה  תונכוס  ןכוס :



: רובע הקלסמ  יטרפ  םוכיס 

ישראל ישראלי

השירפ ליגל  ןוכסח 

"כ 16,900 ש”ח הס תישדוח  הבצק 

16,900
100%

םילהנמ (100%)16,900יחוטיב 

"כ 393,024 ש”ח הס ימעפ  - דח קנעמ 

393,024
100%

םילהנמ (100%)393,024יחוטיב 

ךותמ 25 דומע 4 
ךלש חוטיבה  תונכוס  ןכוס :



: רובע הקלסמ  יטרפ  םוכיס 

ישראל ישראלי

הריטפ הרקמב  יוסיכ 

"כ 2,901,528 ש”ח הס ימעפ  דח  קנעמ 

6 %6 %

41 %41 %

52 %52 %

2,901,528
100%

תומלתשה (6%)184,572תונרק 

םילהנמ (41%)1,200,133יחוטיב 

םייח (52%)1,516,823יחוטיב 

"כ 0 ש”ח הס תישדוח  הבצק 

יוסיכ ןיא 
-

רוקמ םייק  (0%)0אל 

ךותמ 25 דומע 5 
ךלש חוטיבה  תונכוס  ןכוס :



: רובע הקלסמ  יטרפ  םוכיס 

ישראל ישראלי

הדובע רשוכ  ןדבוא 

"כ 23,593 ש”ח הס תישדוח  הבצק 

23,593
100%

הדובע רשוכ  (100%)23,593ןדבוא 

: םוכיסל

  : השירפ ליגל  ךעיגהב 
.ח  הבוגב 16,900 ש" הבצק  םלושת 

הבוגב 393,024 ש"ח ימעפ  דח  םולשת  ףסונבו ,

  : הריטפ לש  הרקמב 
.ח  לש 2,901,528 ש" הבוגב  ימעפ  דח  םוכס  ךריקיל  םלושי 

.ח לש 0 ש" הבוגב  תישדוח  הבצק  םולשת  ףסונב ,

  : הדובע רשוכ  ןדבוא  לש  הרקמב 
.ח לש 23,593 ש" הבוגב  תישדוח  הבצק  םלושת 

ךותמ 25 דומע 6 
ךלש חוטיבה  תונכוס  ןכוס :



: רובע הקלסמ  יטרפ  םוכיס 

ישראל ישראלי

תוינכות טוריפ 

ביטוח מנהלים ,הראל חברה לביטוח בע"מ 914551559

( הסילופ  ) םייללכ םיטרפ 

תינכתה יאמצעדמעמ 

הסילופה ישראל ישראלילעב 

הפוקת םותב  םיפסכ  תכישמ  הבציקןפוא 

תינכתה םיאמצעלםש  תועקשה  ןווגמ  לארה 

תינכת 914556555רפסמ 

רצואב הפוק  תוינמרפסמ  סמ `    92

תינכות תליחת  01/05/2009ךיראת 

תינכותל הפוקת  םות  ךיראת 

ליעפסוטטס

תינכותב ןוכסיח  0%זוחא 

תודקפה זוכיר 

תחטובמ תרוכשמ 

םייוציפ

קיסעמ ילומגת 

דבוע ילומגת 

הדובע רשוכ  ןדבוא 

קיסעמ תונוש 

דבוע תונוש 

םילומגת 47

תינכותל הנורחא  הדקפה 

שדוח ןיגב 

םיללכ םיטרפ  זוכיר 

הימרפמ לוהינ  ימד 

הריבצמ לוהינ  0.8%ימד 

םיעובק לוהינ  ימד 

 ? דובעיש םייק  אלםאה 

 ? לוקיע םייק  אלםאה 

רזחהל האוולה  ₪ תרתי  28,591

םייוסיכ זוכיר 

יוסיכ יוסיכ גוס   חוטיבגוס חוטיב םוכס   תישדוחםוכס תישדוח תולע   תולע

תוריבצ זוכיר 

ןוידפ דבוע יאמצעךרע 
43,069

קיסעמ
43,069

םייוציפ
74,685

ןוידפ ןוידפ ךרע   ךרע ככ   "" 160,823 ₪הסהס

: םכותמ

יחכונ קיסעמ  םייוציפ 

ןוהב םילומגת 

הבציקב 86,138 ₪םילומגת 

ינפל 2000 םילומגת 

ןוהב םייוציפ 

הבציקב 74,685 ₪םייוציפ 

השירפל השירפל יפצ   יפצ

תודקפה ךשמה  תודקפהםע  ךשמה  אלל 

השירפל הבציק  יפצ 

השירפל ימעפ  דח  299,326 299,326₪ ₪יפצ 

תוצלמהו תורעה 

תורעה

תוצלמה

ךותמ 25 דומע 7 
ךלש חוטיבה  תונכוס  ןכוס :



919955233

(

919955233

01/12/2012

0%

 ₪ 6,490

8.33%

5.77%

6%

0.74%

 ₪ 49

06-2018

0.8%

      

 ₪ 0 ₪ 49

33,83833,54754,268

    ""₪ 121,653

₪ 67,385

₪ 54,268

  

