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רשימת הגופים החתומים על היתר עסקה
בחלק מהחברות היתר העסקה תקף רק לחלק מסדרות החוב שהן מנפיקות, אין לסמוך על הרשימה בנוגע 

לרכישת אג"ח. ניתן לרכוש באתר המכון את רשימת ני"ע המאושרות להשקעה המתעדכנות מדי רבעון

שם הגוף החתום על היתר העסקה
א. א. סוכנויות גז

(1993) א. אבאל חברה לבנין ופיתוח
א. לוי השקעות ובנין

א. פרץ צעצועים
א.ב ברזיל ישראל נדל"ן

א.ב. אנרגיה ונכסים
א.מ. סיטי קאר רכב שיתופי

א.נ שוהם ביזנס
א.ר. נכסי אלאר

א.ש יגל יזמות ובניה
א.ש. יגל השקעות והובלה

א.ש.נ.מ נדלן נדלן
אאורה השקעות

אבגול תעשיות 1953
אביב ארלון

(2012) אביב ניהול קרנות
אביר יעקב ישראל נדל"ן

אבן גיר
אברות תעשיות

38 אגבד ייזום פרויקטים במת''א
אגודת חסידי ספינקא בארץ ישראל

אדגר השקעות ופיתוח
אדמה פתרונות לחקלאות

אדני הקודש בעלז"א
אדר בעמקים

אדר בעמקים נכסים
אודם מימון

אודם פיננסים
2014 אוורסט 38 (ש.פ)

5 אוורסט אוצר הצמחים הרצליה
אוורסט האסיף 4

אוורסט נדל''ן הדרור
38 אוורסט עין גנים תמ"א

17 אוורסט קהילת ציון
אול-יר הולדינגס

אולימפיה החזקות נדל"ן
אוניקס אחזקות

אוניקס חי
אוניקס פ. מגורי יוקרה

אופל בלאנס (2006)
אופל בלאנס השקעות

אופק קפיטל אשראי עסקי
אופקים - עירייה

אוריה
אוריין ש.מ.

אורן השקעות (א.א.א.)
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שם הגוף החתום על היתר העסקה
אורשי ג.ש.

אורתם סהר תשתיות ובניה
אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין

דיור מוגן - אחוזת בית רעננה
אחים אום
אחים נאוי

אי די בי חברה לפיתוח
אי. אם. אי. - עזר חברה לביטוח משכנתאות

אי. סי. פי. פיננסים
אי.בי.ש.ד ניהול נכסים
אי.ג'י.אר.אי (ארה"ב)

אי.פי.ג'י. פרי השקעות
(ישראל) אידיאל טורס (1982)

איזי בס
איי איי סי1#,אל.טי.די

איי.אי.אס החזקות
איי.די.או. גרופ

(2010) איי.די.איי. הנפקות
איי.די.איי. חברה לביטוח

אייטרייד
איילון אחזקות

איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון
איילון חברה לביטוח

(2004) איילון פתרונות פיננסים
איירפורט סיטי

איכה - יריד החסידות
איל"ה - איכות יחודית לבית היהודי
איל"ה - איכות יחודית לבית היהודי

אינטר גרין
אינטרגז חברה לשיווק גז בע"מ

אינטרנט גולד - קווי זהב
גז ישראל - אינטרנשיונל גרין

אינטרקיור
אינפימר

איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל
אירו-פנים

אל על נתיבי אויר לישראל
אלביט הדמיה

אלבר א.פ.
אלבר ציי רכב (ר.צ.)

אלבר קרדיט
אלבר שרותי מימונית

אלדד פרי אינטרנשיונל
אלדד פרי אסטרטגיות

אלדד פרי נדל"ן
אלדן תחבורה 
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אלה פקדונות

אלומות ניהול קרנות נאמנות
אלומיי קפיטל

אלון רבוע כחול ישראל
אלוני-חץ נכסים והשקעות

אלטיטיוד השקעות
אלטשולר שחם

אלטשולר שחם גמל ופנסיה
אלטשולר שחם שירותי ניהול

אליאנס חברה לצמיגים
אלמוגים החזקות

אלעד ישראל החזקות
אלעד קנדה ריאלטי

אלעזרא החזקות ביטוח
אלקו

אלקטרה
(1998) אלקטרה השקעות

(1951) אלקטרה מוצרי צריכה
(1970) אלקטרה מוצרי צריכה

אלקטרה נדל"ן
אלרון תעשיה אלקטרונית

אמ אר אר ת'ירטין
אמ. ג'י. ג'י (בי.וי.אי)

