
 עיקול ברישום באמצעות מדיה מגנטית אצל גורמי צד ג': 

 שם מתפעל
קוד גורם 

 מתפעל
 קוד גורם תיאור קוד גורם

  

 1 וח סוציאלטחים, מוסד לביטמב
  

 2 בנק ישראל, מנהל מלוות המדי
  

 11 חים פנסיה וגמל בע"מטמנורה מב
 192 טהנהלת בתי משפ  
  

 303 מגדל מקפת פנסיה וקופ"ג בעמ
  

 304 וח בע"מטחברה לבי -מגדל 
 305 וחטחברה לבי -הראל   
  

 308 וח בע"מטחים ביטמנורה מב
  

 310 וח בע"מטחברה לבי -כלל 
  

 313 וח בע"מטחברה לבי -פניקס ה
  

 319 וח בע"מטש. שלמה חברה לבי
  

 330 הראל פנסיה וגמל בע"מ
  

 331 וח בע"מטהכשרה חברה לבי
  

 341 וח בע"מטחברה לבי -איילון 
  

 346 וח בע"מטחברה לבי -שומרה 
  

 347 וח זהב בע"מטי בג'איי.אי.
  

 אגודה שיתופית מרכזית   –ביטוח חקלאי 
 360 בע"מ

  

 399 איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ
 

 400 בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ 400
 

 900 השרות הבנקאי רשות הדואר 900
 

 1000 לישראל בע"מ בנק לאומי 1000

 1012 קופ"ג ופיצויים עובדי בל"ל 1099 לאומי שירותי הון

 1013 קרן השתי לעובדי המדינה 1099 לאומי שירותי הון

 1014 מ"יקופת גמל ע 1099 לאומי שירותי הון

 1015 קופת גמל מחר 1099 לאומי שירותי הון

 1016 קרן השתי לאקדמאים 1099 לאומי שירותי הון

 1020 מנורה מרכזית לפיצויים 1099 לאומי שירותי הון

 1024 חים השתלמותטמנורה מב 1099 לאומי שירותי הון

 1026 חיםטמור מנורה מב 1099 לאומי שירותי הון

תפעול קופות גמל מזרחי 
מתפעל  –טפחות   1027 גמל טיאינפיני 2099 

תפעול קופות גמל מזרחי 
מתפעל  –טפחות   

 1028 י השתלמותטאינפיני 2099

תפעול קופות גמל מזרחי 
מתפעל  –טפחות   

 1029 פיצויים טיאינפיני 2099

 1052 הראל גמל לפיצויים 1099 לאומי שירותי הון

 1059 קופת גמל להשקעה –ילין לפידות  1099 לאומי שירותי הון

 1060 קופת גמל-ילין לפידות 1099 לאומי שירותי הון

 1065 קופה מרי לפיצו-ילין לפידות 1099 לאומי שירותי הון

 1066 קרן השתלמות-ילין לפידות 1099 לאומי שירותי הון

 1071 הראל קופה מרכזית לפיצויים 1099 לאומי שירותי הון

 1076 דקל -הראל  1099 לאומי שירותי הון

 1085 שולר שחם השתלמותטאל 1099 לאומי שירותי הון

 1086 שחם גמל שולרטאל 1099 לאומי שירותי הון

 1087 שולר שחם פיצוייםטאל 1099 לאומי שירותי הון

תפעול קופות גמל מזרחי 
 1090 ק.ה.ר. קרן השתלמות לרוקחים 2099 מתפעל –טפחות 

 1091 קופ"ג אישית אישית לעובדי עירית ת"א 1099 לאומי שירותי הון

 1092 שחק מניות 1099 לאומי שירותי הון

 1093 קופת תגמולים של עובדי עיריית ת"א 1099 לאומי שירותי הון



 

 

 שם מתפעל
קוד גורם 

 מתפעל
 קוד גורם תיאור קוד גורם

 1099 לאומי שירותי שוק הון בע״מ 1099 לאומי שירותי הון
 

 1100 לישראל בע״מ טבנק דיסקונ 1100
 

 1200 בנק הפועלים בע״מ 1200

 1202 מנורה מבטחים אמיר 1099 לאומי שירותי הון

 1209 מנורה מבטחים יותר 1099 לאומי שירותי הון

 1240 אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר 1099 לאומי שירותי הון

 1243 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים 1099 לאומי שירותי הון 

