
*ח"ה אלול תשע"מעודכן לכ-  ח בלא חשש איסור ריבית"אג

מספר תאגידעיסוקשם חברה

520038274ן ובינוי"נדלאאורה השקעות

510119068תעשיה עץ נייר ודפוס1953אבגול תעשיות 

520041286ן ובינוי"נדלאביב ארלון

520037383תעשיה מתכת ומוצרי בניהאברות תעשיות

520035171ן ובינוי"נדלאדגר השקעות ופיתוח

520043605תעשיה כימיה גומי ופלסטיקאדמה פתרונות לחקלאות

1841580ן ובינוי"נדליר הולדינגס-אול

513734566שרותים פיננסיםאופל בלאנס השקעות

511068256שרותים.מ.אוריין ש

520033846ן ובינוי"נדל(.א.א.א)אורן השקעות 

520025990ן ובינוי"נדלאזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין

520032285השקעה ואחזקותאי די בי חברה לפיתוח

520039066ן ובינוי"נדלגרופ. או.די.איי

514486042ביטוח(2010)הנפקות . איי.די.איי

520030677אחזקותאיילון אחזקות

511659401ן ובינוי"נדלאיירפורט סיטי

513182345ן ובינוי"נדלאינטר גרין

520044264תקשורת ומדיהקווי זהב- אינטרנט גולד 

520043035השקעה ואחזקותאלביט הדמיה

512025891מסחר ושרותיםאלבר שרותי מימונית

510454333רכב- ליסינג אלדן תחבורה 

515666881פיננסיםאלה פקדונות

520039868טכנולוגיהאלומיי קפיטל

520042847השקעה ואחזקותאלון רבוע כחול ישראל 

520038506ן ובינוי"נדלחץ נכסים והשקעות-אלוני

1963039ן ובינוי"נדלאלטיטיוד השקעות

513988824ן ובינוי"נדלאלמוגים החזקות

2624970ן ובינוי"נדל.אלעד קנדה ריאלטי אינק

520025370השקעה ואחזקותאלקו

520028911השקעה ואחזקותאלקטרה

510607328ן ובינוי"נדלן"אלקטרה נדל

1840550ן ובינוי"נדלריאל אסטייט גלובל. י'ג. די. אם

520044421השקעה ואחזקותפי השקעות .אר.אם

520026683ן ובינוי"נדלאמות השקעות

520041146טכנולוגיה קלינטקאנלייט אנרגיה מתחדשת

1939883ן ובינוי"נדלאנקור פרופרטיס

520037540ן ובינוי"נדלאספן גרופ

520005067ן ובינוי"נדלאפריקה ישראל להשקעות

520034760ן ובינוי"נדלאפריקה ישראל מגורים

510560188ן ובינוי"נדלאפריקה ישראל נכסים

1811308ן ובינוי"נדלאקסטל לימיטד

520037367אנרגיהארקו החזקות

510609761ן ובינוי"נדלאשדר חברה לבניה

520036617ן ובינוי"נדלאשטרום נכסים

512623950תעשיה מתכת ומוצרי בניהגאון אחזקות. ב

520040304ן ובינוי"נדלבוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות

520031931תקשורת ומדיהבזק החברה הישראלית לתקשורת

512832742תקשורת ומדיהבי קומיוניקיישנס

520034562ן ובינוי"נדלבית הזהב

520007030בנקיםבנק דיסקונט לישראל

520018078בנקיםבנק לאומי לישראל

520000522בנקיםבנק מזרחי טפחות

1814237ן ובינוי"נדלברוקלנד אפריל

513579482תעשיה כימיה גומי ופלסטיקברם תעשיות

520036658אנרגיהבתי זקוק לנפט 

1852623ן ובינוי"נדלאיי ריאל אסטייט .אפ.י'ג

520032178ן ובינוי"נדלגבאי מניבים ופיתוח

520044520ן ובינוי"נדלפתוח ובניה- גירון 

513342444רכב- ליסינג גלובל כנפיים ליסינג

1744984ן ובינוי"נדלדה זראסאי גרופ

1427976ן ובינוי"נדלדה לסר גרופ

520043878אנרגיה(1988)אלון אנרגיה בישראל -דור

512112806ן ובינוי"נדל (.ז.א.ב)דורסל 

550013098חיפושי נפט וגזשותפות מוגבלת- דלק קידוחים 

514837111חיפושי נפט וגז(2012)דלק תמלוגים 

1888119ן ובינוי"נדלדלשה קפיטל

513704304ח"הנפקות אג ואילך20מסדרה - דקסיה ישראל הנפקות 

520038902ן ובינוי"נדלדרבן השקעות

513141879ח"הנפקות אגהבינלאומי הראשון הנפקות 

520040072תקשורתמערכות תקשורת - הוט 

520028010השקעות והחזקותהחברה לישראל

520042177ביטוחהכשרה חברה לביטוח

512227265פנסיה וגמלאלדובי קופות גמל ופנסיה - הלמן 

513389270מסחר החזקות 365המשביר 

520032640ח"הנפקות אגהפועלים הנפקות

520017450אחזקותהפניקס אחזקות

514290345ח"הנפקות אג(2009)הפניקס גיוסי הון 

513834200ח"הנפקות אגהראל ביטוח מימון והנפקות

1957081ן ובינוי"נדלהרץ פרופרטיס גרופ

1938333ן ובינוי"נדלי נכסים'ג.סי.וו
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1938699ן ובינוי"נדלווטרסטון פרופרטיס

