
*רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים

2013-ד"התשע, לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות

צ השולט.ח/פ.חשם השולטצ התאגיד.ח/פ.חשם הגוףקבוצת משנהשם הקבוצהד"מס

-עמנואל קוק510791031מ"בע (1978)אי ניהול קרנות נאמנות .בי.איIBIקבוצת IBIקבוצת 1

-צבי לובצקי510791031מ"בע (1978)אי ניהול קרנות נאמנות .בי.איIBIקבוצת IBIקבוצת 2

-דוד ויסברג510791031מ"בע (1978)אי ניהול קרנות נאמנות .בי.איIBIקבוצת IBIקבוצת 3

520034356מ"בית השקעות בע.אי.בי.אי510607914מ "אמבן ניהול השקעות בע- אי .בי.איIBIקבוצת IBIקבוצת 4

520018649מ"בנק אגוד לישראל בע510120835מ"אגודים בעאגודקבוצת איל עופר5

520018649מ"בנק אגוד לישראל בע512317512מ"אגוד ליסינג בעאגודקבוצת איל עופר6

520018649מ"בנק אגוד לישראל בע512309089מ"אגוד מערכות בעאגודקבוצת איל עופר7

520018649מ"בנק אגוד לישראל בע513668277מ"אגוד הנפקות בעאגודקבוצת איל עופר8

520018649מ"בנק אגוד לישראל בע520024373מ"כרמל אגוד למשכנתאות והשקעות בעאגודקבוצת איל עופר9

520018649מ"בנק אגוד לישראל בע510414659מ"חברה לנאמנות של בנק אגוד בעאגודקבוצת איל עופר10

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע520018649מ"בנק אגוד לישראל בעאגודקבוצת איל עופר11

520018649מ"בנק אגוד לישראל בע512621426מ"בע (י.ש.א)אגוד השקעות וייזום אגודקבוצת איל עופר12

520018649מ"בנק אגוד לישראל בע510455520מ"אגוד שוקי הון והשקעות בעאגודקבוצת איל עופר13

520018649מ"בנק אגוד לישראל בע510123425מ"רשומי בנק אגוד לישראל בעאגודקבוצת איל עופר14

520018649מ"בנק אגוד לישראל בע512400060מ"אגוד עודפים בעאגודקבוצת איל עופר15

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בעUMTB URUGUAY SA2.15388E+11מזרחי טפחותקבוצת איל עופר16

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בעUNITED MIZRAHI INTERNATIONAL INVESTMENT N.V13797מזרחי טפחותקבוצת איל עופר17

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בעUNITED MIZRAHI OVERSEAS HOLDING COMPANY B.V33239784מזרחי טפחותקבוצת איל עופר18

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע510874266מ"אתגר חברה לניהול תיקי השקעות מקבוצת מזרחי טפחות בעמזרחי טפחותקבוצת איל עופר19

520020421מ"בנק יהב לעובדי המדינה בע512310194מ"בנק יהב נכסים והחזקת בניינים בע. - ה.נ.י.במזרחי טפחותקבוצת איל עופר20

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע520020421מ "בנק יהב לעובדי המדינה בעמזרחי טפחותקבוצת איל עופר21

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע510374952מ"בע. ב.מ.חמזרחי טפחותקבוצת איל עופר22

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע510755804מ"חטיבת הטכנולוגיה של מזרחי טפחות בעמזרחי טפחותקבוצת איל עופר23

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע510878994מ"מערכות מידע בע. מ.ע.טמזרחי טפחותקבוצת איל עופר24

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע510252547 מרכז מסחרי חדש1 2 3מגרשים מזרחי טפחותקבוצת איל עופר25

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע520032046מ"מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמזרחי טפחותקבוצת איל עופר26

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע510422231מ"מזרחי טפחות חברה לנאמנות בעמזרחי טפחותקבוצת איל עופר27

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע510422249מ"מזרחי טפחות חברה לרישומים בעמזרחי טפחותקבוצת איל עופר28

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע511500357מ"בע (1980)מזרחי טפחות חיתום והנפקות מזרחי טפחותקבוצת איל עופר29

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע510858491מ"מזרחי טפחות פקטורינג בעמזרחי טפחותקבוצת איל עופר30

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע510885411מ"מזרחי טפחות שרותי אבטחה בעמזרחי טפחותקבוצת איל עופר31

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע510768880מ"נציבים נכסים וציוד בעמזרחי טפחותקבוצת איל עופר32

-איל עופר520000522מ"מזרחי טפחות בעמזרחי טפחותקבוצת איל עופר33

UNITED MIZRAHI SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. DE 284051מזרחי טפחותקבוצת איל עופר34
UNITED MIZRAHI OVERSEAS 

HOLDING COMPANY B.V
33239784

511446551מ"אלטשולר שחם בע514979715מ"אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בעאלטשולר שחםקבוצת אלטשולר שחם35

511446551מ"אלטשולר שחם בע511944670מ"אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בעאלטשולר שחםקבוצת אלטשולר שחם36

