
 דיגיטציה & אוטומציה 

https://portal.plan-תיק אישי :  –כניסת משתמש 

t.org.il/Account/Login?ReturnUrl=%2fDashboard%2fUserDashboard 

 הראל

  וזימון הצעות באונליין תהפקות דיגיטליוהראל מידע ,

 פיננסים , פנסיוני וביטוח ריסקהראל  

 /group.co.il/Pages/default.aspx-https://www.harel אתר

 /group.co.il/Pages/default.aspx-https://www.harel אזור אישי

הצטרפות 
 לפנסיה

savings/pension/Pages/default.aspx-term-group.co.il/long-https://www.harel 

הצטרפות 
ביטוח 
 מנהלים

-and-savings/independent-term-group.co.il/long-https://www.harel
employees/Pages/default.aspx 

הצטרפות 
 לקופת גמל

savings/funding/Pages/default.aspx-term-group.co.il/long-https://www.harel 

הצרטפות 
 לקרה"ש

funds/Pages/default.aspx-savings/study-term-group.co.il/long-relhttps://www.ha 

הצטרפות 
לקופ"ג 
 להשקעה

efault.aspxsaving/Pages/d-savings/funding-term-group.co.il/long-https://www.harel 

הצטרפות 
לחיסכון לכל 

 ילד

-for-saving-savings/funding-term-group.co.il/long-https://www.harel
children/Pages/default.aspx 

הצטרפות 
יסת פול

 חיסכון

-and-savings/saving-term-group.co.il/long-https://www.harel
investment/Pages/default.aspx 

הראל ניהול 
 תיקים

management/Pages/default.aspx-group.co.il/finance/portfolio-https://www.harel 

הצעה 
משכנתא ל

 הפוכה

-60-savings/mortgage-term-group.co.il/long-https://www.harel
plus/Pages/default.aspx 

קופות 
מרכזיות 
 למעסיק

ce/Pages/default.aspxsavings/severan-term-group.co.il/long-https://www.harel 

 savings/retirement/Pages/default.aspx-term-group.co.il/long-https://www.harel פרישה

הצטרפות 
 לביטוח חיים

group.co.il/Insurance/life/Pages/default.aspx-https://www.harel 

ביטוח 
 משכנתא

ge/join/Pages/join.aspxgroup.co.il/Insurance/mortga-https://www.harel 

הצטרפות 
ובדן לביטוח א

 כושר עבודה

ability/Pages/default.aspx-working-of-group.co.il/Insurance/loss-https://www.harel 

 

 יאות , נכסים ועסקיםבר הראל ביטוח 

 /group.co.il/Pages/default.aspx-https://www.harel אתר

 

אזור 
 אישי

fault.aspxgroup.co.il/Pages/de-https://www.harel/ 

 

https://portal.plan-t.org.il/Account/Login?ReturnUrl=%2fDashboard%2fUserDashboard
https://portal.plan-t.org.il/Account/Login?ReturnUrl=%2fDashboard%2fUserDashboard
https://www.harel-group.co.il/Pages/default.aspx/
https://www.harel-group.co.il/Pages/default.aspx/
https://www.harel-group.co.il/long-term-savings/pension/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/long-term-savings/independent-and-employees/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/long-term-savings/independent-and-employees/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/long-term-savings/funding/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/long-term-savings/study-funds/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/long-term-savings/funding-saving/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/long-term-savings/funding-saving-for-children/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/long-term-savings/funding-saving-for-children/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/long-term-savings/saving-and-investment/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/long-term-savings/saving-and-investment/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/finance/portfolio-management/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/long-term-savings/mortgage-60-plus/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/long-term-savings/mortgage-60-plus/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/long-term-savings/severance/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/long-term-savings/retirement/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/Insurance/life/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/Insurance/mortgage/join/Pages/join.aspx
https://www.harel-group.co.il/Insurance/loss-of-working-ability/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/Pages/default.aspx/
https://www.harel-group.co.il/Pages/default.aspx/