אם. די. ג'י. ריאל אסטייט גלובל
אם.אר.פי השקעות

אמא מ.א.א. ניהול והשקעות
אמות השקעות

אמין עסקים ולוגיסטיקה
אמפה קפיטל

אמריס אחזקות
אנ"ש ניהול מכירות והשקעות

אנגל ג'נרל דיבלופרס
אנגל השקעות וייזום פרויקטים

אנגל לינקולין
אנגל נתיבים

(99) אנגל פארקי מדע
אנלייט אנרגיה מתחדשת

אנליסט קופות גמל
אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות

אס.די.אס (סטאר מערכות בטחוניות)
אס.סי.איי איבן

אסום - חברה קבלנית לבנין
אסותא אשדוד

אסותא באר שבע
אסותא טכנולוגיות מתקדמות

אסותא מרכזים רפואיים
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שם הגוף החתום על היתר העסקה
אסותא ראשון

אסנט - היבטים פנימיים של סגנון החיים היהודי
אספן גרופ

אפ.אקס.סי.אמ טריידינג
אפהל נדל"ן
אפי נכסים

אפיקי סמדר
אפיקים חדשים (חושן)

אפקון החזקות
אפריקה ישראל להשקעות

אפריקה ישראל מגורים
אפריקה ישראל נכסים

אפריקה ישראל תעשיות
אקויטל

אקסטל לימיטד
אקסלנס גמל והשתלמות

אקסלנס השקעות
אקסלנס מזרחי לשעבר

אקסלנס נשואה מוצרים פיננסים
אקסלנס נשואה ניהול השקעות

אקסלנס נשואה ניהול קרנות נאמנות
אקסלנס נשואה שירותי בורסה

אקספון 018
אקספרט פיננסים

אר. אי. מכוניות
ארדים

ארזי הנגב ייזום ובניה
ארזים השקעות

ארנה סטאר גרופ
ארקו החזקות

אשדר חברה לבניה
אשטרום נכסים
ב. גאון אחזקות

ב. ס. ר. פרוייקטים
ב.י.ת. סיגמא אחזקות קידום תכנון וניהול פרויקטים ונדל"ן

1988 ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה
ב.ס.ר אירופה

באר שבע
בוימלגרין קפיטל

בולגריה ישראל השקעות
בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות

בוני ערי דן
(רשומה בדלוואר) בורנשטיין קייטררס אינק.

בזק החברה הישראלית לתקשורת
בי קומיוניקיישנס

(1961) בי.ג'י.איי. השקעות
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שם הגוף החתום על היתר העסקה
ביג מרכזי קניות

ביולייט מדעי החיים
ביזלנד

ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות
ביטוח לאומי

בירמן עצים ופירזול
בית אנגל ניהול ואחזקה

בית בלב
בית דוד בית שמש

בית הזהב
יעקב פתח תקוה  - בית ספר תיכון עיוני בית

בית שמש - עירייה
ביתר עילית - עירייה
בלנדר פי2פי ישראל
במברגר - רוזנהיים

בן חורין השקעות
בני ארי השקעות

בני ארי השקעות ופרויקטים
בני ארי ייזום וניהול פרויקטים

בני ברק - עירייה
בנק אגוד לישראל

בנק אוצר החייל
בנק דיסקונט לישראל

בנק הפועלים
בנק יהב לעובדי המדינה

בנק ירושלים
בנק ישראל

בנק לאומי לישראל
בנק מזרחי טפחות

בנק מסד
בנק מרכנתיל דיסקונט
בסדנו יזמות והשקעות

בראשית א.ה.מ סחר
בראשית לוגיסטיקה בינלאומית

בראשית סולאר
ברגרואין רזידנטיאל

ברוקלנד אפריל
בריאות השן ברמה

בריטיש - ישראל השקעות
ברימאג דיגיטל אייג'

ברם תעשיות
ברנד תעשיות

ברקת מימון
ברקת קפיטל

בש-יונה קוממיות
בתי זקוק לנפט 
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שם הגוף החתום על היתר העסקה
ג'וניור (נ.ב) מוצרי תינוקות

ג'י.אפ.איי ריאל אסטייט
ג'י.אף.סי גרין פילדס קפיטל

ג'י.יו.אס מרקטינג
ג'נריישן קפיטל

ג.יגל נכסים
ג.מ.נ. שיווק לבניה

גבאי מניבים ופיתוח
גבעת זאב - מועצה מקומית

גדות יועצים (א.ב.)
שותפות מוגבלת - גדות יועצים לביטוח

גדות תעשיות ביוכימיה
גוינט ישראל

גולדמוביל ירושלים
גולדמוביל קיה מודיעין
גולדן אקוויטי (2006)

