
2,067,495,929.00

מספר
נייר

תאור
נייר

שערכמותתיאור סוג חוב
שווי
נייר

שיעור מקופה

20,026,813.00142.2428,486,138.811.38%חוב רגילגב ים אגח ו7590128

20,906,894.00131.0627,400,575.281.33%חוב רגילגזית גלוב אגח ד1260397

15,573,032.00127.0719,788,651.760.96%חוב רגיל30מזרחי הנפקות התחיבות 2310068

14,046,224.00135.0018,962,402.400.92%חוב רגילנכסים ובנין אגח ד6990154

15,454,185.00122.4718,926,740.370.92%חוב רגילפועלים הנפקות התחיבות יד1940501

13,987,959.76126.1017,638,817.260.85%חוב רגילבריטיש ישראל אגח ג1117423

13,641,838.00126.2217,218,727.920.83%חוב רגילדלק קבוצה  אגח יח1115823

14,742,839.00116.0117,103,167.520.83%חוב רגיל6ח "בזק  אג2300143

12,860,000.00132.1016,988,060.000.82%חוב רגיל צמוד2018חברת חשמל סד 6000079

14,677,442.90114.4416,796,865.650.81%חוב רגיל8אלוני חץ אגח 3900271

11,762,725.00128.9215,164,505.070.73%חוב רגיל7חברה לישראל אגח 5760160

13,539,427.00110.3514,940,757.690.72%חוב רגיללאומי התח נד יב6040273

11,133,838.00131.4514,635,430.050.71%חוב רגיל10פועלים הנפקות התחיבות 1940402

11,860,616.00122.8014,564,836.450.70%חוב רגילמכתשים אגן אגח ב1110915

13,608,183.6098.1913,361,875.480.65%חוב רגילעזריאלי אגח ב1134436

9,604,672.26131.3312,613,816.080.61%חוב רגילגזית גלוב אגח ג1260306

10,802,226.00114.0012,314,537.640.60%חוב רגילנכסים ובנין אגח ו6990188

11,884,308.00103.3612,283,620.750.59%חוב רגילח א"מויניאן אג1135656

7,409,979.00115.148,531,849.820.41%חוב רגיל5שכון ובי אגח  1125210

6,843,679.42123.298,437,572.360.41%חוב רגיללאומי התח נד  ח6040232

8,204,368.00100.058,208,470.180.40%חוב רגיל31ח "דלק קבוצה אג1134790

7,027,357.00112.397,898,046.530.38%חוב רגילפרטנר אגח ג1118827

7,465,779.79103.697,741,267.060.37%חוב רגילויה מאריס44446

6,000,000.00122.897,373,400.000.36%חוב רגילבינלאומי הנפקות אגח ה1105576

5,389,597.47123.996,682,561.900.32%חוב רגיל'סלקום אגח ד1107333

5,757,404.25110.046,335,447.640.31%חוב רגילבי קומיונק אגח ב1120872

4,445,382.13141.896,307,552.700.31%חוב רגילס.ח ל"סופרגז אג1106822

4,706,493.70129.756,106,675.580.30%חוב רגילאמות אגח א1097385

5,360,000.93109.655,877,241.020.28%חוב רגילח ג"גירון אג1125681

4,879,665.90120.225,866,334.340.28%חוב רגילנכסים ובנין אג ז6990196

4,575,005.76126.505,787,382.290.28%חוב רגילגב ים אגח ה7590110

4,616,520.34123.625,706,942.440.28%חוב רגילגזית גלוב אגח ט1260462

4,938,000.00111.435,502,413.400.27%חוב רגילח לא סחיר"שפיר הנדסה אג5017

3,568,037.99148.725,306,386.100.26%חוב רגילדרך הים התפלה39065

4,026,001.42124.315,004,722.370.24%חוב רגילח א"קנית ניהול אג1103159

4,277,289.00114.354,891,079.970.24%חוב רגיל4שכון ובי אגח  1117910

3,480,001.04128.794,481,893.340.22%חוב רגילמליסרון אגח ה3230091

3,404,449.17130.094,428,847.930.21%חוב רגילמנורה מבטחים אגח א5660048

3,929,514.86108.814,275,705.120.21%חוב רגיל7ח "גב ים אג7590144

3,527,541.00117.224,134,983.560.20%חוב רגילח יד"דלק קבוצה אג1115062

3,031,858.70126.283,828,631.170.19%חוב רגילנכסים ובנין אגח ג6990139

2,727,500.43134.763,675,579.580.18%חוב רגיל'ח  א"כללביט אג1097138

2,498,000.00133.373,331,582.600.16%חוב רגילחשמל יב6000046

3,021,815.63105.973,202,218.020.15%חוב רגילמכתשים אגן אגח ד1110931