₪ 3,258₪ 1,129

ישראל ישראלי



: רובע הקלסמ  יטרפ  םוכיס 

ישראל ישראלי

תוינכות טוריפ 

ביטוח מנהלים ,הראל חברה לביטוח בע"מ 326717473

( הסילופ  ) םייללכ םיטרפ 

תינכתה ריכשדמעמ 

הסילופה ישראל ישראלילעב 

הפוקת םותב  םיפסכ  תכישמ  הבציקןפוא  - ןוה

תינכתה ןוהםש  לארה 

תינכת 326717473רפסמ 

רצואב הפוק  -רפסמ  ןרק י `    12

תינכות תליחת  01/05/2003ךיראת 

תינכותל הפוקת  םות  ךיראת 

ליעפסוטטס

תינכותב ןוכסיח  0%זוחא 

תודקפה זוכיר 

תחטובמ ₪ תרוכשמ  31,400

םייוציפ

קיסעמ 0.1%ילומגת 

דבוע 0.1%ילומגת 

הדובע רשוכ  0.8%ןדבוא 

קיסעמ 0.04%תונוש 

דבוע תונוש 

םילומגת 47

תינכותל הנורחא  ₪ הדקפה  266

שדוח 06-2018ןיגב 

םיללכ םיטרפ  זוכיר 

הימרפמ לוהינ  ימד 

הריבצמ לוהינ  15% משתניםימד  +  0.6%

םיעובק לוהינ  ₪ ימד  7

 ? דובעיש םייק  אלםאה 

 ? לוקיע םייק  אלםאה 

 ? האוולה תמייק  אלםאה 

םייוסיכ זוכיר 

יוסיכ יוסיכ גוס   חוטיבגוס חוטיב םוכס   תישדוחםוכס תישדוח תולע   תולע

הדובע רשוכ  ₪ ןדבוא  23,593 ₪ 252

תושק ₪ תולחמ  12,175 ₪ 14

תוריבצ זוכיר 

ןוידפ יאמצעךרע 
174

דבוע 
4,191

קיסעמ
4,463

םייוציפ

ןוידפ ןוידפ ךרע   ךרע ככ   "" 8,828 ₪הסהס

: םכותמ

יחכונ קיסעמ  םייוציפ 

ןוהב 272 ₪םילומגת 

הבציקב 8,556 ₪םילומגת 

ינפל 2000 םילומגת 

ןוהב םייוציפ 

הבציקב םייוציפ 

השירפל השירפל יפצ   יפצ

תודקפה ךשמה  תודקפהםע  ךשמה  אלל 

השירפל הבציק  73 161₪ ₪יפצ 

השירפל ימעפ  דח  480 480₪ ₪יפצ 

תוצלמהו תורעה 

תורעה

תוצלמה

ךותמ 25 דומע 9 
ךלש חוטיבה  תונכוס  ןכוס :



: רובע הקלסמ  יטרפ  םוכיס 

ישראלי ישראלי

תוינכות טוריפ 

ביטוח מנהלים ,מגדל חברה לבטוח בע"מ 411111991

( הסילופ  ) םייללכ םיטרפ 

תינכתה ריכשדמעמ 

הסילופה לעב 

הפוקת םותב  םיפסכ  תכישמ  הבציקןפוא 

תינכתה רתויםש 

תינכת 411111341רפסמ 

רצואב הפוק  ןרק י'רפסמ     10

תינכות תליחת  01/12/1999ךיראת 

תינכותל הפוקת  םות  ךיראת 

ליעפסוטטס אל  קלוסמ /  אפקומ / 

תינכותב ןוכסיח  0%זוחא 

תודקפה זוכיר 

תחטובמ תרוכשמ 

םייוציפ

קיסעמ ילומגת 

דבוע ילומגת 

הדובע רשוכ  ןדבוא 

קיסעמ תונוש 

דבוע תונוש 

םילומגת 47

תינכותל הנורחא  הדקפה 

שדוח ןיגב 

םיללכ םיטרפ  זוכיר 

הימרפמ לוהינ  ימד 

הריבצמ לוהינ  םינתשמימד   15% +  0.6%

םיעובק לוהינ  ימד 

 ? דובעיש םייק  אלםאה 

 ? לוקיע םייק  אלםאה 

רזחהל האוולה  ₪ תרתי  24,115

םייוסיכ זוכיר 

יוסיכ יוסיכ גוס   חוטיבגוס חוטיב םוכס   תישדוחםוכס תישדוח תולע   תולע

תוריבצ זוכיר 

ןוידפ דבוע יאמצעךרע 
5,821

קיסעמ
5,821

םייוציפ
13,888

ןוידפ ןוידפ ךרע   ךרע ככ   "" 25,530 ₪הסהס

: םכותמ

יחכונ קיסעמ  םייוציפ 

ןוהב םילומגת 

הבציקב 11,642 ₪םילומגת 

ינפל 2000 םילומגת 

ןוהב םייוציפ 

הבציקב 13,888 ₪םייוציפ 

השירפל השירפל יפצ   יפצ

תודקפה ךשמה  תודקפהםע  ךשמה  אלל 

השירפל הבציק  280 280₪ ₪יפצ 

השירפל ימעפ  דח  יפצ 

תוצלמהו תורעה 

תורעה

תוצלמה

ךותמ 25 דומע 10 
ךלש חוטיבה  תונכוס  ןכוס :