-רוני בנין בר513173392מ"אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעאלטשולר שחםקבוצת אלטשולר שחם37

-קלמן שחם513173393מ"אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעאלטשולר שחםקבוצת אלטשולר שחם38

-יאיר לוינשטיין513173393מ"אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעאלטשולר שחםקבוצת אלטשולר שחם39

-גילעד אלטשולר513173393מ"אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעאלטשולר שחםקבוצת אלטשולר שחם40

-אין שולט520000118מ"בנק הפועלים בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים41

520000118מ"בנק הפועלים בע520032632מ"אבוקה חברה להשקעות בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים42
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520000118מ"בנק הפועלים בע511481459מ"אגם חברה פיננסית בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים43

520000118מ"בנק הפועלים בע520020876מ"אגרות חברה להנפקות של בנק הפועלים בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים44

520000118מ"בנק הפועלים בע510435241מ"אופז בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים45

520003732מ"הפועלים אמריקאי ישראלי בע510373053מ"י נאמנים בע"אמבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים46

520003732מ"הפועלים אמריקאי ישראלי בע511584781מ"י נכסים בע"באמבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים47

512693441מ"בע (יורו)פועלים שוקי הון 352460912איי הולדינגס אינק.אס.יו- איי .אייץ.ביבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים48

774145098לימיטד (שוויץ)בנק הפועלים 1465245איי אינווסטמנט אדויסורס אסיה' בי אייגבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים49

774145098לימיטד (שוויץ)בנק הפועלים 515082931מ"בע (ישראל)איי ייעוץ השקעות גליובליות ' בי אייגבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים50

520000118מ"בנק הפועלים בע520009879מ"ביצור בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים51

520000118מ"בנק הפועלים בע520025073מ"להשקעות ולמשכנתאות בע' ביתן חבבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים52

520000118מ"בנק הפועלים בע513695361מ"גדיד פועלים בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים53

510435241מ"אופז בע510237878מ"בע. פ.דיור בבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים54

510237878מ"בע. פ.דיור ב511727232מ"בע (1992)השקעות . פ.דיור בבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים55

510237878מ"בע. פ.דיור ב511895773מ"בע (1993)נכסים . פ.דיור בבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים56

520000118מ"בנק הפועלים בע774161087לימיטד (קיימן)הפועלים בנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים57

520000118מ"בנק הפועלים בע774433478הפועלים אינטרנשיונלבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים58

520000118מ"בנק הפועלים בע520003732מ"הפועלים אמריקאי ישראלי בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים59

520000118מ"בנק הפועלים בע520032640מ"הפועלים הנפקות בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים60

510435241מ"אופז בע511391278מ"בע (מניות)הפועלים נכסים בנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים61

352460912אייץ אס יו הולדינגס אינק- פי סי אם 133732556הפועלים סקיוריטיס יו  אס איי אינקבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים62

520000118מ"בנק הפועלים בע510820145מ"השמש להשקעות בע-זהרבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים63

520000118מ"בנק הפועלים בע510356603מ"חברה לרישומים של בנק הפועלים בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים64

774145098לימיטד (שוויץ)בנק הפועלים 900000606טרינל חברה למסחר ולהשקעותבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים65

520003732מ"הפועלים אמריקאי ישראלי בע510125784מ"יפת רישומים בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים66

520000118מ"בנק הפועלים בע510439284מ"מבנים וציוד בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים67

510237878מ"בע. פ.דיור ב511470999מ"עוז בע-מיבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים68

500422084ילרי'סי ביליסים טקנולוגבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים69
בנק פוזיטיף קרדי וה קלקימנה בנקאסי 

.אס.איי
774483903

520000118מ"בנק הפועלים בע511420671מ"ספנות שרותי נאמנות בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים70

520000118מ"בנק הפועלים בע510448715מ"עלצור חברה לפיתוח נכסים בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים71

520000118מ"בנק הפועלים בע511823437מ"בע (1993)החזקות פיננסיות - פועלים בנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים72

511391278מ"בע (מניות)הפועלים נכסים 513624338מ"פועלים אופקים בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים73

520000118בנק הפועלים512069048מ"פועלים בתבונה בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים74

510820046מ"רס בע'פועלים וונצ512433194מ"ניהול קרנות בע- רס 'פועלים וונצבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים75

520043290מ"החזקות בע-פועלים שוקי הון והשקעות 510820046מ"רס בע'פועלים וונצבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים76

511391278מ"בע (מניות)הפועלים נכסים 510464795מ"ר סרביסס ישראל בע'פועלים ונצבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים77

520028085מ"תעודה חברה פיננסית בע512199381מ"פועלים סהר בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים78

520009879מ"ביצור בע520032541מ"בית השקעות בע- פועלים שוקי הון בנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים79

520043290מ"החזקות בע-פועלים שוקי הון והשקעות 511735185מ"יישומים ומחקרים פיננסיים בע- פועלים שוקי הון בנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים80