הצעה 
לביטוח 
 בריאות

group.co.il/Insurance/health/Pages/default.aspx-https://www.harel 

ביטוח 
 שיניים 

group.co.il/Insurance/dental/Pages/default.aspx-https://www.harel 

 
מחלות 
 קשות

ies/Pages/default.aspxdisabilit-group.co.il/Insurance/diseases-https://www.harel 

הצטרפות 
לביטוח 
נסיעות 

 לחול

group.co.il/Insurance/travel/Pages/default.aspx-https://www.harel 

 

ביטוח 
 סיעוד

care/Pages/default.aspx-term-group.co.il/Insurance/long-https://www.harel 

 
הצעה 
ביטוח 
תאונות 
 אישיות

accident/Pages/default.aspx-group.co.il/Insurance/personal-elhttps://www.har 

 

ביטוח  
 נכויות 

accident/policies/Pages/disability.aspx-group.co.il/Insurance/personal-https://www.harel 

ביטוח 
עובדים 
זרים 
 ותיירים

group.co.il/Insurance/foreign/Pages/default.aspx-https://www.harel 

 

הצטרפות 
לביטוח 
דירה 
 ורכוש 

es/default.aspxgroup.co.il/Insurance/apartment/Pag-https://www.harel 

הצטרפות 
לביטוח 

 רכב 

group.co.il/Insurance/car/Pages/default.aspx-https://www.harel 

ביטוח 
 עסק

group.co.il/Insurance/business/Pages/default.aspx-https://www.harel 

 
הגשת 
תביעה 

 בדיגיטל 

-https://www.harel
-arelgroup.co.il/Search/Pages/SearchResultPage.aspx?k=%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA&as=NotSuggestion&referrer=https://www.h

group.co.il/Insurance/health/claim/Pages/default.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.harel-group.co.il/Insurance/health/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/Insurance/dental/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/Insurance/diseases-disabilities/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/Insurance/travel/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/Insurance/long-term-care/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/Insurance/personal-accident/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/Insurance/foreign/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/Insurance/apartment/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/Insurance/car/Pages/default.aspx
https://www.harel-group.co.il/Insurance/business/Pages/default.aspx


 מגדל

 מידע ,הפקות דיגיטליות וזימון הצעות באונליין  מגדל

 פיננסים , פנסיוני וביטוח ריסק מגדל 

 /https://www.migdal.co.il אתר

 https://www.migdal.co.il/mymigdal/process/login אזור אישי

 

הצטרפות 
 לפנסיה

funds-savings/pension-https://www.migdal.co.il/pensionary 

 

 תהצטרפו
ביטוח  מידע

 מנהלים

insurance-savings/life-https://www.migdal.co.il/pensionary 

 

הצטרפות 
 לקופת גמל

funds-savings/provident-/www.migdal.co.il/pensionaryhttps:/ 

 

הצרטפות 
 לקרה"ש

funds-study-savings/advanced-https://www.migdal.co.il/pensionary 

 

הצטרפות 
לקופ"ג 
 להשקעה

funds-savings/provident-https://www.migdal.co.il/pensionary 

 

 קופות גמל
בניהול אישי 

IRA 

funds/ira-savings/provident-sionaryhttps://www.migdal.co.il/pen 

 

הצטרפות 
לחיסכון לכל 

 ילד

child-every-for-migdal.co.il/savings/savings 

 

הצטרפות 
פוליסת 
 חיסכון

policy-https://www.migdal.co.il/savings/keshet 

 

ניהול  מגדל
 יקיםת

 והשקעות

-portfolio-markets/investment-capital-https://www.msh.co.il/migdal
management/ 

https://www.msh.co.il 

הצעה 
תא למשכנ

 הפוכה

- 

קופות 
מרכזיות 
 למעסיק

-savings/provident-pensionaryhttps://www.migdal.co.il/
fund-provident-funds/central 

 