: רובע הקלסמ  יטרפ  םוכיס 

ישראל ישראלי

תוינכות טוריפ 

ביטוח מנהלים ,מגדל חברה לבטוח בע"מ 14284237

( הסילופ  ) םייללכ םיטרפ 

תינכתה ריכשדמעמ 

הסילופה ישראל ישראלילעב 

הפוקת םותב  םיפסכ  תכישמ  הבציקןפוא 

תינכתה רתויםש 

תינכת 14284237רפסמ 

רצואב הפוק  ןרק י'רפסמ     10

תינכות תליחת  01/08/2000ךיראת 

תינכותל הפוקת  םות  ךיראת 

ליעפסוטטס

תינכותב ןוכסיח  0%זוחא 

תודקפה זוכיר 

תחטובמ ₪ תרוכשמ  10,000

8.33%םייוציפ

קיסעמ 5%ילומגת 

דבוע 5%ילומגת 

הדובע רשוכ  ןדבוא 

קיסעמ תונוש 

דבוע תונוש 

םילומגת 47

תינכותל הנורחא  ₪ הדקפה  29

שדוח 06-2018ןיגב 

םיללכ םיטרפ  זוכיר 

הימרפמ לוהינ  ימד 

הריבצמ לוהינ  םינתשמימד   15% +  0.6%

םיעובק לוהינ  ימד 

 ? דובעיש םייק  אלםאה 

 ? לוקיע םייק  אלםאה 

רזחהל האוולה  ₪ תרתי  76,424

םייוסיכ זוכיר 

יוסיכ יוסיכ גוס   חוטיבגוס חוטיב םוכס   תישדוחםוכס תישדוח תולע   תולע

₪ רורחש 0 ₪ 29

תוריבצ זוכיר 

ןוידפ יאמצעךרע 
81,998

דבוע 
124,993

קיסעמ
216,823

םייוציפ
269,819

ןוידפ ןוידפ ךרע   ךרע ככ   "" 693,633 ₪הסהס

: םכותמ

יחכונ קיסעמ  םייוציפ 

ןוהב םילומגת 

הבציקב 423,814 ₪םילומגת 

ינפל 2000 םילומגת 

ןוהב םייוציפ 

הבציקב 269,819 ₪םייוציפ 

השירפל השירפל יפצ   יפצ

תודקפה ךשמה  תודקפהםע  ךשמה  אלל 

השירפל הבציק  7,759 11,429₪ ₪יפצ 

השירפל ימעפ  דח  יפצ 

תוצלמהו תורעה 

תורעה

תוצלמה

ךותמ 25 דומע 11 
ךלש חוטיבה  תונכוס  ןכוס :



: רובע הקלסמ  יטרפ  םוכיס 

ישראל ישראלי

תוינכות טוריפ 

ביטוח מנהלים ,מגדל חברה לבטוח בע"מ 14284250

( הסילופ  ) םייללכ םיטרפ 

תינכתה יאמצעדמעמ 

הסילופה ישראל ישראלילעב 

הפוקת םותב  םיפסכ  תכישמ  ןוהןפוא 

תינכתה ןוהםש  רתוי 

תינכת 14284250רפסמ 

רצואב הפוק  ןרק י'רפסמ     10

תינכות תליחת  01/08/2000ךיראת 

תינכותל הפוקת  םות  ךיראת 

ליעפסוטטס אל  קלוסמ /  אפקומ / 

תינכותב ןוכסיח  0%זוחא 

תודקפה זוכיר 

תחטובמ תרוכשמ 

םייוציפ

קיסעמ ילומגת 

דבוע ילומגת 

הדובע רשוכ  ןדבוא 

קיסעמ תונוש 

דבוע תונוש 

םילומגת 47

תינכותל הנורחא  הדקפה 

שדוח ןיגב 

םיללכ םיטרפ  זוכיר 

הימרפמ לוהינ  ימד 

הריבצמ לוהינ  םינתשמימד   15% +  0.6%

םיעובק לוהינ  ימד 

 ? דובעיש םייק  אלםאה 

 ? לוקיע םייק  אלםאה 

רזחהל האוולה  ₪ תרתי  24,115

םייוסיכ זוכיר 

יוסיכ יוסיכ גוס   חוטיבגוס חוטיב םוכס   תישדוחםוכס תישדוח תולע   תולע

תוריבצ זוכיר 

ןוידפ דבוע יאמצעךרע 
35,399

קיסעמ
17,468

םייוציפ

ןוידפ ןוידפ ךרע   ךרע ככ   "" 52,867 ₪הסהס

: םכותמ

יחכונ קיסעמ  םייוציפ 

ןוהב 52,867 ₪םילומגת 

הבציקב םילומגת 

ינפל 2000 םילומגת 

ןוהב םייוציפ 

הבציקב םייוציפ 

השירפל השירפל יפצ   יפצ

תודקפה ךשמה  תודקפהםע  ךשמה  אלל 

השירפל הבציק  יפצ 

השירפל ימעפ  דח  93,219 93,218₪ ₪יפצ 

תוצלמהו תורעה 

תורעה

תוצלמה

ךותמ 25 דומע 12 
ךלש חוטיבה  תונכוס  ןכוס :



19123795

19123795

01/08/2016

96.5%

 ₪ 10,000

1.5%

1%

0.49%

      

 ₪ 0 ₪ 0

2,0843,259

    " "₪ 5,343

₪ 5,343

  