גולן טלקום
גז יגל 2002 חברה להפצת גז

(1996) גז יגל חברה לשיווק והפצת גז
גז מרכז ג.י

גזגל
גזטיב החברה להפצת גז טבעי

גיבוי אחזקות
גילאון השקעות (1979)

גילעד גימלאות לעובדים דתיים
גירון - פתוח ובניה

גירסא שניה
גלאט נופש
גלאט צ'יינג'

גלובל כנפיים ליסינג
גלובל מצבור וסחר

גלעד מאי חברה להשקעות בניה ופיתוח
גמא ניהול וסליקה

(אחיעזר ואחיסמך) גמילות חסדים הכללי דחסידי בעלזא
גמילות חסדים חסדי ישראל דחסידי מודז'יץ

גניגר מפעלי פלסטיקה
דה זראסאי גרופ

דה לסר גרופ
דונה לינן

(1988) דור-אלון אנרגיה בישראל
דור אלון טכנולוגיות גז

דוראה השקעות ופיתוח
דורגז החדשה

דורסל (ב.א.ז.) 
די אם סי הומלנד
די.אי.אס. קונטו
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שם הגוף החתום על היתר העסקה
דיינרס (מימון)

דיינרס קלוב ישראל
דיינרס קלוב ישראל

דלק חברת הדלק הישראלית
דלק פטרוליום

דלק קידוחים - שותפות מוגבלת
דלק תמלוגים (2012)

דלשה קפיטל
דנאל אדיר יהושע

דנבאר פיננסים
דניאל פז השקעות

דניה סיבוס 
דנירקו 

דפוזיטיב מוצרים פיננסים
דקלה סוכנות לביטוח

דרבן השקעות
(1997) דרך ארץ הייווייז

דרך האשראי
דרך צדיקים הדרך לגאולה

דרכי שמחה
האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית

הבינלאומי הראשון הנפקות
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל

הדס ארזים
הדר הפודים

ערד - הדרום בפריחה
הוט - מערכות תקשורת

הוט טלקום שותפות מוגבלת
הוט מובייל

הוט נט שירותי אינטרנט
הומי משכנתאות חברתיות

הוצלר יהודה (1999)
החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ

החברה הכלכלית לראש-העין
החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ

החברה לישראל
היא תתהלל

הכשרה חברה לביטוח
הכשרה חברה לביטוח מסלול כשר

הלמן - אלדובי בית השקעות
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה

הלמן אלדובי פיננסים
המועצה הדתית נצרת עילית

המלך דוד מכירות פומביות
המצפן - שותפים לדרך

המרכז העולמי לתורה ולחסידות שע''י חסידי בעלזא
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לרכישת אג"ח. ניתן לרכוש באתר המכון את רשימת ני"ע המאושרות להשקעה המתעדכנות מדי רבעון

שם הגוף החתום על היתר העסקה
המרכז למחקר רפואי ע"ש פלזנסטיין

המשביר 365 החזקות
הסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל

(2017) העיקר הבריאות
העמותה למען דיור בר השגה

הפועלים הנפקות
הפניקס אחזקות

(2009) הפניקס גיוסי הון
הפניקס השקעות ופיננסים

הפניקס חברה לביטוח
הפניקס פנסיה 

הראל ביטוח מימון והנפקות
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים

הראל חברה לביטוח
הראל סל

2008 הראל סל (מסחר)
הראל סל מטבעות

הראל פיננסים אחזקות
הראל פיקדון סחיר
הראל פנסיה וגמל
הראל קרנות מדד

הראל קרנות נאמנות
הרודיום השקעות

הרץ פרופרטיס גרופ
הרצליה מדיקל סנטר
וגשל במעוף (2006)

וואליו קרן למימון חוץ בנקאי
ווטרסטון פרופרטיס

וויי - בוקס נדל"ן
וולקן תעשיות רכב

וולת'סטון נדל"ן
(בי.וי.איי) וורטון פרופרטיז

וי-פיננסי טכנולוגיות
וילאר אינטרנשיונל

ויקטורי רשת סופרמרקטים
ויתניה

ועד הורים ירושלמי
זינגר - המרכז לבית מודיעין עילית

זינגר מרכז הבניה
זכרון צבי - לקידום החינוך החרדי לבנות

ח.מ. גולד מוטורס מרכז שירות מודיעין
(2010) ח.מ. חולון מוטורס

חבס צפון אמריקה
38 חברה בין לאומית לתמ''א

חברה לנכסים ולבנין
חברת בנק הדואר
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רשימת הגופים החתומים על היתר עסקה
בחלק מהחברות היתר העסקה תקף רק לחלק מסדרות החוב שהן מנפיקות, אין לסמוך על הרשימה בנוגע 

לרכישת אג"ח. ניתן לרכוש באתר המכון את רשימת ני"ע המאושרות להשקעה המתעדכנות מדי רבעון

שם הגוף החתום על היתר העסקה
חברת גב-ים לקרקעות

חברת הגיחון
חברת החשמל לישראל

חברת השקעות דיסקונט
חברת מבני תעשיה

חברת פרטנר תקשורת
חג'ג' אירופה דיוולופמנט צ.ש.