 פרישה
ומגדלור 
 לפרישה

savings/retirement-https://www.migdal.co.il/pensionary 

migdalor-https://www.migdal.co.il/savings/retirement 

 
ביטוח חיים 

 מידע
coverage-insurance-insurance/risk-https://www.migdal.co.il/life 

הצטרפות 
לביטוח חיים 
 ו/או משכנתא

-https://www.harel
group.co.il/Insurance/mortgage/join/Pages/join.aspx 

ביטוח אובדן 
 כושר מידע

-bilitydisa-insurance/work-https://www.migdal.co.il/life
mind-of-insurance/peach 

 
הצטרפות 

לביטוח אובדן 
 כושר עבודה 

insurance-https://www.migdal.co.il/life 

 

 

https://www.migdal.co.il/
https://www.migdal.co.il/mymigdal/process/login
https://www.migdal.co.il/pensionary-savings/pension-funds
https://www.migdal.co.il/pensionary-savings/life-insurance
https://www.migdal.co.il/pensionary-savings/provident-funds
https://www.migdal.co.il/pensionary-savings/advanced-study-funds
https://www.migdal.co.il/pensionary-savings/provident-funds
https://www.migdal.co.il/pensionary-savings/provident-funds/ira
https://www.migdal.co.il/savings/keshet-policy
https://www.msh.co.il/migdal-capital-markets/investment-portfolio-management/
https://www.msh.co.il/migdal-capital-markets/investment-portfolio-management/
https://www.msh.co.il/
https://www.harel-group.co.il/long-term-savings/mortgage-60-plus/Pages/default.aspx
https://www.migdal.co.il/pensionary-savings/provident-funds/central-provident-fund
https://www.migdal.co.il/pensionary-savings/provident-funds/central-provident-fund
https://www.migdal.co.il/pensionary-savings/retirement
https://www.migdal.co.il/savings/retirement-migdalor
https://www.harel-group.co.il/Insurance/mortgage/join/Pages/join.aspx
https://www.harel-group.co.il/Insurance/mortgage/join/Pages/join.aspx
https://www.migdal.co.il/life-insurance/work-disability-insurance/peach-of-mind
https://www.migdal.co.il/life-insurance/work-disability-insurance/peach-of-mind


 ביטוח בריאות , נכסים ועסקים מגדל 

 /https://www.migdal.co.il אתר

 https://www.migdal.co.il/mymigdal/process/login  אזור אישי

 

הצעה לביטוח 
 בריאות

insurance-https://www.migdal.co.il/health 
 

 ביטוח שיניים
  מידע

claims-treatment-al/support/teethhttps://www.migdal.co.il/gener 

 murhav-insurance/mazor-https://www.migdal.co.il/health מחלות קשות

הצטרפות 
לביטוח 

 נסיעות לחול

insurance-https://www.migdal.co.il/travel 

  entitlement-ltc-insurance/group-https://www.migdal.co.il/health ביטוח סיעוד

 
ביטוח הצעה 

תאונות 
 אישיות

- 
 

הצרטפות 
 ביטוח נכויות

-insurance-disability-insurance/work-https://www.migdal.co.il/life
invalidity 

ביטוח עובדים 
 זרים ותיירים

- 
 

הצטרפות 
לביטוח דירה 

 ורכוש 

insurance-https://www.migdal.co.il/car 

הצטרפות 
 לביטוח רכב 

insurance-https://www.migdal.co.il/homeowners 

 ביטוח עסק
 

insurance-https://www.migdal.co.il/business 
 

הגשת תביעה 
 בדיגיטל

//www.migdal.co.il/support/claimshttps: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.migdal.co.il/
https://www.migdal.co.il/mymigdal/process/login
https://www.migdal.co.il/health-insurance
https://www.harel-group.co.il/Insurance/foreign/Pages/default.aspx
https://www.migdal.co.il/business-insurance


 הפניקס 

 מידע ,הפקות דיגיטליות וזימון הצעות באונליין הפניקס 

 הפניקס פיננסים , פנסיוני וביטוח ריסק 

 /https://www.fnx.co.il אתר

 
 https://myinfo.fnx.co.il/Fnx/MyZone/Registration/Registration אזור אישי

 

הצטרפות 
 לפנסיה

ltd/#55-ensionp-savings/pension/fnx-https://www.fnx.co.il/pension 

 

הצטרפות 
מידע ביטוח 

 מנהלים

savings/savings-https://www.fnx.co.il/pension/ 

 