511465593מ"פועלים שוקי הון  בע512693441מ"בע (יורו)פועלים שוקי הון בנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים81

520000118מ"בנק הפועלים בע520043290מ"החזקות בע-פועלים שוקי הון והשקעות בנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים82

520000118מ"בנק הפועלים בע510062862מ"פועלים שרותי נאמנות בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים83

520000118מ"בנק הפועלים בע520030107מ"פועלית בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים84

510820046מ"רס בע'פועלים וונצ980582800פי סי אם הדסון הולדינגס אל אל סיבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים85

510820046מ"רס בע'פועלים וונצ980582799מנט קומפני הולדיגס אל פי'פי סי אם הדסון מנגבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים86

520000118מ"בנק הפועלים בע510897440מ"פעילים ניהול תיקי השקעות בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים87
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520000118מ"בנק הפועלים בע520038712מ"פקעות פועלים בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים88

510735285מ"בע (נכסים)רבדים 510437494מ"צדית בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים89

520000118מ"בנק הפועלים בע520030008מ"קונטיננטל פועלים בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים90

520000118מ"בנק הפועלים בע510735285מ"בע (נכסים)רבדים בנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים91

520000118מ"בנק הפועלים בע510394497מ"רמחל פועלים בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים92

520000118מ"בנק הפועלים בע520012568מ"תמורה חברה פיננסית בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים93

520000118מ"בנק הפועלים בע520028085מ"תעודה חברה פיננסית בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים94

520000118מ"בנק הפועלים בע520037029מ"החזקות והשקעות הפועלים בע- תרשיש בנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים95

510237878מ"בע. פ.דיור ב510234669מ"חברה לפתוח אשקלון ברנע בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים96

510177066מ"רותסה בע510373574מ"חברת כפר הנופש אשקלון בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים97

510062862מ"פועלים שרותי נאמנות בע510729205מ"חברת נאמנות עשרת אלפים ואחת בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים98

510062862מ"פועלים שרותי נאמנות בע510729742מ"חברת נאמנות עשרת אלפים ושתיים לבן בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים99

510549249מ"תעוש אזורי פיתוח בע510655939מ"חברת נאמנות של תעוש בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים100

510237878מ"בע. פ.דיור ב510338874מ"חברת עודאר בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים101

510237878מ"בע. פ.דיור ב510014517מ"מטעי רמתיים בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים102

512433194מ"ניהול קרנות בע- רס 'פועלים וונצ512882317מ" בע1רס 'פועלים וונצבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים103

510237878מ"בע. פ.דיור ב510338882מ" בע7128 7124 7123קרקעות בגושים בנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים104

510237878מ"בע. פ.דיור ב510177066מ"רותסה בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים105

510237878מ"בע. פ.דיור ב510549249מ"תעוש אזורי פיתוח בעבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים106

520043290מ"החזקות בע-פועלים שוקי הון והשקעות 530205905פי. אל2רס 'פועלים וונצבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים107

-אין בעל שליטה520007030מ"בנק דיסקונט לישראל בעבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט108

520007030מ"בנק דיסקונט לישראל בע510414923מ"בדל שרותי מחשב ומנהלה בעבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט109

520007030מ"בנק דיסקונט לישראל בע512043597מ"דיסקונט גמל בעבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט110

520007030מ"בנק דיסקונט לישראל בע510764517מ"דיסקונט ליסינג בעבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט111

520007030מ"בנק דיסקונט לישראל בע520029935מ"דיסקונט מנפיקים בעבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט112

520007030מ"בנק דיסקונט לישראל בע510023294מ"דיסקונט נאמנות בעבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט113

520007030מ"בנק דיסקונט לישראל בע510022551מ"חברה לרשומים של בנק דיסקונט לישראל בעבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט114

520007030מ"בנק דיסקונט לישראל בע510142789מ"חברת בית למיד דלית בעבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט115

520007030מ"בנק דיסקונט לישראל בע510509219מ"חברת כספות הבנקים בעבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט116

520007030מ"בנק דיסקונט לישראל בע510861099מ"חברת נדבך לנדלן והשקעות בעבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט117

520007030מ"בנק דיסקונט לישראל בע510597743מ"נכסי הר לוי בעבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט118

520007030מ"בנק דיסקונט לישראל בע510534936מ "סמדר חב לרישומים בעבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט119

520007030מ"בנק דיסקונט לישראל בע510534944מ"רענן חב לרישומים בעבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט120

520007030מ"בנק דיסקונט לישראל בע510024334מ"ציר חברה למסחר בעבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט121

520007030מ"בנק דיסקונט לישראל בע510702012מ"שוברי בניה לכל בעבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט122

520007030מ"בנק דיסקונט לישראל בע511185084מ"תפנית דיסקונט ניהול תיקי השקעות בעבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט123

520007030מ"בנק דיסקונט לישראל בע510827678מ"כרטיסי אשראי לישראל בעבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט124