חזיון ייזום מימון לרכב
חיון מחשבים

חייל חיים למוצאיהם
חיים של אהבת תורה

(ארה"ב) ד"ר לאופטומטריה חיים שלומוביץ,
חיפה

חלל-תקשורת
(1996) חממה מאיר סחר

חסדי נעמי
חסון פע 

חפציבה בניה פתוח והשקעות
חפציבה ג'רוזלם גולד

ט.א ביודנט מרפאת שיניים
טאו תשואות

טאואר סמיקונדקטור
טבע תעשיות פרמצבטיות

טהרת ישראל - מקוה חצור הגלילית
טו קאר השכרת רכב

(ישראל) טופספין מדיקאל
טי.ג'י.אל קולמקס שוקי הון
טיפ ייעוץ ויזום בהשקעות

טלקאר מוטורס
טמפו משקאות 

טמפו תעשיות בירה
טן - חברה לדלק

טננבוים רוקחות ניהול ושיווק
טראס השקעות

טריא פי2פי
טריא פינטק

טריא קהילה פיננסית
טריו קפיטל

טריטופ ריאלטי
טרקלין אולמות ואירועים

י.ד הדרים יזמות בניה ופרויקטים
י.ד. בנגב בניה ופתוח

י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישין
י.ח. דמרי בניה ופיתוח

י.מ. אחים שמואלי
י.ק.ז. גרופ
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רשימת הגופים החתומים על היתר עסקה
בחלק מהחברות היתר העסקה תקף רק לחלק מסדרות החוב שהן מנפיקות, אין לסמוך על הרשימה בנוגע 

לרכישת אג"ח. ניתן לרכוש באתר המכון את רשימת ני"ע המאושרות להשקעה המתעדכנות מדי רבעון

שם הגוף החתום על היתר העסקה
יאלון (הרחבה 1983)

יו.טי.אס - יוניברסל פתרונות תחבורה
יואב את רמי בניה ניהול ופיקוח

יונט קרדיט שירותים פיננסיים
יוניברסל מוטורס ישראל

יוניהד ביופארק
(ר"ג) יוניטרוניקס (1989)

יופיי פיננסים
יורו - גלוב

ישראל יורופיי (יורוקרד)
יצוא חברה להשקעות

יציל פיננסים
ירוחם - מועצה מקומית

ירושלים - עירייה
(2005) ירושלים מימון והנפקות

ירושלים של זהב מכירות פומביות
ישיבת ספינקא בארץ ישראל

ישיבת שפתי צדיק קריה חסידית חצור הגלילית
ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים

ישראגז (אופק)
ישראכרט

1994 ישראכרט (נכסים)
ישראכרט מימון

ישראל-קנדה (ט.ר)
ישראל שאולי תכנון ובניה

ישראלום נכסים
ישראמקו-נגב 2

ישרוטל
ישרס - חברה להשקעות

כ.א.ל (מימון)
כ.א.ל (פיקדונות)
כאיל תערוג נדל"ן

כארמור - פתרונות משולבים לרכב
כהן פליקס אחזקות ו-א.ש.נ.מ נדלן נדלן

כהן שי - חברה לשירותים משפטיים
כור תעשיות

כימיכלים לישראל
כלבו גומי ומדים לעובד

כלכלית ירושלים
כלל חברה לביטוח

כלל פיננסים
כלל פנסיה וגמל

כלל תעשיות
כללביט מימון

כללית הנדסה רפואית
כלמוביל
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רשימת הגופים החתומים על היתר עסקה
בחלק מהחברות היתר העסקה תקף רק לחלק מסדרות החוב שהן מנפיקות, אין לסמוך על הרשימה בנוגע 

לרכישת אג"ח. ניתן לרכוש באתר המכון את רשימת ני"ע המאושרות להשקעה המתעדכנות מדי רבעון