₪ 442₪ 52



: רובע הקלסמ  יטרפ  םוכיס 

ישראל ישראלי

תוינכות טוריפ 

ביטוח מנהלים ,מגדל חברה לבטוח בע"מ 13359341

( הסילופ  ) םייללכ םיטרפ 

תינכתה ריכשדמעמ 

הסילופה לעב 

הפוקת םותב  םיפסכ  תכישמ  עודיןפוא  אל 

תינכתה תקלוסמםש  אלמיג 

תינכת 13359341רפסמ 

רצואב הפוק  ןרק י'רפסמ     10

תינכות תליחת  01/11/1996ךיראת 

תינכותל הפוקת  םות  ךיראת 

ליעפסוטטס אל  קלוסמ /  אפקומ / 

תינכותב ןוכסיח  0%זוחא 

תודקפה זוכיר 

תחטובמ תרוכשמ 

םייוציפ

קיסעמ ילומגת 

דבוע ילומגת 

הדובע רשוכ  ןדבוא 

קיסעמ תונוש 

דבוע תונוש 

םילומגת 47

תינכותל הנורחא  הדקפה 

שדוח ןיגב 

םיללכ םיטרפ  זוכיר 

הימרפמ לוהינ  ימד 

הריבצמ לוהינ  םינתשמימד   15% +  0.6%

םיעובק לוהינ  ימד 

 ? דובעיש םייק  אלםאה 

 ? לוקיע םייק  אלםאה 

רזחהל האוולה  ₪ תרתי  12,503

םייוסיכ זוכיר 

יוסיכ יוסיכ גוס   חוטיבגוס חוטיב םוכס   תישדוחםוכס תישדוח תולע   תולע

תוריבצ זוכיר 

ןוידפ דבוע יאמצעךרע 
36,901

קיסעמ
36,901

םייוציפ

ןוידפ ןוידפ ךרע   ךרע ככ   "" 73,802 ₪הסהס

: םכותמ

יחכונ קיסעמ  םייוציפ 

ןוהב םילומגת 

הבציקב 73,802 ₪םילומגת 

ינפל 2000 73,802 ₪םילומגת 

ןוהב םייוציפ 

הבציקב םייוציפ 

השירפל השירפל יפצ   יפצ

תודקפה ךשמה  תודקפהםע  ךשמה  אלל 

השירפל הבציק  696 696₪ ₪יפצ 

השירפל ימעפ  דח  יפצ 

תוצלמהו תורעה 

תורעה

תוצלמה

ךותמ 25 דומע 14 
ךלש חוטיבה  תונכוס  ןכוס :



: רובע הקלסמ  יטרפ  םוכיס 

ישראל ישראלי

תוינכות טוריפ 

ביטוח מנהלים ,מגדל חברה לבטוח בע"מ 13471230

( הסילופ  ) םייללכ םיטרפ 

תינכתה ריכשדמעמ 

הסילופה לעב 

הפוקת םותב  םיפסכ  תכישמ  עודיןפוא  אל 

תינכתה רתויםש 

תינכת 13471230רפסמ 

רצואב הפוק  ןרק י'רפסמ     10

תינכות תליחת  01/12/1996ךיראת 

תינכותל הפוקת  םות  ךיראת 

ליעפסוטטס אל  קלוסמ /  אפקומ / 

תינכותב ןוכסיח  0%זוחא 

תודקפה זוכיר 

תחטובמ תרוכשמ 

םייוציפ

קיסעמ ילומגת 

דבוע ילומגת 

הדובע רשוכ  ןדבוא 

קיסעמ תונוש 

דבוע תונוש 

םילומגת 47

תינכותל הנורחא  הדקפה 

שדוח ןיגב 

םיללכ םיטרפ  זוכיר 

הימרפמ לוהינ  ימד 

הריבצמ לוהינ  םינתשמימד   15% +  0.6%

םיעובק לוהינ  ימד 

 ? דובעיש םייק  אלםאה 

 ? לוקיע םייק  אלםאה 

רזחהל האוולה  ₪ תרתי  24,115

םייוסיכ זוכיר 

יוסיכ יוסיכ גוס   חוטיבגוס חוטיב םוכס   תישדוחםוכס תישדוח תולע   תולע

תוריבצ זוכיר 

ןוידפ דבוע יאמצעךרע 
28,827

קיסעמ
28,827

םייוציפ

ןוידפ ןוידפ ךרע   ךרע ככ   "" 57,654 ₪הסהס

: םכותמ

יחכונ קיסעמ  םייוציפ 

ןוהב םילומגת 

הבציקב 57,654 ₪םילומגת 

ינפל 2000 57,654 ₪םילומגת 

ןוהב םייוציפ 

הבציקב םייוציפ 

השירפל השירפל יפצ   יפצ

תודקפה ךשמה  תודקפהםע  ךשמה  אלל 

השירפל הבציק  633 633₪ ₪יפצ 

השירפל ימעפ  דח  יפצ 

תוצלמהו תורעה 

תורעה

תוצלמה

ךותמ 25 דומע 15 
ךלש חוטיבה  תונכוס  ןכוס :