510827678מ"כרטיסי אשראי לישראל בע512682659מ"יציל פיננסים בעבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט125

510827678מ"כרטיסי אשראי לישראל בע512936345מ"בע (מימון). ל.א.כבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט126

510827678מ"כרטיסי אשראי לישראל בע513698571מ"בע (פיקדונות). ל.א.כבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט127

510827678מ"כרטיסי אשראי לישראל בע510169139מ"דיינרס קלוב ישראל בעבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט128

510169139מ"דיינרס קלוב ישראל בע510911480מ"החברה לניהול ושיווק אשראי בע. ק.דבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט129

510169139מ"דיינרס קלוב ישראל בע513698555מ"בע (מימון)דיינרס בנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט130

520007030מ"בנק דיסקונט לישראל בע520029281מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בעבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט131

520029281מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע513686154מ"מרכנתיל הנפקות בעבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט132
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520029281מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע513704304מ "מוניציפל הנפקות בעבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט133

520007030מ"בנק דיסקונט לישראל בע511714255מ"דיסקונט קפיטל בעבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט134

511714255מ"דיסקונט קפיטל בע512321688מ"בע (יועצים)הקרן הבינלאומית . אף.איבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט135

511714255מ"דיסקונט קפיטל בע550208193שותפות מוגבלת, דיסקונט קפיטל- קומורהבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט136

511714255מ"דיסקונט קפיטל בע540284924שותפות מוגבלת (דיקפיטל) 2גריו לנטרן פידר בנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט137

511714255מ"דיסקונט קפיטל בע512647363מ"וונצר ניהול בע. אם.סי.דיבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט138

511714255מ"דיסקונט קפיטל בע550208656מ.ש (אמ.סי.די)ויטלייף פרטנרס בנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט139

511714255מ"דיסקונט קפיטל בע550216428מ.ש, (פי.ישראל די)פורטיסימו קפיטל פאנד בנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט140

511714255מ"דיסקונט קפיטל בע550228274שותפות מוגבלת ,III (די סי אם)פלנוס בנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט141

511714255מ"דיסקונט קפיטל בע550218259שותפות מוגבלת (די סי אם) IIפלנוס בנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט142

511714255מ"דיסקונט קפיטל בע550220099שותפות מוגבלת (.אמ.סי.די) IIIקרן ורטקס בנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט143

511714255מ"דיסקונט קפיטל בע550208813 דיסקונט שותפות מוגבלתIIקרן ורטקס ישראל בנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט144

-אין שולט520018078מ"בנק לאומי לישראל בעבנק לאומיקבוצת בנק לאומי145

520018078מ"בנק לאומי לישראל בע520010661מ"בניני בנק בעבנק לאומיקבוצת בנק לאומי146

520000332מ"לאומי חברה למסחר אחזקות ופיתוח בע510389489מ"בר סחר בעבנק לאומיקבוצת בנק לאומי147

520018078מ"בנק לאומי לישראל בע520024274מ "חברה להשקעות של בנק ערבי ישראלי בעבנק לאומיקבוצת בנק לאומי148

520018078מ"בנק לאומי לישראל בע510098064מ"חברה לרישומים של בנק לאומי לישראל בעבנק לאומיקבוצת בנק לאומי149

511164451מ"לאומי שרותים פיננסיים והשקעות בע520035825מ"לאומי אחזקות פיננסיות בעבנק לאומיקבוצת בנק לאומי150

520018078מ"בנק לאומי לישראל בע510925027מ"לאומי גיבוי מידע ותקשורת בעבנק לאומיקבוצת בנק לאומי151

520018078מ"בנק לאומי לישראל בע510241581מ"לאומי החזקות ריאליות בעבנק לאומיקבוצת בנק לאומי152

510007362מ"נדלן בע520035239מ" בע1984 (נהול והחזקה)' לאומי ושותבנק לאומיקבוצת בנק לאומי153

520018078מ"בנק לאומי לישראל בע520000332מ"לאומי חברה למסחר אחזקות ופיתוח בעבנק לאומיקבוצת בנק לאומי154

520018078מ"בנק לאומי לישראל בע520000290מ"לאומי לפיתוח החקלאות בעבנק לאומיקבוצת בנק לאומי155

520018078מ"בנק לאומי לישראל בע520014531מ"לאומי לפיתוח התעשיה בעבנק לאומיקבוצת בנק לאומי156

520035825מ"לאומי אחזקות פיננסיות בע510395635מ"לאומי ניירות ערך והשקעות בעבנק לאומיקבוצת בנק לאומי157

520031857מ"לאומי פרטנרס בע512921826מ"בע (2000)לאומי סטארט ניהול בנק לאומיקבוצת בנק לאומי158

520018078מ"בנק לאומי לישראל בע520031857מ"לאומי פרטנרס בעבנק לאומיקבוצת בנק לאומי159

520031857מ"לאומי פרטנרס בע510620230מ"לאומי פרטנרס מחקרים בעבנק לאומיקבוצת בנק לאומי160