שם הגוף החתום על היתר העסקה
כלמוביל ביטוח סוכנות לביטוח

כלמוביל טרייד-אין
כלמוביל פתרונות מימון

כלמוביל פתרונות מימון לרכב
כנפיים אחזקות

כספונט
כרטיסי אשראי לישראל

כריכית ויס
כרמים שוקי הון

כרמל - רקיקי מצות
כרמל אולפינים

כרמל אחזקות (אי.אל)
כתב סופר - תשמישי קדושה

כתית
ל.ר.ר.י

לאומי ניירות ערך והשקעות
לאומית שרותי בריאות

לב אנאטל
לד אביבים

להב אל. אר. רילאסטייט
לוד - עירייה

לודן חברה להנדסה
לוינסקי - עופר

ליברטי פרופרטיס
לידר טופ קפיטל מימון וייעוץ

לייטסטון אנטרפרייזס
18 ליסוב - גרוזנברג
ליסקאר ליסינג ומימון

ליסקאר רם
לנדמארק גרופ

לסיכו 
לפידות קפיטל
מ. פלאטיניום

מ.ג.ע.ר
מ.ל.ר.ן נכסים
מ.ל.ר.ן צמנט

מ.ל.ר.ן. פרוייקטים ומסחר
מ.פ. טופז החזקות

מ.צ.ג ייעוץ והשקעות
מאגר אוקיאנוס במרינה החדשה

מאגר וסחר (דולר)
מאגר וסחר (מטבעות)
מאגר וסחר (פקדונות)

מאני טיים שירותים פיננסים
מאפיית מצות קוממיות

מבט לנגב

עמוד 11 מתוך 20



 

 mketer7@gmail.com מייל   www.keter.org.il  אתר    3500281-77-153פקס   3500281-077טלפון 

 

 

 

רשימת הגופים החתומים על היתר עסקה
בחלק מהחברות היתר העסקה תקף רק לחלק מסדרות החוב שהן מנפיקות, אין לסמוך על הרשימה בנוגע 

לרכישת אג"ח. ניתן לרכוש באתר המכון את רשימת ני"ע המאושרות להשקעה המתעדכנות מדי רבעון

שם הגוף החתום על היתר העסקה
מבט לנגב תפעול

מבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים
מגדל חברה לביטוח

(בד"ץ) מסלול הלכתי - מגדל חברה לביטוח
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל

(1998) מגדל ניהול תיקי השקעות
מגדל קרנות נאמנות
מגדל שוקי הון 1965

מגדלור - מוצרים אלטרנטיביים
מגדלור - קרן השקעות

מגדלור - קרן השקעות בעסקים שותפות מוגבלת
שרותי ניהול - מגדלור קרן השקעות

מגדלי הים התיכון
מגה אור החזקות

מגה קמעונאות
מגוריט ישראל

מדילנד החזקות
(די.בי.אן.) מדיקל קומפרישין סיסטם

מודיעין עילית - עירייה
מודסיס אינטרנשיונל

מויניאן 
מוניציפל בנק (בנק דקסיה ישראל)

מוניציפל הנפקות
חולון - מוסך מרכזי לרכב יפני

מוצרים זה ברור
1995 מור-מאר (אילת)

מור - המכון למידע רפואי
מור - מאר
מור אילת

מור בית השקעות
מור יישום מחקרים

מור קופות גמל
מורינגה עץ הפלא

מורכבות מצבור וסחר
מושב מגדים ועד מקומי

מזון וברכה אחיעזר
מזרחי טפחות חברה להנפקות

מחשבת מערכות מידע
מטה בנימין - מועצה איזורית

מטיס קפיטל
מי ברק תאגיד המים והביוב של בני ברק

מי התנור
מי כרמל

מי לוד
מי מנשה

מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי
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רשימת הגופים החתומים על היתר עסקה
בחלק מהחברות היתר העסקה תקף רק לחלק מסדרות החוב שהן מנפיקות, אין לסמוך על הרשימה בנוגע 

לרכישת אג"ח. ניתן לרכוש באתר המכון את רשימת ני"ע המאושרות להשקעה המתעדכנות מדי רבעון

שם הגוף החתום על היתר העסקה
מי נתניה (2003)
מי ק. גת (2008)

מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב
מי שמש 

מידאס השקעות בנדל"ן
מיטב דש גמל ופנסיה

מיטב דש גמל ופנסיה מסלול הלכה
מיטב דש הלוואות
מיטב דש השקעות

מיי סייז, אינק
מיכל - קשר עין מכון אופטומטריה
(2006) מימון ישיר מקבוצת ישיר

מיקרונט
מישורים השקעות נדל"ן
מישל פרגון ייזום ובניה

מיתב - תאגיד אזורי למים וביוב
מכבי ביתי

מכבי יזמות וניהול
מכבי שירותי בריאות

מכבידנט
מכבים דנט

מלאך תוכנה
מלבין שינים

מלון וגשל
מלונות פתאל

מליבו אינווסטמנטס אינק.
מליסרון

מלכות וקסברגר
ממן–מסופי מטען וניטול

מנדלסון תשתיות ותעשיות
מנורה מבטחים ביטוח

מנורה מבטחים גיוס הון
מנורה מבטחים החזקות

מנורה מבטחים נדל"ן
מנורה מבטחים פנסיה וגמל

מניבים קרן הריט החדשה
מנרב - אם אם אס

מנרב אחזקות
מנרב הנדסה ובנין

מנרב פרויקטים
מנרב תשתיות (1993)