: רובע הקלסמ  יטרפ  םוכיס 

ישראל ישראלי

תוינכות טוריפ 

קרן השתלמות ,הראל פנסיה וגמל בע"מ 3633870

( הסילופ  ) םייללכ םיטרפ 

תינכתה ריכשדמעמ 

הסילופה ישראלי ישראלילעב 

הפוקת םותב  םיפסכ  תכישמ  ןוהןפוא 

תינכתה תומלתשהםש  ןרק  לארה 

תינכת 3633870רפסמ 

רצואב הפוק  מלתשהרפסמ  לארה     763

תינכות תליחת  29/11/2010ךיראת 

תינכותל הפוקת  םות  ךיראת 

ליעפסוטטס אל  קלוסמ /  אפקומ / 

תינכותב ןוכסיח  0%זוחא 

תודקפה זוכיר 

תחטובמ תרוכשמ 

םייוציפ

קיסעמ תומלתשה  ןרק 

דבוע תומלתשה  ןרק 

הדובע רשוכ  ןדבוא 

קיסעמ תונוש 

דבוע תונוש 

םילומגת 47

תינכותל הנורחא  הדקפה 

שדוח ןיגב 

םיללכ םיטרפ  זוכיר 

הימרפמ לוהינ  ימד 

הריבצמ לוהינ  0.8%ימד 

םיעובק לוהינ  ימד 

 ? דובעיש םייק  אלםאה 

 ? לוקיע םייק  אלםאה 

 ? האוולה תמייק  אלםאה 

םייוסיכ זוכיר 

יוסיכ יוסיכ גוס   חוטיבגוס חוטיב םוכס   תישדוחםוכס תישדוח תולע   תולע

תוריבצ זוכיר 

ןוידפ דבוע יאמצעךרע 
27,023

קיסעמ
81,027

םייוציפ

ןוידפ ןוידפ ךרע   ךרע ככ   "" 108,050 ₪הסהס

: םכותמ

יחכונ קיסעמ  םייוציפ 

ןוהב 108,050 ₪םילומגת 

הבציקב םילומגת 

ינפל 2000 םילומגת 

ןוהב םייוציפ 

הבציקב םייוציפ 

השירפל השירפל יפצ   יפצ

תודקפה ךשמה  תודקפהםע  ךשמה  אלל 

השירפל הבציק  יפצ 

השירפל ימעפ  דח  יפצ 

תוצלמהו תורעה 

תורעה

תוצלמה

ךותמ 25 דומע 16 
ךלש חוטיבה  תונכוס  ןכוס :



: רובע הקלסמ  יטרפ  םוכיס 

ישראל ישראלי

תוינכות טוריפ 

קרן השתלמות ,הראל פנסיה וגמל בע"מ 6308341

( הסילופ  ) םייללכ םיטרפ 

תינכתה ריכשדמעמ 

הסילופה ישראל ישראלילעב 

הפוקת םותב  םיפסכ  תכישמ  ןוהןפוא 

תינכתה תומלתשהםש  ןרק  לארה 

תינכת 6308341רפסמ 

רצואב הפוק  מלתשהרפסמ  לארה     763

תינכות תליחת  31/12/2014ךיראת 

תינכותל הפוקת  םות  ךיראת 

ליעפסוטטס

תינכותב ןוכסיח  0%זוחא 

תודקפה זוכיר 

תחטובמ ₪ תרוכשמ  15,712

םייוציפ

קיסעמ תומלתשה  5%ןרק 

דבוע תומלתשה  2.5%ןרק 

הדובע רשוכ  ןדבוא 

קיסעמ תונוש 

דבוע תונוש 

םילומגת 47

תינכותל הנורחא  הדקפה 

שדוח ןיגב 

םיללכ םיטרפ  זוכיר 

הימרפמ לוהינ  ימד 

הריבצמ לוהינ  0.8%ימד 

םיעובק לוהינ  ימד 

 ? דובעיש םייק  אלםאה 

 ? לוקיע םייק  אלםאה 

 ? האוולה תמייק  אלםאה 

םייוסיכ זוכיר 

יוסיכ יוסיכ גוס   חוטיבגוס חוטיב םוכס   תישדוחםוכס תישדוח תולע   תולע

תוריבצ זוכיר 

ןוידפ דבוע יאמצעךרע 
19,131

קיסעמ
57,391

םייוציפ

ןוידפ ןוידפ ךרע   ךרע ככ   "" 76,522 ₪הסהס

: םכותמ

יחכונ קיסעמ  םייוציפ 

ןוהב 76,522 ₪םילומגת 

הבציקב םילומגת 

ינפל 2000 םילומגת 

ןוהב םייוציפ 

הבציקב םייוציפ 

השירפל השירפל יפצ   יפצ

תודקפה ךשמה  תודקפהםע  ךשמה  אלל 

השירפל הבציק  יפצ 

השירפל ימעפ  דח  יפצ 

תוצלמהו תורעה 

תורעה

תוצלמה

ךותמ 25 דומע 17 
ךלש חוטיבה  תונכוס  ןכוס :



: רובע הקלסמ  יטרפ  םוכיס 

ישראל ישראלי

תוינכות טוריפ 

קופת גמל להשקעה ,מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעמ 69225442

