
 
 

 

 

תיאור  נייר תאור נייר מספר
 סוג חוב

 שיעור מקופה נייר שווי שער כמות

 1.55%  398,691       ₪  142.90 279,000.00 חוב רגיל גזית גלוב אגח ד 1260397

 1.40%  360,096       ₪  127.49 282,450.00 חוב רגיל סלקום אגח ד' 1107333

 1.27%  326,200       ₪  127.40 256,043.89 חוב רגיל בריטיש ישראל אגח ג 1117423

לאומי מימון התחיבות  7410186
01 

 1.20%  307,755       ₪  112.61 273,293.00 חוב רגיל

 1.18%  303,789       ₪  121.07 250,920.00 חוב רגיל אמות אג"ח ב 1126630

 1.13%  289,370       ₪  133.35 217,000.00 חוב רגיל אמות אגח א 1097385

לאומי מימון החיבות  7410228
 יב'

 1.12%  287,053       ₪  113.91 252,000.00 חוב רגיל

 1.12%  286,898       ₪  126.89 226,100.00 חוב רגיל גזית גלוב אגח ט 1260462

 1.04%  267,812       ₪  124.09 215,820.67 חוב רגיל 6חברה לישראל אגח  5760152

לאומי מימון התחיבות  7410160
8 

 1.03%  265,762       ₪  127.77 208,000.00 חוב רגיל

 1.03%  263,267       ₪  116.49 226,000.00 חוב רגיל פרטנר אגח ג 1118827

 1.01%  260,011       ₪  135.14 192,401.05 חוב רגיל גזית גלוב אגח ג 1260306

 0.89%  229,341       ₪  137.33 167,000.00 חוב רגיל 7חברה לישראל אגח  5760160

פועלים הנפקות  1940303
 8התחיבות 

 0.83%  212,770       ₪  129.58 164,200.00 חוב רגיל

 0.80%  205,107       ₪  127.29 161,133.33 חוב רגיל סלקום אגח ב 1096270

 0.76%  196,337       ₪  129.53 151,576.80 חוב רגיל גב ים אגח ה 7590110

 0.63%  162,137       ₪  120.00 135,114.00 חוב רגיל 6וילאר אג"ח  4160115

פועלים הנפקות  1940386
 התחיבות ט

 0.62%  159,975       ₪  130.80 122,304.68 חוב רגיל

פועלים הנפקות  1940402
 01התחיבות 

 0.52%  132,330       ₪  142.29 93,000.00 חוב רגיל

פועלים הנפקות  1940428
 התחיבות יב

 0.43%  109,166       ₪  118.23 92,333.38 חוב רגיל

 0.41%  105,772       ₪  128.99 82,000.00 חוב רגיל נכסים ובנין אגח ג 6990139

סלקום אגח ב)פדיון ) 1096270

 לקבל
 0.38%  97,058         ₪  120.47 80,566.67 חוב רגיל

 0.32%  81,156         ₪  127.00 63,902.25 חוב רגיל וילאר אגח ד 4160099

 09.1%מליסרון סד' ו' 3230125
0106/0102 

 0.19%  49,279         ₪  120.34 40,950.00 חוב רגיל

 0.18%  47,306         ₪  126.54 37,384.30 חוב רגיל 00חשמל אג"ח  6000020

 0.18%  46,865         ₪  133.90 35,000.00 חוב רגיל מכתשים אגן אגח ב 1110915

 0.16%  41,661         ₪  140.79 29,590.92 חוב רגיל הראל הנפקות אגח א 1099738

 0.09%  23,603         ₪  115.70 20,400.00 חוב רגיל 5ניצבא אחזקות אג"ח  1120468

 0.07%  18,673         ₪  115.40 16,180.89 חוב רגיל 0דקסיה ישראל אגח  1111160

 0.05%  13,183         ₪  138.10 9,546.00 חוב רגיל כללביט אג"ח  א' 1097138

 0.05%  12,978         ₪  126.00 10,300.00 חוב רגיל 0כללביט אג"ח  1114347

 0.04%  11,490         ₪  120.95 9,500.00 חוב רגיל פניקס הון התחיבות א 1115104

 0.04%  11,085         ₪  110.85 10,000.00 חוב רגיל נצבא אג"ח ד 1116169

       4,411,012     ₪      5,583,975  21.74% 

פירוט כל החובות - השתלמות אחיות ללא מניות



 
 

 

 שיעור מקופה נייר שווי תיאור סוג חוב תאור מנפיק

 3.68%  945,600    ₪  חוב רגיל גזית גלוב

 3.35%  860,570    ₪  חוב רגיל לאומי

 2.58%  662,260    ₪  חוב רגיל סלקום

 2.39%  614,240    ₪  חוב רגיל פועלים

 2.31%  593,158    ₪  חוב רגיל אמות

 1.94%  497,153    ₪  חוב רגיל חברה לישראל

בריטיש 
 ישראל

 1.27%  326,200    ₪  חוב רגיל

 1.03%  263,267    ₪  חוב רגיל פרטנר

 0.95%  243,293    ₪  חוב רגיל וילאר

 0.76%  196,337    ₪  חוב רגיל גב ים

 0.41%  105,772    ₪  חוב רגיל נכסים ובנין

 0.19%  49,279      ₪  חוב רגיל מליסרון

 0.18%  47,306      ₪  חוב רגיל חשמל

 0.18%  46,865      ₪  חוב רגיל מ9א9 תעשיות

הראל 
 השקעות

 0.16%  41,661      ₪  חוב רגיל

 0.14%  34,688      ₪  חוב רגיל נצבא

כלל עסקי 
 ביטוח

 0.10%  26,161      ₪  חוב רגיל

 0.07%  18,673      ₪  חוב רגיל דקסיה ישראל

 0.04%  11,490      ₪  חוב רגיל פניקס)ש(

     ₪   5,583,975  21.74% 

 

 

 

 שיעור מקופה שווי חוב רגיל תאור ענף

 9.71%  2,494,327  ₪  נדל"ן ובינוי

 5.82%  1,493,483  ₪  בנקים

 3.60%  925,528     ₪  תקשורת ומדיה

 1.94%  497,153     ₪  השקעה ואחזקות

 0.31%  79,312       ₪  ביטוח

 0.18%  47,306       ₪  שרותים

כימיה, גומי 
 ופלסטיק

 ₪       46,865  0.18% 

   ₪    5,583,975  21.74% 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 שיעור מקופה שווי חוב רגיל קבוצת לווים

 4.74%  1,216,707  ₪  ללא קבוצת לווים

 3.86%  990,531     ₪  קבוצת אידיבי

 3.68%  945,600     ₪  קבוצת כצמן

 2.39%  614,240     ₪  קבוצת אריסון

 -קבוצת ורטהיים
 חץ

 ₪     593,158  2.31% 

 1.94%  497,153     ₪  קבוצת עידן עופר

קבוצת ליאורה 
 עופר

 ₪     375,479  1.46% 

 1.03%  263,267     ₪  קבוצת סבן

 0.16%  41,661       ₪  קבוצת המבורגר

 0.14%  34,688       ₪  קבוצת חיים צוף

 0.04%  11,490       ₪  קבוצת תשובה

   ₪    5,583,975  21.74% 

 

 

 שיעור מקופה שווי חוב רגיל תיאור מדינת חשיפה

 21.74%  5,583,975  ₪  ישראל

   ₪    5,583,975    

 

 

 

 