מסחר שוקי הון
מעון ביתך

מעריב - הוצאת מודיעין
מפעלי ע. שנפ ושות'

מצבור וסחר (אינדקס)
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רשימת הגופים החתומים על היתר עסקה
בחלק מהחברות היתר העסקה תקף רק לחלק מסדרות החוב שהן מנפיקות, אין לסמוך על הרשימה בנוגע 

לרכישת אג"ח. ניתן לרכוש באתר המכון את רשימת ני"ע המאושרות להשקעה המתעדכנות מדי רבעון

שם הגוף החתום על היתר העסקה
(בית שמש) מצות יד מהודרות
מצות יהודה משה לודמיר ובניו

מצות מהדרין וחבורה
מצלאוי חברה לבנין
מקורות חברת מים

מקורות פיתוח וייזום
(לאומי קארד) מקס איט פיננסים

מקסימוס קרדיט
מרדכי אביב מפעלי בניה

(1973) מרדכי אביב תעשיות בניה
מריבו 11

מריבו 6-8
מרכז הגז (אחזקות)

מרכז הקווים
מרכז לבריאות "חסדי יצחק"

מרכז ערד להכרת היהדות
מרכז רפואה, שיקום וסיעוד בית הדר

מרכז רפואי מעיני הישועה ש.ר.ב
מרכז תורה וחינוך חצור הגלילית
מרכזי בריאות קהילתיים ירושלים

מרכנתיל הנפקות
מרץ השקעות

משהב חברה לשכון בנין ופתוח
משולם פתרונות תשלום

משכנותיך ישראל ירושלים
משרד האוצר

נאוויטס בקסקין מימון
נאנט רייל אסטייט גרופ אן.וי

נגריית סטולר 2014
נובל אסטס (בי.וי.איי)

נוה (מנהיים) מעבדות אורטופדיות
נווה - שבא

נוחות בשיווק ישיר
נוף צורים תשע"ד

נחל שורק - מועצה איזורית
נחלת יעקב עמנואל

נטו מלינדה סחר
נטוויז'ן

ניו הוריזון גרופ
נייר חדרה

ניסן תקשורת
נמקו ריאלטי
ננו דיימנשן

נעמן גרופ (נ.ו.)
נפטא חברה ישראלית לנפט

נץ ארה"ב (ח.י)
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רשימת הגופים החתומים על היתר עסקה
בחלק מהחברות היתר העסקה תקף רק לחלק מסדרות החוב שהן מנפיקות, אין לסמוך על הרשימה בנוגע 

לרכישת אג"ח. ניתן לרכוש באתר המכון את רשימת ני"ע המאושרות להשקעה המתעדכנות מדי רבעון

שם הגוף החתום על היתר העסקה
נצבא החזקות 1995

נקסטקום
נתיבות - עירייה

נתיבי הגז הטבעי לישראל
נתיבים באורות

נתנאל גרופ
נתניה

ס. ברטראם
סאות'רן פרופרטיס קפיטל

סאטקום מערכות
סאמיט אחזקות נדל"ן

סאן-דור נתיבי אויר בינלאומיים
סאני תקשורת סלולרית

סאנפלאואר השקעות מתחדשות
סו"ב - ניהול עובדים זרים

סוויד אחזקות
סויטלנד דיוולופמנט

סויטלנד ס.י.ד (2011)
סולל בונה - מעו"ז

סולל בונה - שיקום כבישים בצפון
(2005) סולל בונה עובדים זרים

סונול גז פלוס
סופרגז אנרגיה

סופרגז חברה ישראלית להפצת גז
סופרגז לבית

סופרסטאר הולידייז
סטרוברי פילדס ריט

סי.אר.וי.
סי.פי.אל.פיננסים

סיאלו טכנולוגיה ישראל
סיגמא סיטי ניהול

סיון אינוביישן
(2012) סילבר א.צ ניהול

סילבר המרות
סלע קפיטל נדל"ן

סלקום ישראל
סמינר הרב כהנא

סמינר יהלום
סמינר למורות ולגננות הליכות בית יעקב

פתח תקוה - סמינר מרכז בית יעקב למורות ולגננות
סנטראל יורופיאן אסטייטס ניהול ישראל

סעידוב מתכות
ספיר קורפ

ספירה
ספירה אימוביליר

ספירה ואופק
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רשימת הגופים החתומים על היתר עסקה
בחלק מהחברות היתר העסקה תקף רק לחלק מסדרות החוב שהן מנפיקות, אין לסמוך על הרשימה בנוגע 