( הסילופ  ) םייללכ םיטרפ 

תינכתה יאמצעדמעמ 

הסילופה ישראלי ישראלילעב 

הפוקת םותב  םיפסכ  תכישמ  ןוהןפוא 

תינכתה פוטםש  ןוכסיח  העקשהל  למג  תפוק 

תינכת 69225442רפסמ 

רצואב הפוק  למג לרפסמ  תפוק     8683

תינכות תליחת  15/11/2017ךיראת 

תינכותל הפוקת  םות  ךיראת 

ליעפסוטטס

תינכותב ןוכסיח  0%זוחא 

תודקפה זוכיר 

תחטובמ תרוכשמ 

םייוציפ

קיסעמ ילומגת 

דבוע ילומגת 

הדובע רשוכ  ןדבוא 

קיסעמ תונוש 

דבוע תונוש 

םילומגת 47

תינכותל הנורחא  הדקפה 

שדוח ןיגב 

םיללכ םיטרפ  זוכיר 

הימרפמ לוהינ  0%ימד 

הריבצמ לוהינ  0.8%ימד 

םיעובק לוהינ  ימד 

 ? דובעיש םייק  אלםאה 

 ? לוקיע םייק  אלםאה 

 ? האוולה תמייק  אלםאה 

םייוסיכ זוכיר 

יוסיכ יוסיכ גוס   חוטיבגוס חוטיב םוכס   תישדוחםוכס תישדוח תולע   תולע

תוריבצ זוכיר 

ןוידפ דבוע יאמצעךרע 
4,028

םייוציפקיסעמ

ןוידפ ןוידפ ךרע   ךרע ככ   "" 4,028 ₪הסהס

: םכותמ

יחכונ קיסעמ  םייוציפ 

ןוהב 4,028 ₪םילומגת 

הבציקב םילומגת 

ינפל 2000 םילומגת 

ןוהב םייוציפ 

הבציקב םייוציפ 

השירפל השירפל יפצ   יפצ

תודקפה ךשמה  תודקפהםע  ךשמה  אלל 

השירפל הבציק  יפצ 

השירפל ימעפ  דח  יפצ 

תוצלמהו תורעה 

תורעה

תוצלמה

ךותמ 25 דומע 18 
ךלש חוטיבה  תונכוס  ןכוס :



7540127

7540127

01/12/2014

0%

 ₪ 1,191

06-2018

      

 ₪ 0 ₪ 251

 ₪ 1,710,336 ₪ 345

 ₪ 0 ₪ 251

 ₪ 1,710,336 ₪ 345

    ""

  

875

875



: רובע הקלסמ  יטרפ  םוכיס 

ישראל ישראלי

תוינכות טוריפ 

ריסק למשכנתא ,הראל חברה לביטוח בע"מ 793989095

( הסילופ  ) םייללכ םיטרפ 

תינכתה טרפדמעמ 

הסילופה ישראלי ישראלילעב 

הפוקת םותב  םיפסכ  תכישמ  יטנוולרןפוא  אל 

תינכתה תואתנכשמםש  חוטיב 

תינכת 793989095רפסמ 

רצואב הפוק  רפסמ 

תינכות תליחת  01/04/2018ךיראת 

תינכותל הפוקת  םות  ךיראת 

ליעפסוטטס

תינכותב ןוכסיח  0%זוחא 

תודקפה זוכיר 

תחטובמ תרוכשמ 

םייוציפ

קיסעמ ילומגת 

דבוע ילומגת 

הדובע רשוכ  ןדבוא 

קיסעמ תונוש 

דבוע תונוש 

םילומגת 47

תינכותל הנורחא  ₪ הדקפה  13

שדוח 06-2018ןיגב 

םיללכ םיטרפ  זוכיר 

הימרפמ לוהינ  ימד 

הריבצמ לוהינ  ימד 

םיעובק לוהינ  ימד 

 ? דובעיש םייק  ןכםאה 

 ? לוקיע םייק  אלםאה 

 ? האוולה תמייק  אלםאה 

םייוסיכ זוכיר 

יוסיכ יוסיכ גוס   חוטיבגוס חוטיב םוכס   תישדוחםוכס תישדוח תולע   תולע

אתנכשמל ₪ קסיר  8,407 ₪ 13

תוריבצ זוכיר 

ןוידפ םייוציפקיסעמדבוע יאמצעךרע 

ןוידפ ןוידפ ךרע   ךרע ככ   "" הסהס

: םכותמ

יחכונ קיסעמ  םייוציפ 

ןוהב םילומגת 

הבציקב םילומגת 

ינפל 2000 םילומגת 

ןוהב םייוציפ 

הבציקב םייוציפ 

השירפל השירפל יפצ   יפצ

תודקפה ךשמה  תודקפהםע  ךשמה  אלל 

השירפל הבציק  יפצ 

השירפל ימעפ  דח  יפצ 

תוצלמהו תורעה 

תורעה

תוצלמה

ךותמ 25 דומע 20 
ךלש חוטיבה  תונכוס  ןכוס :