510395635מ"לאומי ניירות ערך והשקעות בע510694821מ"פ בע"לאומי קמבנק לאומיקבוצת בנק לאומי161

520018078מ"בנק לאומי לישראל בע511481996מ"לאומי שירותי שוק ההון בעבנק לאומיקבוצת בנק לאומי162

520018078מ"בנק לאומי לישראל בע511164451מ"לאומי שרותים פיננסיים והשקעות בעבנק לאומיקבוצת בנק לאומי163

520018078מ"בנק לאומי לישראל בע520014788מ"טק בע-לאומיבנק לאומיקבוצת בנק לאומי164

520018078מ"בנק לאומי לישראל בע510391584מ"לין סיטי סנטר בעבנק לאומיקבוצת בנק לאומי165

510925027מ"לאומי גיבוי מידע ותקשורת בע510007362מ"נדלן בעבנק לאומיקבוצת בנק לאומי166

520018078מ"בנק לאומי לישראל בע520031501מ"לאומי בע- עליה בנק לאומיקבוצת בנק לאומי167

520018078מ"בנק לאומי לישראל בע515772820מ"פפר פלטפורם בעבנק לאומיקבוצת בנק לאומי168

520018078מ"בנק לאומי לישראל בע515780138מ"וידאה ניהול השקעות מקבוצת לאומי בעבנק לאומיקבוצת בנק לאומי169

520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע510762263מ"בנק מסד בעהבינלאומיקבוצת הבינלאומי170

520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע511244907מ"הבינלאומי יוניק ניהול השקעות בעהבינלאומיקבוצת הבינלאומי171

520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע513141879מ"הבינלאומי הראשון הנפקות בעהבינלאומיקבוצת הבינלאומי172

520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע510426786מ"בינלאומי ליסינג בעהבינלאומיקבוצת הבינלאומי173

520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע512134271מ"הבינלאומי הראשון מימון בעהבינלאומיקבוצת הבינלאומי174

520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע510728652מ"ף מיחשוב ותפעול פיננסי בע"מתהבינלאומיקבוצת הבינלאומי175

520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע510900541מ"שרותי השחר בעהבינלאומיקבוצת הבינלאומי176

520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע510193543מ"פורטראב חברה להשקעות בעהבינלאומיקבוצת הבינלאומי177
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520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע510184419מ"סטוקופין ישראל בעהבינלאומיקבוצת הבינלאומי178

520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע510323652מ" בע30026 בגוש 108/2דירה הבינלאומיקבוצת הבינלאומי179

520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע510250384מ" בע8, 4, 3 חלקות משנה 103 חלקה 30037חברת גוש הבינלאומיקבוצת הבינלאומי180

520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע510305600מ" בע4430 גוש 42, 41חברת חלקות הבינלאומיקבוצת הבינלאומי181

520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע510260656מ" בנתניה בע8266 בגוש 83חלקה הבינלאומיקבוצת הבינלאומי182

520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע510474810מ"יובנק חברה לנאמנות בעהבינלאומיקבוצת הבינלאומי183

520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע511002164מ"בע (1983)כללי בטוחות הבינלאומיקבוצת הבינלאומי184

510762263מ"בנק מסד בע512539966מ" בע04(1997)שקד לבן . ב.אהבינלאומיקבוצת הבינלאומי185

520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעTUCKER INVESTMENTS S.A.574192הבינלאומיקבוצת הבינלאומי186

-צדיק בינו520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעהבינלאומיקבוצת הבינלאומי187

-גיל בינו520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעהבינלאומיקבוצת הבינלאומי188

-הדר בינו שמואלי520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעהבינלאומיקבוצת הבינלאומי189

-דפנה בינו אור520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעהבינלאומיקבוצת הבינלאומי190

-הלן אבלס520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעהבינלאומיקבוצת הבינלאומי191

-מייקל אבלס520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעהבינלאומיקבוצת הבינלאומי192

-ברי ליברמן520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעהבינלאומיקבוצת הבינלאומי193

-קסי ליברמן הריס520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעהבינלאומיקבוצת הבינלאומי194

-לי ליברמן520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעהבינלאומיקבוצת הבינלאומי195

-ושוע ליברמן'ג520029083מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעהבינלאומיקבוצת הבינלאומי196

511474629מ"אלדובי בית השקעות בע-הלמן514016294מ"בע (2007)הלמן אלדובי ניהול תיקי השקעות הלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי197

511474629מ"אלדובי בית השקעות בע-הלמן515447035מ"י גמל בע"אלדובי חח-הלמןהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי198

-אורי אלדובי512227265מ"אלדובי קופות גמל ופנסיה בע-הלמןהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי199

-רוני הלמן512227265מ"אלדובי קופות גמל ופנסיה בע-הלמןהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי200

-פיטר פרידמן512227265מ"אלדובי קופות גמל ופנסיה בע-הלמןהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי201

-512227265Dora Broitman Yisraelמ"אלדובי קופות גמל ופנסיה בע-הלמןהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי202