לרכישת אג"ח. ניתן לרכוש באתר המכון את רשימת ני"ע המאושרות להשקעה המתעדכנות מדי רבעון

שם הגוף החתום על היתר העסקה
ספנסר אקוויטי גרופ

ספרי גאולה 2006
סקיי שוקי הון
סת"ם מהודר

עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות
עדי עד יזמות והשקעות א.ע

עוגן - הקרן להלוואות ללא ריבית
עוגן - קרן להלוואות חברתיות

עזר מציון
עין אפק

עמוס הדר נכסים והשקעות
ראש העין - עמותה לפיתוח שירותים חברתיים

עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל
ערך - יזמות נדל"ן

ערך מיסוי עירוני וניהול נדל"ן
ערך פיננסים כהלכה
פאות מירי קופלוביץ

פאיימי
פולאר השקעות

פועלים אקספרס
פוקס - ויזל

פז בית זקוק אשדוד
פז חברת נפט

פז מוביל
פז נכסי תעופה

פז שמנים וכימיכלים
פז שרותי תעופה

פזגז
פזומט מקבוצת פז

פזקר
פטרוטקס - שותפות מוגבלת

פלא פיי
פלאזה סנטרס אן.וי

פלאפון תקשורת
פלגי מוצקין
פלוריסטם

פלוריסטם טרפיוטיקס
פלטבוש סחר והשקעות

פלטרין השקעות
פליי פאנקשן ישראל

פמה חברה להשקעות ונכסים
פמה ליסינג

פסגות (פ.ב.ל) 
פסגות בית השקעות

פסגות ליסינג
פסגות מוצרי מדדים
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רשימת הגופים החתומים על היתר עסקה
בחלק מהחברות היתר העסקה תקף רק לחלק מסדרות החוב שהן מנפיקות, אין לסמוך על הרשימה בנוגע 

לרכישת אג"ח. ניתן לרכוש באתר המכון את רשימת ני"ע המאושרות להשקעה המתעדכנות מדי רבעון

שם הגוף החתום על היתר העסקה
פסגות ניהול תחבורה

פסגות ניירות ערך
פסגות קרנות מדדים

פסגות קרנות נאמנות
פסגות תעודות סל

פסגות תעודות סל מדדים
הולדינגס (בי וי איי) פסיפיק אוק אסאואר

פסיפיק רכב ותחבורה
פרופיט תעשיות בניה

פרי ביצועים
פרי נדל"ן בגן הפאקן

פרי נדל"ן בגן הפאקן ג.ב
פרי נדל"ן ברובע יזרעאל

פרי ריזורט
פרי שוחט אנרגיה

פריאל קפיטל
פרידלנד נכסים

פריוריטי ניהול נכסים
פרשקובסקי השקעות ובנין

פשוט לעזור לערד
פתאל החזקות (1998)
פתאל נכסים (אירופה)

צ'וזן נכסים
צ.מ.ח המרמן

צ.ש ערד
(1992) צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין

צדקה וחסד בערד ברדיטשוב
צור שמיר אחזקות

צמנטכל סולל בונה שותפות מוגבלת
צפת

ק.ס.ם ג'מבו
ק.ס.ם מטבעות

ק.ס.ם תעודות סל אחזקות
קבוצת אורון אחזקות והשקעות

קבוצת אחים נאוי
קבוצת אלדד פרי

קבוצת אלדד פרי ניהול
קבוצת אשטרום

קבוצת ברן
קבוצת דלק

אחזקות  קבוצת חנן מור -
קבוצת מזרחי ובניו השקעות

קבוצת מכבי אחזקות
קבוצת נאוסיטי להשקעות והחזקות

קבוצת נץ
קבוצת פלסטו-קרגל
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רשימת הגופים החתומים על היתר עסקה
בחלק מהחברות היתר העסקה תקף רק לחלק מסדרות החוב שהן מנפיקות, אין לסמוך על הרשימה בנוגע 

לרכישת אג"ח. ניתן לרכוש באתר המכון את רשימת ני"ע המאושרות להשקעה המתעדכנות מדי רבעון

שם הגוף החתום על היתר העסקה
קבוצת פנינסולה

קבוצת קליין אינטרנשיונל
2014 קוואלטי הנדסה פיננסית

קופרליין אמריקאס
קופת חולים כללית

חברה לתועלת הציבור - קופת חולים כללית
קופת חולים מאוחדת
קורנרסטון פרופרטייס

יצור ושווק קליר כימיקלים -
קנה פלסט
קסם דולר

קסם קרנות נאמנות
קסם תעודות סל ומוצרי מדדים

קפיטל מוטורס
קפיטל צ'יינג
קרגו פייננס
קרדיט שופ
קרדן אן. וי.