: רובע הקלסמ  יטרפ  םוכיס 

ישראל ישראלי

תוינכות טוריפ 

ריסק למשכנתא ,הראל חברה לביטוח בע"מ 793989454

( הסילופ  ) םייללכ םיטרפ 

תינכתה טרפדמעמ 

הסילופה ישראלי ישראלילעב 

הפוקת םותב  םיפסכ  תכישמ  יטנוולרןפוא  אל 

תינכתה תואתנכשמםש  חוטיב 

תינכת 793989454רפסמ 

רצואב הפוק  רפסמ 

תינכות תליחת  01/04/2018ךיראת 

תינכותל הפוקת  םות  ךיראת 

ליעפסוטטס

תינכותב ןוכסיח  0%זוחא 

תודקפה זוכיר 

תחטובמ תרוכשמ 

םייוציפ

קיסעמ ילומגת 

דבוע ילומגת 

הדובע רשוכ  ןדבוא 

קיסעמ תונוש 

דבוע תונוש 

םילומגת 47

תינכותל הנורחא  ₪ הדקפה  13

שדוח 06-2018ןיגב 

םיללכ םיטרפ  זוכיר 

הימרפמ לוהינ  ימד 

הריבצמ לוהינ  ימד 

םיעובק לוהינ  ימד 

 ? דובעיש םייק  ןכםאה 

 ? לוקיע םייק  אלםאה 

 ? האוולה תמייק  אלםאה 

םייוסיכ זוכיר 

יוסיכ יוסיכ גוס   חוטיבגוס חוטיב םוכס   תישדוחםוכס תישדוח תולע   תולע

אתנכשמל ₪ קסיר  8,408 ₪ 13

תוריבצ זוכיר 

ןוידפ םייוציפקיסעמדבוע יאמצעךרע 

ןוידפ ןוידפ ךרע   ךרע ככ   "" הסהס

: םכותמ

יחכונ קיסעמ  םייוציפ 

ןוהב םילומגת 

הבציקב םילומגת 

ינפל 2000 םילומגת 

ןוהב םייוציפ 

הבציקב םייוציפ 

השירפל השירפל יפצ   יפצ

תודקפה ךשמה  תודקפהםע  ךשמה  אלל 

השירפל הבציק  יפצ 

השירפל ימעפ  דח  יפצ 

תוצלמהו תורעה 

תורעה

תוצלמה

ךותמ 25 דומע 21 
ךלש חוטיבה  תונכוס  ןכוס :



: רובע הקלסמ  יטרפ  םוכיס 

ישראל ישראלי

תוינכות טוריפ 

ריסק למשכנתא ,הראל חברה לביטוח בע"מ 793989751

( הסילופ  ) םייללכ םיטרפ 

תינכתה טרפדמעמ 

הסילופה ישראלי ישראלילעב 

הפוקת םותב  םיפסכ  תכישמ  יטנוולרןפוא  אל 

תינכתה תואתנכשמםש  חוטיב 

תינכת 793989751רפסמ 

רצואב הפוק  רפסמ 

תינכות תליחת  01/04/2018ךיראת 

תינכותל הפוקת  םות  ךיראת 

ליעפסוטטס

תינכותב ןוכסיח  0%זוחא 

תודקפה זוכיר 

תחטובמ תרוכשמ 

םייוציפ

קיסעמ ילומגת 

דבוע ילומגת 

הדובע רשוכ  ןדבוא 

קיסעמ תונוש 

דבוע תונוש 

םילומגת 47

תינכותל הנורחא  ₪ הדקפה  13

שדוח 06-2018ןיגב 

םיללכ םיטרפ  זוכיר 

הימרפמ לוהינ  ימד 

הריבצמ לוהינ  ימד 

םיעובק לוהינ  ימד 

 ? דובעיש םייק  ןכםאה 

 ? לוקיע םייק  אלםאה 

 ? האוולה תמייק  אלםאה 

םייוסיכ זוכיר 

יוסיכ יוסיכ גוס   חוטיבגוס חוטיב םוכס   תישדוחםוכס תישדוח תולע   תולע

אתנכשמל ₪ קסיר  8,407 ₪ 13

תוריבצ זוכיר 

ןוידפ םייוציפקיסעמדבוע יאמצעךרע 

ןוידפ ןוידפ ךרע   ךרע ככ   "" הסהס

: םכותמ

יחכונ קיסעמ  םייוציפ 

ןוהב םילומגת 

הבציקב םילומגת 

ינפל 2000 םילומגת 

ןוהב םייוציפ 

הבציקב םייוציפ 

השירפל השירפל יפצ   יפצ

תודקפה ךשמה  תודקפהםע  ךשמה  אלל 

השירפל הבציק  יפצ 

השירפל ימעפ  דח  יפצ 

תוצלמהו תורעה 

תורעה

תוצלמה

ךותמ 25 דומע 22 
ךלש חוטיבה  תונכוס  ןכוס :



: רובע הקלסמ  יטרפ  םוכיס 

ישראל ישראלי

תוינכות טוריפ 

ריסק למשכנתא ,מנורה מבטחים חברה לביטוח בעמ 344521447

( הסילופ  ) םייללכ םיטרפ 

תינכתה טרפדמעמ 

הסילופה ישראל ישראלילעב 

הפוקת םותב  םיפסכ  תכישמ  יטנוולרןפוא  אל 

תינכתה אתנכשמםש  קסיר 

תינכת 344521447רפסמ 

רצואב הפוק  רפסמ 

תינכות תליחת  01/04/2016ךיראת 

תינכותל הפוקת  םות  ךיראת 

ליעפסוטטס

תינכותב ןוכסיח  0%זוחא 

תודקפה זוכיר 

תחטובמ תרוכשמ 

םייוציפ

קיסעמ ילומגת 

דבוע ילומגת 

הדובע רשוכ  ןדבוא 

קיסעמ תונוש 

דבוע תונוש 

םילומגת 47

תינכותל הנורחא  ₪ הדקפה  76

שדוח 06-2018ןיגב 

םיללכ םיטרפ  זוכיר 

הימרפמ לוהינ  ימד 

הריבצמ לוהינ  ימד 

םיעובק לוהינ  ימד 

 ? דובעיש םייק  ןכםאה 

 ? לוקיע םייק  אלםאה 

 ? האוולה תמייק  אלםאה 

םייוסיכ זוכיר 

יוסיכ יוסיכ גוס   חוטיבגוס חוטיב םוכס   תישדוחםוכס תישדוח תולע   תולע

אתנכשמל ₪ קסיר  557,535 ₪ 76

תוריבצ זוכיר 

ןוידפ םייוציפקיסעמדבוע יאמצעךרע 

ןוידפ ןוידפ ךרע   ךרע ככ   "" הסהס

: םכותמ

יחכונ קיסעמ  םייוציפ 

ןוהב םילומגת 

הבציקב םילומגת 

ינפל 2000 םילומגת 

ןוהב םייוציפ 

הבציקב םייוציפ 

השירפל השירפל יפצ   יפצ

תודקפה ךשמה  תודקפהםע  ךשמה  אלל 

השירפל הבציק  יפצ 

השירפל ימעפ  דח  יפצ 

תוצלמהו תורעה 

תורעה

תוצלמה

ךותמ 25 דומע 23 
ךלש חוטיבה  תונכוס  ןכוס :