הצטרפות 
 לקופת גמל

savings/gemel_ishtalmut/gemel-//www.fnx.co.il/pensionhttps:/ 

 

הצרטפות 
 לקרה"ש

-https://www.fnx.co.il/pension
savings/gemel_ishtalmut/ishtalmutfund/ 

 
הצטרפות 
לקופ"ג 
 להשקעה

-https://www.fnx.co.il/pension
savings/gemel_ishtalmut/gemelhashkaa/ 

 
 קופות גמל

בניהול אישי 
IRA 

- 
 

הצטרפות 
לחיסכון לכל 

 ילד

-https://www.fnx.co.il/pension
savings/gemel_ishtalmut/child_investment/ 

 
הצטרפות 
פוליסת 
 חיסכון

-products-savings/savings/financial-https://www.fnx.co.il/pension
prat/ 

תשואות 
והרכבים 
פנסיוני 
 וחיסכון

savings/yields/#65-https://www.fnx.co.il/pension 

 

 - ניהול תיקים 

השקעות 
 אלטרנטיביות 

https://www.fnx.co.il/alternativeinvestments/#55 

 

הצעה 
למשכנתא 

 הפוכה

https://smartlp.fnx.co.il/lps/mortgage/goldenloan/ 

קופות 
מרכזיות 
 למעסיק

- 

 
 פרישה

-products-ngs/financialsavings/savi-https://www.fnx.co.il/pension
prat/immediate_pension/#60 

-route-https://www.fnx.co.il/sites/docs/polarchive/lifeinsurance/new
retirement_001.pdf-for 

 
חיים  ביטוח

 מידע
coverage-insurance-insurance/risk-https://www.migdal.co.il/life 

https://www.fnx.co.il/
https://myinfo.fnx.co.il/Fnx/MyZone/Registration/Registration
https://www.fnx.co.il/pension-savings/pension/fnx-pension-ltd/#55
https://www.fnx.co.il/pension-savings/savings/
https://www.fnx.co.il/pension-savings/gemel_ishtalmut/gemel/
https://www.fnx.co.il/pension-savings/gemel_ishtalmut/ishtalmutfund/
https://www.fnx.co.il/pension-savings/gemel_ishtalmut/ishtalmutfund/
https://www.fnx.co.il/pension-savings/gemel_ishtalmut/gemelhashkaa/
https://www.fnx.co.il/pension-savings/gemel_ishtalmut/gemelhashkaa/
https://www.fnx.co.il/pension-savings/gemel_ishtalmut/child_investment/
https://www.fnx.co.il/pension-savings/gemel_ishtalmut/child_investment/
https://www.fnx.co.il/pension-savings/yields/#65
https://www.fnx.co.il/alternativeinvestments/#55
https://www.fnx.co.il/pension-savings/savings/financial-products-prat/immediate_pension/#60
https://www.fnx.co.il/pension-savings/savings/financial-products-prat/immediate_pension/#60
https://www.fnx.co.il/sites/docs/polarchive/lifeinsurance/new-route-for-retirement_001.pdf
https://www.fnx.co.il/sites/docs/polarchive/lifeinsurance/new-route-for-retirement_001.pdf


הצטרפות 
 ביטוח חיים

products-insurance/demise-https://www.fnx.co.il/life/ 

plus-risk-packages-insurance/integrated-https://www.fnx.co.il/life/ 

 

הצטרפות 
ביטוח 

 משכנתא

-insurance-insurance/mortgage-https://www.fnx.co.il/mortgage
life/#55 

הצטרפות 
לביטוח אובדן 

 ונכויותכושר 

-to-incapacity-and-insurance/disability-x.co.il/lifehttps://www.fn
work/#55 

 

 ביטוח בריאות , נכסים ועסקים הפניקס 

 /https://www.fnx.co.il אתר

 
 ttps://myinfo.fnx.co.il/Fnx/MyZone/Registration/Registrationh אזור אישי

 

הצעה לביטוח 
 בריאות

insurance-supportive-https://www.fnx.co.il/health/ 
 

 ביטוח שיניים
 מידע 

-insurance/health-supportive-https://www.fnx.co.il/health
plan-insurance-dental-service/group-insurance/health/ 