2,026,032.25152.713,093,953.850.15%חוב רגילרמ-נתיבי גז אגח א1103084

2,237,951.94127.122,844,884.510.14%חוב רגילאלוני חץ אגח ו3900206

2,214,647.00120.202,662,005.690.13%חוב רגיל2ח "כללביט אג1114347

2,053,153.00120.552,475,075.940.12%חוב רגילח ב"אמות אג1126630

1,967,824.35124.032,440,692.540.12%חוב רגילסלקום אגח ב1096270

2,212,757.53110.052,435,139.660.12%חוב רגילח א"אלביט מערכות אג1119635

2,027,452.65113.662,304,402.680.11%חוב רגיל5ח "ניצבא אחזקות אג1120468

2,132,239.00102.282,180,854.050.11%חוב רגילפז נפט אגח ג1114073

1,464,435.00136.571,999,978.880.10%חוב רגיל4פועלים הנפקות התחיבות 1940105

1,285,749.10132.901,708,760.550.08%חוב רגילדקסיה ישראל אגח ב1095066

1,514,907.41111.611,690,788.160.08%חוב רגילדלק קבוצה אגח ט1115070

1,277,667.49121.521,552,621.530.08%חוב רגיל4עד -אל 10947475.7%

1107168BCRE  1,215,676.76120.661,466,835.580.07%חוב רגיל1אגח

1,197,517.79115.411,382,055.280.07%חוב רגיל2016/2023 4.90%'ו' מליסרון סד3230125

השתלמות לאחים ואחיות כללי- פירוט כל החובות 



1,151,553.78119.801,379,561.430.07%חוב רגילמליסרון אגח ד3230083

1,048,608.79123.921,299,436.010.06%חוב רגילגזית אגח ו7230279

900,000.13132.781,195,020.170.06%חוב רגילדיסקונט מנפיקים התחיבות א7480015

1,010,000.00105.151,062,015.000.05%חוב רגיל8בזק אגח 2300168

834,202.79126.291,053,514.700.05%חוב רגילפועלים הנפקות התחיבות ט1940386

1134436( 1,012,020.40100.001,012,020.400.05%חוב רגילפדיון לקבל)עזריאלי אגח ב

805,525.00112.69907,746.120.04%חוב רגיל29ח "פועלים הנפקות אג1940485

662,930.81135.17896,083.580.04%חוב רגילהראל הנפקות אגח א1099738

600,002.12130.97785,822.780.04%חוב רגילבינלאומי הנפקות אגח ג1093681

629,282.77121.52764,704.420.04%חוב רגילנייר חדרה סד' 3 63200718102

431,991.55162.21700,733.490.03%חוב רגילD.I.Vחברה להתפלת מי אשקלון 1097997

480,000.00103.29495,792.000.02%חוב רגיל301לאומי שה נד 6040265

362,608.43115.39418,413.870.02%חוב רגילפועלים הנפקות התחיבות יב1940428

288,119.00113.13325,949.020.02%חוב רגילפניקס הון התחיבות א1115104

197,289.42135.09266,518.280.01%חוב רגילמנורה הון אגח א1103670

138,622.51113.17156,879.090.01%חוב רגילאדגר אגח ו1820141

122,597.00111.24136,376.900.01%חוב רגילסלקום אגח ו1125996

58,506.40126.1673,811.670.00%חוב רגילשטראוס אגח ב7460140

46134.78.620.00%.חוב רגיל176לאומי   אגח 6040208

01100.00.010.00%.חוב רגיל5בזק אגח 2300069

24.25%  410,786,339501,282,762₪חוב רגילסך הכל

 תיאור סוג חובתאור מנפיק
 שווי
נייר

שיעור מקופה

2.21%  45,721,333.80חוב רגילגזית גלוב

1.98%  40,971,905.55חוב רגילנכסים ובנין

1.86%  38,549,226.22חוב רגילגב ים

1.84%  37,941,823.99חוב רגילפועלים

1.51%  31,252,969.82חוב רגילדלק קבוצה

1.15%  23,874,122.67חוב רגיללאומי

0.98%  20,319,642.60חוב רגילחשמל

0.96%  19,788,651.76חוב רגילמזרחי טפחות הנפ

0.95%  19,641,750.16חוב רגילאלוני חץ

0.94%  19,378,618.25חוב רגילעזריאלי קבוצה

0.88%  18,165,182.53חוב רגילבזק

0.86%  17,767,054.47חוב רגילתעשיות. א.מ

0.85%  17,638,817.26חוב רגילבריטיש ישראל

0.73%  15,164,505.07חוב רגילחברה לישראל

0.65%  13,422,929.79חוב רגילשיכון ובינוי

0.63%  13,047,653.16חוב רגילדרך הים התפלה

0.59%  12,283,620.75חוב רגילמויניאן

0.45%    9,259,631.34חוב רגילסלקום

0.42%    8,581,751.52חוב רגילאמות