 1244 מנורה מבטחים מרכזית לפיצויים 1099 לאומי שירותי הון 

 1279 כלליתרעות  9033 מלם גמל ופנסיה בע"מ

 1281 קו הבריאות כללי 1099 לאומי שירותי הון 

 1282 בר קרן גמולים 1099 לאומי שירותי הון

 1283 כלל פיצויים 1099 לאומי שירותי הון

 1288 כלל תמר 1099 לאומי שירותי הון

 1289 כלל כללית לפיצויים 1099 לאומי שירותי הון
 

 1700 טבנק מרכנתיל דיסקונ 1700
 

 2000 טפחות-בנק מזרחי 2000
תפעול קופות גמל מזרחי 

 2008 בנק המזרחי -שיבולת  2099 מתפעל –טפחות 

תפעול קופות גמל מזרחי 
מתפעל  –טפחות   

2099 
וללא   הפניקס קופות גמל ) ללא מרכזיות

 2011 דמי מחלה ( בתפעול בנק

תפעול קופות גמל מזרחי 
מתפעל  –טפחות   2017 השתלמות בתפעול בנקהפניקס קרן  2099 

 2051 קופת גמל לעובדי חברת חשמל –מחוג  1099 לאומי שירותי הון

תפעול קופות גמל מזרחי 
מתפעל  –טפחות   

 2073 ב דש גמלטמי 2099

תפעול קופות גמל מזרחי 
מתפעל  –טפחות   

 2074 ב דש השתלמותטמי 2099

תפעול קופות גמל מזרחי 
מתפעל  –טפחות   

2099 

 –תפעול קופות גמל מזרחי טפחות 
 2099 מתפעל

 2101 כלל השתלמות 1099 לאומי שירותי הון

 2102 כלל ברזל לפיצויים 1099 לאומי שירותי הון

 2103 קופה מרכזית לפיצויים -כלל הדס  1099 לאומי שירותי הון

 2104 כלל גמל לפיצויים 1099 לאומי שירותי הון

 2105 קופה מרכזית לפיצויים -כלל אלמוג  1099 לאומי שירותי הון

 2106 כלל גמל מסלולית 1099 לאומי שירותי הון

 2107 כלל מרכזית לדמי מחלה 1099 לאומי שירותי הון

 2108 כלל תקציבית 1099 לאומי שירותי הון

 2109 קופ״ג לעובדי הסוכנות היהודית 1099 לאומי שירותי הון

לאומי שירותי הון   2201 קופת גמל –אנליסט מסלולית  1099 

לאומי שירותי הון   2202 קרן השתלמות –אנליסט מסלולית  1099 

לאומי שירותי הון   2203 אנליסט קופה מרכזית לפיצויים 1099 

לאומי שירותי הון   2204 קופת גמל להשקעה –אנליסט מסלולית  1099 

לאומי שירותי הון   

1099 
קופת גמל להשקעה  –אנליסט מסלולית 

 2205 לחיסכון ארוך טווח לילד

תפעול קופות גמל    
 2206 אינפיניטי גמל להשקעה 2099  מתפעל  –מזרחי טפחות 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 באמצעות מדיה מגנטית אצל גורמי צד ג':  משכורתעיקול 

 שם מתפעל
קוד גורם 

 מתפעל
 קוד גורם תיאור קוד גורם

 9002 משכורת -משטרת ישראל  9002 
 9011 משכורת -מנהל התשלומים  -צה״ל  9011     

 9013 משכורת - משרד החינוך –עובדי הוראה 9013 

- משרד החינוך –חינוך התיישבותי  9014 
 9014 משכורת

 9015 משכורת משרד החינוך -אולפנים וסמינרים 9015 

 9020   משכורת –עובדים במשרדי הממשלה     9020  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם מתפעל
קוד גורם 

 מתפעל
 קוד גורם תיאור קוד גורם

תפעול קופות גמל מזרחי 
מתפעל  –טפחות   

 2207 בניהול אישי IRAאינפיניטי גמל  2099

תפעול קופות גמל מזרחי 
מתפעל  –טפחות   

 2208 בניהול אישי IRAאינפיניטי השתלמות  2099
 

 3100 הבנק הבינלאומי הראשון לישר 3100

 3101 קופת גמל הנדסאים 9033 מלם גמל ופנסיה בע"מ

 9033 מלם גמל ופנסיה בע"מ
 החברה לניהול קהש' להנדסאים וטכנאים

3102 

 3103 עו״ס חב' לניהול קופ״ג 9033 מלם גמל ופנסיה בע"מ

 3105 ק.ל.ע חב' לניהול קרן השת' לעו״ס 1099 לאומי שירותי הון

 3106 יהב פ.ר.ח חב' לניהול קופ״ג 9033 מלם גמל ופנסיה בע"מ

 3107 יהב אחים ואחיות חב' לניהול קופ״ג 1099 לאומי שירותי הון

 3108 קופ״גיהב רופאים חב' לניהול  1099 לאומי שירותי הון
 

 4600 בנק מס״ד בע״מ 4600

 4605 גל קופת גמל למורים 9033 מלם גמל ופנסיה בע"מ

 4606 מ"רשף קופ״ג לעובדי הוראה בע 1099 לאומי שירותי הון

 4621 קופת גמל -כלנית  9033 מלם גמל ופנסיה בע"מ

 4622 קופת גמל -הילה  1099 לאומי שירותי הון
 5000 כרסיסי אשראיויזה כ.א.ל  5000 
 

 5001 דיינרס קלוב בע״מ 5000
 

 5400 בנק ירושלים בע״מ 5400
 

 6000 בע״מט ישראכר 6000
 

 6002 אמריקן אקספרס בע״מ 6000
 

 7000 מקס איט פיננסים בע"מ 7000
 7700 המוסד לבטוח לאומי 7700 
 

 9003 ספקי ממשלה -מרכבה  9003
 

 9004 רשות מקרקעי ישראל 9004
 

 9005 מפעל הפיס 9005

 9033 מלם גמל ופנסיה בע"מ 9033 מלם גמל ופנסיה בע"מ