: רובע הקלסמ  יטרפ  םוכיס 

ישראל ישראלי

תוינכות טוריפ 

ריסק למשכנתא ,מנורה מבטחים חברה לביטוח בעמ 344521443

( הסילופ  ) םייללכ םיטרפ 

תינכתה טרפדמעמ 

הסילופה ישראל ישראלילעב 

הפוקת םותב  םיפסכ  תכישמ  יטנוולרןפוא  אל 

תינכתה אתנכשמםש  קסיר 

תינכת 344521443רפסמ 

רצואב הפוק  רפסמ 

תינכות תליחת  01/04/2016ךיראת 

תינכותל הפוקת  םות  ךיראת 

ליעפסוטטס

תינכותב ןוכסיח  0%זוחא 

תודקפה זוכיר 

תחטובמ תרוכשמ 

םייוציפ

קיסעמ ילומגת 

דבוע ילומגת 

הדובע רשוכ  ןדבוא 

קיסעמ תונוש 

דבוע תונוש 

םילומגת 47

תינכותל הנורחא  ₪ הדקפה  61

שדוח 06-2018ןיגב 

םיללכ םיטרפ  זוכיר 

הימרפמ לוהינ  ימד 

הריבצמ לוהינ  ימד 

םיעובק לוהינ  ימד 

 ? דובעיש םייק  ןכםאה 

 ? לוקיע םייק  אלםאה 

 ? האוולה תמייק  אלםאה 

םייוסיכ זוכיר 

יוסיכ יוסיכ גוס   חוטיבגוס חוטיב םוכס   תישדוחםוכס תישדוח תולע   תולע

אתנכשמל ₪ קסיר  448,793 ₪ 61

תוריבצ זוכיר 

ןוידפ םייוציפקיסעמדבוע יאמצעךרע 

ןוידפ ןוידפ ךרע   ךרע ככ   "" הסהס

: םכותמ

יחכונ קיסעמ  םייוציפ 

ןוהב םילומגת 

הבציקב םילומגת 

ינפל 2000 םילומגת 

ןוהב םייוציפ 

הבציקב םייוציפ 

השירפל השירפל יפצ   יפצ

תודקפה ךשמה  תודקפהםע  ךשמה  אלל 

השירפל הבציק  יפצ 

השירפל ימעפ  דח  יפצ 

תוצלמהו תורעה 

תורעה

תוצלמה

ךותמ 25 דומע 24 
ךלש חוטיבה  תונכוס  ןכוס :



: רובע הקלסמ  יטרפ  םוכיס 

ישראל ישראלי

תוינכות טוריפ 

"מ 17094168 עב חוטבל  הרבח  לדגמ  קסיר ,

( הסילופ  ) םייללכ םיטרפ 

תינכתה טרפדמעמ 

הסילופה ישראלי ישראלילעב 

הפוקת םותב  םיפסכ  תכישמ  יטנוולרןפוא  אל 

תינכתה וקיזירםש  ובמ  רוא 1 ג'

תינכת 17094168רפסמ 

רצואב הפוק  רפסמ 

תינכות תליחת  01/10/2012ךיראת 

תינכותל הפוקת  םות  ךיראת 

ליעפסוטטס

תינכותב ןוכסיח  0%זוחא 

תודקפה זוכיר 

תחטובמ תרוכשמ 

םייוציפ

קיסעמ ילומגת 

דבוע ילומגת 

הדובע רשוכ  ןדבוא 

קיסעמ תונוש 

דבוע תונוש 

םילומגת 47

תינכותל הנורחא  ₪ הדקפה  203

שדוח 06-2018ןיגב 

םיללכ םיטרפ  זוכיר 

הימרפמ לוהינ  ימד 

הריבצמ לוהינ  ימד 

םיעובק לוהינ  ימד 

 ? דובעיש םייק  אלםאה 

 ? לוקיע םייק  אלםאה 

 ? האוולה תמייק  אלםאה 

םייוסיכ זוכיר 

יוסיכ יוסיכ גוס   חוטיבגוס חוטיב םוכס   תישדוחםוכס תישדוח תולע   תולע

₪ קסיר 1,516,823 ₪ 203

תוריבצ זוכיר 

ןוידפ םייוציפקיסעמדבוע יאמצעךרע 

ןוידפ ןוידפ ךרע   ךרע ככ   "" הסהס

: םכותמ

יחכונ קיסעמ  םייוציפ 

ןוהב םילומגת 

הבציקב םילומגת 

ינפל 2000 םילומגת 

ןוהב םייוציפ 

הבציקב םייוציפ 

השירפל השירפל יפצ   יפצ

תודקפה ךשמה  תודקפהםע  ךשמה  אלל 

השירפל הבציק  יפצ 

השירפל ימעפ  דח  יפצ 

תוצלמהו תורעה 

תורעה

תוצלמה

ךותמ 25 דומע 25 
ךלש חוטיבה  תונכוס  ןכוס :
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