0.39%    8,159,222.78חוב רגילבינלאומי

0.38%    7,898,046.53חוב רגילפרטנר

0.35%    7,243,510.05חוב רגילמליסרון

0.31%    6,337,585.27חוב רגילכלל עסקי ביטוח

0.31%    6,335,447.64חוב רגילבי קומיונקיישנס

0.31%    6,307,552.70חוב רגילסופר גז

0.28%    5,877,241.02חוב רגילגירון פיתוח

0.27%    5,502,413.40חוב רגילס. ל1\00מפ1פלדה אג 

0.21%    4,428,847.93חוב רגילמנורה מב החזקות

0.15%    3,093,953.85חוב רגילרמ-נתיבי גז אגח א

0.12%    2,435,139.66חוב רגילאלביט מערכות

0.11%    2,304,402.68חוב רגילנצבא

0.11%    2,180,854.05חוב רגילפז נפט

0.08%    1,708,760.55חוב רגילדקסיה ישראל

0.08%    1,552,621.53חוב רגילאלעד קנדה

BCRE0.07%    1,466,835.58חוב רגיל

0.06%    1,299,436.01חוב רגילנורסטאר החזקות

0.06%    1,195,020.17חוב רגילדיסקונט

0.04%       896,083.58חוב רגילהראל השקעות

0.04%       764,704.42חוב רגילנייר חדרה



0.03%       700,733.49חוב רגילהתפלה אשקלון

0.02%       325,949.02חוב רגיל(ש)פניקס

0.01%       266,518.28חוב רגילמנורה מב הון

0.01%       156,879.09חוב רגילאדגר השקעות

0.00%         73,811.67חוב רגילשטראוס גרופ

501,282,762₪     24.25%

 שיעור מקופה שווי חוב רגילתאור ענף

11.42%                     236,090,879.26ן ובינוי"נדל

4.48%                       92,667,601.92בנקים

2.35%                       48,598,328.94השקעה ואחזקות

2.01%                       41,658,308.04תקשורת ומדיה

1.44%                       29,721,149.15שרותים

0.86%                       17,767,054.47גומי ופלסטיק, כימיה

0.66%                       13,748,386.65תשתיות

0.59%                       12,254,984.08ביטוח

0.27%                              5,502,413.40מתכת ומוצרי בניה

0.12%                         2,435,139.66ביטחוניות

0.04%                            764,704.42נייר ודפוס, עץ

0.00%                              73,811.67מזון

501,282,762₪                             24.25%

שיעור מקופה שווי חוב רגילקבוצת לווים

5.03%                     104,091,587.78ללא קבוצת לווים

4.60%                       95,118,348.38קבוצת אידיבי

2.48%                       51,364,753.78קבוצת אריסון

2.27%                       47,020,769.81קבוצת כצמן

2.16%                       44,670,979.07קבוצת ליאורה עופר

1.64%                       33,832,273.86קבוצת תשובה

1.57%                       32,426,271.41קבוצת עזריאלי

1.37%                       28,223,501.68חץ- קבוצת ורטהיים

1.19%                       24,500,630.17שאול' קבוצת אלוביץ

0.73%                       15,164,505.07קבוצת עידן עופר

0.50%                       10,340,076.83קבוצת בינו

0.38%                         7,898,046.53קבוצת סבן

0.12%                         2,435,139.66קבוצת מיכאל פדרמן

0.11%                         2,304,402.68קבוצת חיים צוף

0.04%                            896,083.58קבוצת המבורגר

0.04%                            764,704.42קבוצת לן בלווטניק

0.01%                            156,879.09קבוצת שניידמן

0.00%                              73,811.67קבוצת שטראוס

501,282,765₪                             24.25%

שיעור מקופה שווי חוב רגילתיאור מדינת חשיפה

23.65%                     488,999,144.72ישראל

0.59%                       12,283,620.75ארצות הברית

501,282,765₪                             24.25%