-512227265Isaac C.M Suttonמ"אלדובי קופות גמל ופנסיה בע-הלמןהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי203

520023185מ"הפניקס חברה לביטוח בע513026484מ"הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בעהפניקסקבוצת הפניקס204

520041989מ"אקסלנס השקעות בע520037730מ"אקסלנס נשואה ניהול השקעות בעהפניקסקבוצת הפניקס205

510938277מ"אקסלנס נשואה ניהול קרנות נאמנות בע510938608מ"קסם קרנות נאמנות בעהפניקסקבוצת הפניקס206

- 520023185Matthew Boteinמ"הפניקס חברה לביטוח בעהפניקסקבוצת הפניקס207

-520023185Lewis (Lee) Sachsמ"הפניקס חברה לביטוח בעהפניקסקבוצת הפניקס208

-יאיר המבורגר520004078מ"הראל חברה לביטוח בעהראלקבוצת הראל209

-גדעון המבורגר520004078מ"הראל חברה לביטוח בעהראלקבוצת הראל210

-נורית מנור520004078מ"הראל חברה לביטוח בעהראלקבוצת הראל211

520033986מ"הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בעהראלקבוצת הראל212
 2017ייעוץ כלכלי וניהול השקעות . ן.י.ג

שותפות מוגבלת
550272587

520044025מ"ח החברה הישראלית לביטוח אשראי בע.ס.ס.בהראלקבוצת הראל213
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים 

מ"בע
520033986

520004078מ"הראל חברה לביטוח בע512310509מ"עזר חברה לביטוח משכנתאות בע- איי.אם.איהראלקבוצת הראל214

520004078מ"הראל חברה לביטוח בע512267592מ"הראל פנסיה וגמל בעהראלקבוצת הראל215

520004078מ"הראל חברה לביטוח בע511423048מ"חברה לניהול קרנות פנסיה בע-לעתידהראלקבוצת הראל216

520004078מ"הראל חברה לביטוח בע513834200מ"הראל ביטוח מימון והנפקות בעהראלקבוצת הראל217

516007978מ"שותפים לדרך בע- המצפןהראלקבוצת הראל218
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים 

מ"בע
520033986

520004078מ"הראל חברה לביטוח בע516230208מ"בע+ 60הראל הראלקבוצת הראל219

510750573מ"הראל פיננסים אחזקות בעהראלקבוצת הראל220
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים 

מ"בע
520033986

511776783מ"הראל קרנות נאמנות בעהראלקבוצת הראל221
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים 

מ"בע
520033986

513992131מ"הראל פיננסים ניהול השקעות בעהראלקבוצת הראל222
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים 

מ"בע
520033986
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515697464מ"אלפא טק ניהול השקעות בעהראלקבוצת הראל223
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים 

מ"בע
520033986

513992123מ"הראל פיננסים שירותי תפעול בעהראלקבוצת הראל224
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים 

מ"בע
520033986

514029156מ"הראל סל מטבעות בעהראלקבוצת הראל225
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים 

מ"בע
520033986

514029909מ"הראל סל מטבעות מסחר בעהראלקבוצת הראל226
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים 

מ"בע
520033986

514104975מ" בע2008 (מסחר)הראל סל הראלקבוצת הראל227
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים 

מ"בע
520033986

514121847מ"הראל פיננסים אסטרטגיות בעהראלקבוצת הראל228
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים 

מ"בע
520033986

511293839מ"הראל מסחר מדדים בעהראלקבוצת הראל229
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים 

מ"בע
520033986

515697605מ"הראל פיננסים אלטרנטיב בעהראלקבוצת הראל230
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים 

מ"בע
520033986

515989440מ"הראל פיקדון סחיר בעהראלקבוצת הראל231
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים 

מ"בע
520033986

520004078מ"הראל חברה לביטוח בע511033060מ"חברה לניהול קופות גמל בע- קרן החסכון לצבא הקבע הראלקבוצת הראל232

520018649מ"בנק אגוד לישראל בע510120835מ"אגודים בעאגודקבוצת ורטהיים233

520018649מ"בנק אגוד לישראל בע512317512מ"אגוד ליסינג בעאגודקבוצת ורטהיים234

520018649מ"בנק אגוד לישראל בע512309089מ"אגוד מערכות בעאגודקבוצת ורטהיים235

520018649מ"בנק אגוד לישראל בע513668277מ"אגוד הנפקות בעאגודקבוצת ורטהיים236

520018649מ"בנק אגוד לישראל בע520024373מ"כרמל אגוד למשכנתאות והשקעות בעאגודקבוצת ורטהיים237

520018649מ"בנק אגוד לישראל בע510414659מ"חברה לנאמנות של בנק אגוד בעאגודקבוצת ורטהיים238

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע520018649מ"בנק אגוד לישראל בעאגודקבוצת ורטהיים239

520018649מ"בנק אגוד לישראל בע512621426מ"בע (י.ש.א)אגוד השקעות וייזום אגודקבוצת ורטהיים240