520038688ן ובינוי"נדלן"בוקס נדל- וויי 

1866231ן ובינוי"נדל (איי.וי.בי)וורטון פרופרטיז 

520038910ן ובינוי"נדלוילאר אינטרנשיונל

514068980מסחרויקטורי רשת סופרמרקטים

512096793ן ובינוי"נדלויתניה

520025438ן ובינוי"נדלחברה לנכסים ולבנין

520001736ן ובינוי"נדלים לקרקעות-חברת גב

520000472חשמלחברת החשמל לישראל

520023896השקעה ואחזקותחברת השקעות דיסקונט

520024126ן ובינוי"נדלחברת מבני תעשיה 

520044314תקשורתחברת פרטנר תקשורת

515682292ן ובינוי"נדל.ש.אירופה דיוולופמנט צ' ג'חג

511396046תקשורת ומדיהתקשורת-חלל

520041997טכנולוגיהטאואר סמיקונדקטור

513682625תעשיה מזוןטמפו משקאות 

511540809אנרגיהחברה לדלק- טן 

520033226השקעה ואחזקותירושלים אויל אקספלוריישין. ל.א.ו.י

511399388ן ובינוי"נדלדמרי בניה ופיתוח. ח.י

1940909ן ובינוי"נדל(איי.וי.בי)איי .אס.י'ג-סי.אר.איי.יו

511809071מסחריוניברסל מוטורס ישראל

520044199טכנולוגיה(ג"ר) (1989)יוניטרוניקס 

513682146ח"הנפקות אג(2005)ירושלים מימון והנפקות 

520029208ן ובינוי"נדלישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים

520039298ן ובינוי"נדל(ר.ט)קנדה -ישראל

550010003חיפושי נפט וגז 2נגב -ישראמקו

520042482מלונאות ותיירותישרוטל

520017807ן ובינוי"נדלחברה להשקעות- ישרס 

520027830תעשיה כימיה גומי ופלסטיקבלבד' סדרה ה- כימיכלים לישראל 

520017070ן ובינוי"נדלכלכלית ירושלים

513754069ח"הנפקת אגכללביט מימון

520040700שרותיםכנפיים אחזקות

520034257ן ובינוי"נדלרילאסטייט. אר. להב אל

520043381שרותיםלודן חברה להנדסה

520036005ן ובינוי"נדלעופר- לוינסקי 

1838682ן ובינוי"נדללייטסטון אנטרפרייזס

512719485ן ובינוי"נדלמגדלי הים התיכון

513257873ן ובינוי"נדלמגה אור החזקות

515434074ן ובינוי"נדלמגוריט ישראל

1858676ן ובינוי"נדלמויניאן 

520032046ח"הנפקות אגמזרחי טפחות חברה להנפקות

511491839ן ובינוי"נדלן"מישורים השקעות נדל

2008787ן ובינוי"נדל.מליבו אינווסטמנטס אינק

520037789ן ובינוי"נדלמליסרון

520036435שרותיםמסופי מטען וניטול–ממן

513937714ח"הנפקת אגמנורה מבטחים גיוס הון

520007469החזקותמנורה מבטחים החזקות

515327120ן ובינוי"נדלמניבים קרן הריט החדשה

520034505ן ובינוי"נדלמנרב אחזקות

512665373תעשיה'שנפ ושות. מפעלי ע

512726712ן ובינוי"נדלמצלאוי חברה לבנין

520039264ן ובינוי"נדל(1973)מרדכי אביב תעשיות בניה 

513686154ח"הנפקות אגמרכנתיל הנפקות

מדינהמשרד האוצר