 

מחלות ביטוח 
 קשות

illness/#55-insurance/chronic-supportive-https://www.fnx.co.il/health 
 

הצטרפות 
לביטוח 

 נסיעות לחול

/Public/InsuredTypePagehttps://smart.fnx.co.il/Travel 

 

insurance/supportive-supportive-https://www.fnx.co.il/health- ביטוח סיעוד
insurance/ 

 

הצעה ביטוח 
תאונות 
 אישיות

-insurance/personal-supportive-https://www.fnx.co.il/health
accidents/#55 

 
ביטוח עובדים 
 זרים ותיירים

- 
 

פות הצטר
לביטוח דירה 

 ורכוש 

-&matchtype=e&network=g&lpurl=https:%2F%2Fwww.fnx.co.il%2F&gclid=Cj0KCQjw_8mHBhClARIsABfFgphpzLjX4HLg0LXjoyyifCw6Ihoenix_Brand_Desktop&adgroup=49271457546&device=c&label=Brand&creative=325187789519&term=%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1https://smart.fnx.co.il/home/flow/personalDetails?source=google&medium=cpc&campaign=Car_1.0_GS_P
_WcI3rxf2MkIaAstNEALw_wcB3izwDtFeU8SvoB4mT 

 

הצטרפות 
 לביטוח רכב 

-ifCw6ILXjoyy%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1&matchtype=e&network=g&lpurl=https:%2F%2Fwww.fnx.co.il%2F&gclid=Cj0KCQjw_8mHBhClARIsABfFgphpzLjX4HLg0pc&campaign=Car_1.0_GS_Phoenix_Brand_Desktop&adgroup=49271457546&device=c&label=Brand&creative=325187789519&term=%D7%94%D7%A4https://smart.fnx.co.il/car/flow/personalDetails?source=google&medium=c
3izwDtFeU8SvoB4mT_WcI3rxf2MkIaAstNEALw_wcB 

 

 ביטוח עסק
 

insurance-https://www.fnx.co.il/business 
insurances-https://www.fnx.co.il/other/ 

ביטוח ימי 
 ואווירי

on_insurancehttps://www.fnx.co.il/marine_aviati/ 

ביטוח חיות 
 מחמד 

https://online.fnx.co.il/pets/ 

הפניקס 
smart  אתר

רכישות 
 אונליין בלבד

https://smart.fnx.co.il/ 

הגשת תביעה 
 בדיגיטל

service/#60-customer-https://www.fnx.co.il/claims 

 

 

 

 