520018649מ"בנק אגוד לישראל בע510455520מ"אגוד שוקי הון והשקעות בעאגודקבוצת ורטהיים241

520018649מ"בנק אגוד לישראל בע510123425מ"רשומי בנק אגוד לישראל בעאגודקבוצת ורטהיים242

520018649מ"בנק אגוד לישראל בע512400060מ"אגוד עודפים בעאגודקבוצת ורטהיים243

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בעUMTB URUGUAY SA2.15388E+11מזרחי טפחותקבוצת ורטהיים244

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בעUNITED MIZRAHI INTERNATIONAL INVESTMENT N.V13797מזרחי טפחותקבוצת ורטהיים245

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בעUNITED MIZRAHI OVERSEAS HOLDING COMPANY B.V33239784מזרחי טפחותקבוצת ורטהיים246

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע510874266מ"אתגר חברה לניהול תיקי השקעות מקבוצת מזרחי טפחות בעמזרחי טפחותקבוצת ורטהיים247

520020421מ"בנק יהב לעובדי המדינה בע512310194מ"בנק יהב נכסים והחזקת בניינים בע. - ה.נ.י.במזרחי טפחותקבוצת ורטהיים248

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע520020421מ "בנק יהב לעובדי המדינה בעמזרחי טפחותקבוצת ורטהיים249

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע510374952מ"בע. ב.מ.חמזרחי טפחותקבוצת ורטהיים250

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע510755804מ"חטיבת הטכנולוגיה של מזרחי טפחות בעמזרחי טפחותקבוצת ורטהיים251

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע510878994מ"מערכות מידע בע. מ.ע.טמזרחי טפחותקבוצת ורטהיים252

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע510252547 מרכז מסחרי חדש1 2 3מגרשים מזרחי טפחותקבוצת ורטהיים253

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע520032046מ"מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמזרחי טפחותקבוצת ורטהיים254

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע510422231מ"מזרחי טפחות חברה לנאמנות בעמזרחי טפחותקבוצת ורטהיים255

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע510422249מ"מזרחי טפחות חברה לרישומים בעמזרחי טפחותקבוצת ורטהיים256

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע511500357מ"בע (1980)מזרחי טפחות חיתום והנפקות מזרחי טפחותקבוצת ורטהיים257

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע510858491מ"מזרחי טפחות פקטורינג בעמזרחי טפחותקבוצת ורטהיים258

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע510885411מ"מזרחי טפחות שרותי אבטחה בעמזרחי טפחותקבוצת ורטהיים259

520000522מ"בנק מזרחי טפחות בע510768880מ"נציבים נכסים וציוד בעמזרחי טפחותקבוצת ורטהיים260

-דוד ורטהיים520000522מ"מזרחי טפחות בעמזרחי טפחותקבוצת ורטהיים261

-דרורית ורטהיים520000522מ"מזרחי טפחות בעמזרחי טפחותקבוצת ורטהיים262

UNITED MIZRAHI SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. DE 284051מזרחי טפחותקבוצת ורטהיים263
UNITED MIZRAHI OVERSEAS 

33239784

513167346מ"ילין לפידות החזקות בע513524462מ"לפידות ניהול תיקי השקעות בע- ילין ילין לפידותקבוצת ילין לפידות264

513167346מ"ילין לפידות החזקות בע513846808מ"ניהול קרנות נאמנות בע- ילין לפידות ילין לפידותקבוצת ילין לפידות265

-דב ילין513611509מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בעילין לפידותקבוצת ילין לפידות266

-יאיר לפידות513611509מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בעילין לפידותקבוצת ילין לפידות267

10/08/2022תאריך עדכון  6



-קרן דן דוד513611509מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בעילין לפידותקבוצת ילין לפידות268

513167346מ"ילין לפידות החזקות בע515192763מ"לקוחות כשירים בע. אל. וייילין לפידותקבוצת ילין לפידות269

-אין שולט510706153מ"ישראכרט בעישראכרטקבוצת ישראכרט270

510706153מ"ישראכרט בע510595036מ"ישראל בע (יורוקרד)יורופיי ישראכרטקבוצת ישראכרט271

510706153מ"ישראכרט בע510897457מ"פרימיום אקספרס בעישראכרטקבוצת ישראכרט272

510706153מ"ישראכרט בע513497628מ"ישראכרט מימון בעישראכרטקבוצת ישראכרט273

520036120מ"כלל החזקות עסקי ביטוח בע520024647מ"כלל חברה לביטוח בעכלל החזקותקבוצת כלל החזקות274

520024647מ"כלל חברה לביטוח בע510888985מ"כלל ביטוח אשראי בעכלל החזקותקבוצת כלל החזקות275

520024647מ"כלל חברה לביטוח בע512244146מ"כלל פנסיה וגמל בעכלל החזקותקבוצת כלל החזקות276

520024647מ"כלל חברה לביטוח בע511789190מ"עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בעכלל החזקותקבוצת כלל החזקות277

520004896מ"מגדל חברה לביטוח בע520032566מ"יוזמה קרן פנסיה לעצמאיים בעמגדלקבוצת מגדל278