1947641ן ובינוי"נדל(איי.וי.בי)נובל אסטס 

1905761ן ובינוי"נדלנמקו ריאלטי

511687568שרותיםנקסטקום

520039074ן ובינוי"נדלנתנאל גרופ

1921080ן ובינוי"נדלרן פרופרטיס קפיטל'סאות

520041674תקשורת ומדיהסאטקום מערכות

520043720ן ובינוי"נדלן"סאמיט אחזקות נדל

1863501ן ובינוי"נדלסטרוברי פילדס ריט

513992529ן ובינוי"נדלן"סלע קפיטל נדל

511930125תקשורתסלקום ישראל

520038340ן ובינוי"נדלספיר קורפ

1838863ן ובינוי"נדלספנסר אקוויטי גרופ

520017393ן ובינוי"נדלעמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל

510216054אנרגיהפז חברת נפט

33248324ן ובינוי"נדלוי.פלאזה סנטרס אן

513817817ן ובינוי"נדלפרשקובסקי השקעות ובנין

512607888ן ובינוי"נדל(1998)פתאל החזקות 

515328250ן ובינוי"נדל(אירופה)פתאל נכסים 

1946194ן ובינוי"נדלוזן נכסים'צ

520039090ן ובינוי"נדלבלבד' ח ח"אג - (1992)צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין 

520025586השקעה ואחזקותצור שמיר אחזקות

513432765ן ובינוי"נדלקבוצת אורון אחזקות והשקעות

520036070שרותים פיננסיםקבוצת אחים נאוי

510381601ן ובינוי"נדלקבוצת אשטרום

520037250שרותיםקבוצת ברן

513605519ן ובינוי"נדלאחזקות  - קבוצת חנן מור 

520039389ן ובינוי"נדלקבוצת נץ

520041161תעשיה כימיה גומי ופלסטיקקרגל-קבוצת פלסטו
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520033713שרותים פיננסיםקבוצת פנינסולה

1886279ן ובינוי"נדלקבוצת קליין אינטרנשיונל

1865427ן ובינוי"נדלקופרליין אמריקאס

1920997ן ובינוי"נדלקורנרסטון פרופרטייס

NV1239114השקעה ואחזקות.וי. קרדן אן

520041005ן ובינוי"נדלן יזום ופיתוח"קרדן נדל

514065283רכב- ליסינג קרסו מוטורס

513765859ן ובינוי"נדלן"רבוע כחול נדל

513506329תעשיה כימיה גומי ופלסטיק.אס.סי.רבל אי

520039959ן ובינוי"נדלן"רוטשטיין נדל

1849766ן ובינוי"נדלרילייטד פורטפוליו מסחרי

514328004ן ובינוי"נדלרמות בעיר

520029505שרותיםרפק תקשורת ותשתיות

515060044גז ונפט(מימון)רציו חיפושי נפט 

520042003פארמהרקח תעשיה פרמצבטית

520022732מסחרשופרסל

520036104ן ובינוי"נדלשיכון ובינוי

514892801תעשיה מתכת ומוצרי בניהשפיר הנדסה ותעשיה

520036732מסחרתדיראן הולדינגס

520008483תקשורת ומדיהתיא חברה להשקעות

515334662חיפושי נפט וגזתמר פטרוליום

511519829ן ובינוי"נדל(1990)תנופורט 

* ר"הרשימה בהתאם לקריטריונים של מכון כת. א על איסוף הנתונים ובדיקתם"תודה לרב שמואל לוין שליט