https://www.fnx.co.il/life-insurance/demise-products/
https://www.fnx.co.il/life-insurance/integrated-packages-risk-plus/
https://www.fnx.co.il/
https://myinfo.fnx.co.il/Fnx/MyZone/Registration/Registration
https://www.fnx.co.il/health-supportive-insurance/
https://www.fnx.co.il/health-supportive-insurance/health-insurance/health-service/group-dental-insurance-plan/
https://www.fnx.co.il/health-supportive-insurance/health-insurance/health-service/group-dental-insurance-plan/
https://www.fnx.co.il/health-supportive-insurance/chronic-illness/#55
https://smart.fnx.co.il/Travel/Public/InsuredTypePage
https://www.fnx.co.il/health-supportive-insurance/supportive-insurance/
https://www.fnx.co.il/health-supportive-insurance/supportive-insurance/
https://www.fnx.co.il/health-supportive-insurance/personal-accidents/#55
https://www.fnx.co.il/health-supportive-insurance/personal-accidents/#55
https://www.harel-group.co.il/Insurance/foreign/Pages/default.aspx
https://smart.fnx.co.il/home/flow/personalDetails?source=google&medium=cpc&campaign=Car_1.0_GS_Phoenix_Brand_Desktop&adgroup=49271457546&device=c&label=Brand&creative=325187789519&term=%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1&matchtype=e&network=g&lpurl=https:%2F%2Fwww.fnx.co.il%2F&gclid=Cj0KCQjw_8mHBhClARIsABfFgphpzLjX4HLg0LXjoyyifCw6I-3izwDtFeU8SvoB4mT_WcI3rxf2MkIaAstNEALw_wcB
https://smart.fnx.co.il/home/flow/personalDetails?source=google&medium=cpc&campaign=Car_1.0_GS_Phoenix_Brand_Desktop&adgroup=49271457546&device=c&label=Brand&creative=325187789519&term=%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1&matchtype=e&network=g&lpurl=https:%2F%2Fwww.fnx.co.il%2F&gclid=Cj0KCQjw_8mHBhClARIsABfFgphpzLjX4HLg0LXjoyyifCw6I-3izwDtFeU8SvoB4mT_WcI3rxf2MkIaAstNEALw_wcB
https://smart.fnx.co.il/car/flow/personalDetails?source=google&medium=cpc&campaign=Car_1.0_GS_Phoenix_Brand_Desktop&adgroup=49271457546&device=c&label=Brand&creative=325187789519&term=%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1&matchtype=e&network=g&lpurl=https:%2F%2Fwww.fnx.co.il%2F&gclid=Cj0KCQjw_8mHBhClARIsABfFgphpzLjX4HLg0LXjoyyifCw6I-3izwDtFeU8SvoB4mT_WcI3rxf2MkIaAstNEALw_wcB
https://smart.fnx.co.il/car/flow/personalDetails?source=google&medium=cpc&campaign=Car_1.0_GS_Phoenix_Brand_Desktop&adgroup=49271457546&device=c&label=Brand&creative=325187789519&term=%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1&matchtype=e&network=g&lpurl=https:%2F%2Fwww.fnx.co.il%2F&gclid=Cj0KCQjw_8mHBhClARIsABfFgphpzLjX4HLg0LXjoyyifCw6I-3izwDtFeU8SvoB4mT_WcI3rxf2MkIaAstNEALw_wcB
https://www.fnx.co.il/business-insurance


 הפניקס & אקסלנס

 ת באונליין מידע ,הפקות דיגיטליות וזימון הצעואקסלנס 

 אקסלנס פיננסים , פנסיוני וביטוח ריסק 

 /https://www.xnes.co.il אתר

 
 (17.7.21לבדוק האם המשתמש בהפניקס או באקסלנס )אינו פעיל ב אזור אישי

הצטרפות 
 לקופת גמל

savings/gemel_ishtalmut/gemel-https://www.fnx.co.il/pension/ 

 

הצטרפות 
לקרן 

 השתלמות

https://www.xnes.co.il/gemel/kerenhishtalmut/ 

 

הצטרפות 
קופת גמל 
 להשקעה 

https://www.xnes.co.il/gemel/gemelhashkaa/ 

 

הצטרפות 
חיסכון לכל 

 ילד

https://www.xnes.co.il/gemel/child_investment/ 

 

 /https://www.xnes.co.il/portfoliomanagement ניהול תיקים 

 

אקסלנס 
טפסים 

ותהליכים 
 דיגיטלים

https://www.xnes.co.il/gemel/customerservice/forms/ 

 

תשואות 
כבים והר

פנסיוני 
 וחיסכון

savings/yields/#65-https://www.fnx.co.il/pension 

 

אקסלנס קסם 
 מדדים

https://ksmc.co.il/ 

 

אקסלנס 
ברוקראז' 

 מסחר עצמאי

https://www.xnes.co.il/trading/ 

 

ניהול תוכניות 
אופציות 
לעובדים 
 וש.נאמנות

https://www.xnes.co.il/esop/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xnes.co.il/
https://www.fnx.co.il/pension-savings/gemel_ishtalmut/gemel/
https://www.xnes.co.il/gemel/kerenhishtalmut/
https://www.xnes.co.il/gemel/gemelhashkaa/
https://www.xnes.co.il/gemel/child_investment/
https://www.xnes.co.il/portfoliomanagement/
https://www.xnes.co.il/gemel/customerservice/forms/
https://www.fnx.co.il/pension-savings/yields/#65
https://ksmc.co.il/
https://www.xnes.co.il/trading/
https://www.xnes.co.il/esop/