520004896מ"מגדל חברה לביטוח בע512237744מ"מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בעמגדלקבוצת מגדל279

520039371מ"בע (1965)מגדל שוקי הון 512718230מ"בע (1998)מגדל ניהול תיקי השקעות מגדלקבוצת מגדל280

520039371מ"בע (1965)מגדל שוקי הון 511303661מ"מגדל קרנות נאמנות בעמגדלקבוצת מגדל281

-שלמה אליהו520004896מ"מגדל חברה לביטוח בעמגדלקבוצת מגדל282

-חיה אליהו520004896מ"מגדל חברה לביטוח בעמגדלקבוצת מגדל283

-דותן מאירוב513834606מ"ד מור השקעות בע.ימורקבוצת מור284

-בנימין מאירוב513834606מ"ד מור השקעות בע.ימורקבוצת מור285

-יוסף לוי513834606מ"ד מור השקעות בע.ימורקבוצת מור286

-אלי לוי513834606מ"ד מור השקעות בע.ימורקבוצת מור287

-יוסף מאירוב513834606מ"ד מור השקעות בע.ימורקבוצת מור288

-יוסף מאירוב515566750מ"מ מור השקעות בע.י.ביוסף מאירובקבוצת מור289

-מיכאל מאירוב515566750מ"מ מור השקעות בע.י.במיכאל מאירובקבוצת מור290

-דותן מאירוב515566750מ"מ מור השקעות בע.י.בדותן מאירובקבוצת מור291

-אלי לוי515616761מ"אלדוט בעאלי לויקבוצת מור292

513834606מ"ד מור השקעות בע.י514956465מ"מור גמל ופנסיה בעמורקבוצת מור293

513834606מ"ד מור השקעות בע.י513819771מ"מור בית השקעות ניהול תיקים בעמורקבוצת מור294

513834606מ"ד מור השקעות בע.י514884485מ"בע (2013)מור ניהול קרנות נאמנות מורקבוצת מור295

-אלי לוי515616761מ"אלדוט בעאלי לויקבוצת מור296

-צבי סטפק512065202מ"מיטב דש גמל ופנסיה בעמיטב דשקבוצת מיטב דש297

-אבנר סטפק512065202מ"מיטב דש גמל ופנסיה בעמיטב דשקבוצת מיטב דש298

-אמיר סטפק512065202מ"מיטב דש גמל ופנסיה בעמיטב דשקבוצת מיטב דש299

-רחל סטפק512065202מ"מיטב דש גמל ופנסיה בעמיטב דשקבוצת מיטב דש300

-ניר ברקת512065202מ "מיטב דש גמל ופנסיה בעמיטב דשקבוצת מיטב דש301

-אלי ברקת512065202מ"מיטב דש גמל ופנסיה בעמיטב דשקבוצת מיטב דש302

-יובל רכבי512065202מ "מיטב דש גמל ופנסיה בעמיטב דשקבוצת מיטב דש303

520043266מ"מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע513534974מ"מיטב תכלית קרנות נאמנות בעמיטב דשקבוצת מיטב דש304

520043266מ"מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע510831175מ"מיטב דש ניהול תיקים בעמיטב דשקבוצת מיטב דש305

-'ניבה גורביץ512245812מ"מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעמנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים306

-טלי גריפל512245812מ"מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעמנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים307

-ערן גריפל512245812מ"מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעמנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים308

520007469מ "מנורה מבטחים החזקות בע520042540מ"מנורה מבטחים ביטוח בעמנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים309

520007469מ "מנורה מבטחים החזקות בע510015951מ"שומרה חברה לביטוח בעמנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים310

520007469מ "מנורה מבטחים החזקות בע510491707מ"אמפא קפיטל בעמנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים311

520007469מ "מנורה מבטחים החזקות בע513063180מ"ישראל בע. אן. אר. אימנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים312
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513701508מ"מנורה מבטחים פיננסים בע520027715מ"מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בעמנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים313

520007469מ "מנורה מבטחים החזקות בע515976645מ"מימון בקליק בעמנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים314

512245812מ"מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע512817297מ"מבטחים שירותי פנסיה בעמנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים315

512905423מ"מקס איט פיננסים בעמקס איט פיננסיםקבוצת מקס איט פיננסים316
 (ישראל)ורבורג פינקוס החזקות פיננסיות 

מ"בע
515879559

- 513765347Martin Halusaמ "פסגות קופות גמל ופנסיה בעפסגותקבוצת פסגות317

-513765347Nico Hansenמ "פסגות קופות גמל ופנסיה בעפסגותקבוצת פסגות318

513767079מ"פסגות בית השקעות בע513765396מ"פסגות ניירות ערך בעפסגותקבוצת פסגות319

513767079מ"פסגות בית השקעות בע513765347מ "פסגות קופות גמל ופנסיה בעפסגותקבוצת פסגות320

______________________________

מיכל כהן

הממונה על התחרות

ר הוועדה לצמצום הריכוזיות"ויו
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