קרדן ישראל 
קרדן נדל"ן יזום ופיתוח
קרית ספר - ייזום ובניה

קרית ספר (דיור מודיעין)
קרל גאוס 

חברה לניהול קופות גמל - קרן החיסכון לצבא הקבע
קרן מכבי

קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית

2 נדל"ן שותפות מוגבלת קרן סיגמא סיטי
חברה מנהלת - קרנות השתלמות למורים וגננות

קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת
קרסו מוטורס

מ.ה. קשר פיננסים פאי-
ר. אמיתי אחזקות

ראלקו סוכנויות 
ראש העין - עירייה

ראשון לציון - עירייה
רבד

רבוע כחול נדל"ן
רביבוס טורס

רבל אי.סי.אס.
רוזבאד נדל"ן 

רוטקס (1980)
רוטשטיין נדל"ן

רותם שני-מנרב עיסקה משותפת
ריאליה השקעות

ריט אינדקס ניהול
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רשימת הגופים החתומים על היתר עסקה
בחלק מהחברות היתר העסקה תקף רק לחלק מסדרות החוב שהן מנפיקות, אין לסמוך על הרשימה בנוגע 

לרכישת אג"ח. ניתן לרכוש באתר המכון את רשימת ני"ע המאושרות להשקעה המתעדכנות מדי רבעון

שם הגוף החתום על היתר העסקה
רייסדור בנייה

רילון
רילייטד פורטפוליו מסחרי

רכסים - מועצה מקומית
רמות בעיר

רמי לוי שווק השקמה תקשורת
רני צים מרכזי קניות

רעננה - עיריה
רפק תקשורת ותשתיות
(מימון) רציו חיפושי נפט
רקח תעשיה פרמצבטית

2006 רשת חנויות רמי לוי שווק השיקמה
ש. גולובנציץ משרד עורכי דין

ש. לירז חברה לבניין
ש. שלמה חברה לביטוח

ש.ב.א. מזון (2013)
ש.י נאמן סנטר

ש.י. אביעד
ש.י.ר. שלמה נדל"ן

ש.ל.ה. שירותי רפואה
(שמש רכבים) ש.מ.ש אחזקות ויזמות

שדרות יפו 1
שומרה חב' לביטוח

שופרסל
שח"מ מקורות ביצוע

שחר העיר
שחרית הנפקות

שחרית הנפקות תפעול
שטרן גרופ

שיא החשמל והמיזוג ב"ה
(2012) שייע גטר שירותי ניהול ויעוץ

שיכון ובינוי
תעשיות - שיכון ובינוי - סולל בונה

(פיתוח וכבישים) תשתיות - שיכון ובינוי - סולל בונה
שיכון ובינוי - סולל בונה תשתיות

שילת אופטרוניקה
שילת טסט מוטורס

שלום חי אסתר
שניב תעשיות נייר

שערי דעת לחינוך הוראה וחסד
שערי ישיבה
שערי עוזיהו

שפיר הנדסה ותעשיה
שפע - מועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים

(ב.פ.) שפע הצלחה לוגיסטיקה
שרותי בריאות כללית
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רשימת הגופים החתומים על היתר עסקה
בחלק מהחברות היתר העסקה תקף רק לחלק מסדרות החוב שהן מנפיקות, אין לסמוך על הרשימה בנוגע 

לרכישת אג"ח. ניתן לרכוש באתר המכון את רשימת ני"ע המאושרות להשקעה המתעדכנות מדי רבעון

שם הגוף החתום על היתר העסקה
שרותי מזון יואב

ת. צורף
(נמל תעופה בן גוריו) ת.מ.מ.-תעשיות מזון מטוסים

תאגיד מעיינות הדרום
תדביק אקס 

תדיראן הולדינגס
שותפות מוגבלת תדיראן טלקום (תטל)

תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל שותפות מוגבלת
תהילינס 10

תורת חסד בגליל
תיא חברה להשקעות

תכלית אידקס סל
תכלית אינדקס מחסנית סל

תכלית גלובל
תכלית דולר עולמי

תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות
תכלית מורכבות
תכלית מזון מוכן
תכלית מטבעות

תכלית מכשירים פיננסיים
תכלית פקדונות

תכלית תעודות סל
תל אביב - עירייה

2012 תל אביב סיטי טק
תל בר תעשיות למוסדות בריאות

תלם (א.ב.)
תמר פטרוליום

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל
תנופורט (1990)

אגודה שיתופית חקלאית בישראל - תעשיות מזון תנובה
תפארת רכסים
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