 כלל

 מידע ,הפקות דיגיטליות וזימון הצעות באונליין כלל 

 סיוני וביטוח ריסקכלל פיננסים , פנ 

 /https://www.clalbit.co.il אתר

 https://www.clalbit.co.il/login אזור אישי

הצטרפות 
 לפנסיה

https://www.clalbit.co.il/pension/ 

הצטרפות 
ביטוח  מידע

 מנהלים

https://www.clalbit.co.il/savingandmanagementins/ 

הצטרפות 
 לקופת גמל

https://www.clalbit.co.il/providentfund/ 

הצרטפות 
 לקרה"ש

ps://www.clalbit.co.il/educationfundhtt/ 

 

הצטרפות 
לקופ"ג 
 להשקעה

https://www.clalbit.co.il/investmentprovidentfund/ 

 

 קופות גמל
בניהול אישי 

IRA 

- 
 

הצטרפות 
לחיסכון לכל 

 ילד

- 
 
 

הצטרפות 
פוליסת 
 חיסכון

https://www.clalbit.co.il/savingandmanagementins/futurefinancialsavings// 

תשואות 
והרכבים 
פנסיוני 
 וחיסכון

https://www.clalbit.co.il/investmentschannels/ 

 /https://www.clalbit.co.il/canaf תיקים ניהול 

 

השקעות 
 אלטרנטיביות 

https://www.clalbit.co.il/canaf/ 

 

 /https://www.clalbit.co.il/loansandmortgage/mortgage משכנתא

הצעה 
למשכנתא 

 הפוכה

https://www.clalbit.co.il/loansandmortgage/reversemortgage/ 

קופות 
מרכזיות 
 למעסיק

https://www.clalbit.co.il/compensationfunds/ 

 

 
 פרישה

https://www.clalbit.co.il/retirement/ 

יטוח חיים ב
 מידע

https://www.clalbit.co.il/lifeinshttps/ 

הצטרפות 
 ביטוח חיים

 ושילוב

https://www.clalbit.co.il/lifeins/ 

 

https://www.clalbit.co.il/login
https://www.clalbit.co.il/pension/
https://www.clalbit.co.il/providentfund/
https://www.clalbit.co.il/educationfund/
https://www.clalbit.co.il/investmentprovidentfund/
https://www.fnx.co.il/pension-savings/gemel_ishtalmut/child_investment/
https://www.clalbit.co.il/canaf/
https://www.clalbit.co.il/canaf/
https://www.clalbit.co.il/compensationfunds/
https://www.clalbit.co.il/lifeins/


הצטרפות 
ביטוח 

 משכנתא

- 
 

הצטרפות 
לביטוח אובדן 
 כושר ונכויות

ifeinshttps://www.clalbit.co.il/l/ 

 

 כלל ביטוח בריאות , נכסים ועסקים 

 /https://www.clalbit.co.il אתר

 https://www.clalbit.co.il/login אזור אישי

 

הצעה לביטוח 
 בריאות

https://www.clalbit.co.il/healthins/ 

 ביטוח שיניים
 מידע 

- 

ות ביטוח מחל
  קשות

https://www.clalbit.co.il/healthins/criticalillness/ 

https://www.clalbit.co.il/healthins/mediclalcencer/ 

 

הצטרפות 
לביטוח 

 נסיעות לחול

https://www.clalbit.co.il/travelingisurance/ 

ביטוח סיעוד 
פרט 

וקולקטיב 
 תביעות 

https://www.clalbit.co.il/claims/claimsnursingindividualandcollective/ 

הצעה ביטוח 
תאונות 
 אישיות

https://www.clalbit.co.il/homeownersins/personalaccidents/ 

הצטרפות 
לביטוח דירה 

 ורכוש 

https://www.clalbit.co.il/homeownersins/ 
 

הצטרפות 
 לביטוח רכב 

https://www.clalbit.co.il/carinsurance/ 

 

 ביטוח עסק
 

insurances-https://www.fnx.co.il/otherhttps://www.clalbit.co.il/businessins// 

ביטוח סייבר 
 וסכנות ברשת

https://www.clalbit.co.il/clalonlineprotect/ 

ביטוח ימי 
וביטוח סיכוני 

 אשראי

https://www.clalbit.co.il/businessins/seacraft/ 

itinsurancehttps://www.clalbit.co.il/cred/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.clalbit.co.il/login
https://www.clalbit.co.il/healthins/mediclalcencer/
https://www.clalbit.co.il/homeownersins/
https://www.clalbit.co.il/carinsurance/
https://www.clalbit.co.il/businessins/seacraft/


 הכשרה

 מידע ,הפקות דיגיטליות וזימון הצעות באונליין הכשרה 

 הכשרה פיננסים , פנסיוני וביטוח ריסק 

 https://www.hcsra.co.il/Pages/HomePage.aspx אתר

 https://customers.hcsra.co.il/#/login?returnUrl=%2Fhome אזור אישי

רפות הצט
 לפנסיה

- 

הצטרפות 
מידע ביטוח 

 מנהלים

https://www.hcsra.co.il/InsurancePensionar/Pages/AtidPersonalOfferlobby.aspx 

הצטרפות 
 לקופת גמל

- 

הצרטפות 
 לקרה"ש

- 
 

הצטרפות 
לקופ"ג 
 להשקעה

- 

 

 קופות גמל
בניהול אישי 

IRA 

- 
 

הצטרפות 
לחיסכון לכל 

 ילד

- 
 
 

הצטרפות 
פוליסת 
 חיסכון

https://www.hcsra.co.il/BestInvest/Pages/PersonalBestInvestOffer.aspx 

  - Invest (hcsra.co.il)-Bestהתחברות סוכן                                            

תשואות 
והרכבים 
פנסיוני 
 וחיסכון

https://campaigns.hcsra.co.il/tsu_cal_drploy/ 

 - ניהול תיקים 

 

השקעות 
 אלטרנטיביות 

- 

 

 - משכנתא
 

הצעה 
למשכנתא 

 הפוכה

- 
 

קופות 
מרכזיות 
 למעסיק

- 
 

 
 פרישה

- 

הצטרפות 
ביטוח חיים 

 ושילוב

https://www.hcsra.co.il/LifeInsurance/Pages/ProtectorOffer.aspx 

https://www.clalbit.co.il/pension/
https://www.clalbit.co.il/providentfund/
https://www.clalbit.co.il/educationfund/
https://www.fnx.co.il/pension-savings/gemel_ishtalmut/child_investment/
https://www.hcsra.co.il/BestInvest/Pages/PersonalBestInvestOffer.aspx
https://best-proposal.hcsra.co.il/
https://best-proposal.hcsra.co.il/
https://www.clalbit.co.il/canaf/
https://www.clalbit.co.il/canaf/
https://www.clalbit.co.il/compensationfunds/


הצטרפות 
ביטוח 

 משכנתא

ww.hcsra.co.il/InsuranceMortgage/Pages/mortgage.aspxhttps://w 

הצטרפות 
לביטוח אובדן 
 כושר ונכויות

- 

 

 הכשרה ביטוח בריאות , נכסים ועסקים 

 https://www.hcsra.co.il/Pages/HomePage.aspx אתר

 https://customers.hcsra.co.il/#/login?returnUrl=%2Fhome אזור אישי

הצעה 
לביטוח 
 בריאות

https://www.hcsra.co.il/HealthNursing/Pages/HealthNursingOffer.aspx 
o.il/HealthNursing/Pages/HealthNursing.aspxhttps://www.hcsra.c 

 
ביטוח 
 שיניים
 מידע 

- 

ביטוח 
מחלות 
 קשות 

-https://www.hcsra.co.il/HealthNursing/Pages/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97
%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%AA.aspx-%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA 

הצטרפות 
לביטוח 
נסיעות 

 לחול

://www.hcsra.co.il/TravelInsurance/Pages/journeyOffer.aspxhttps 

ביטוח 
סיעוד 
פרט 

וקולקטיב 
 תביעות 

https://www.hcsra.co.il/Claims/LifeandSavings/Pages/healthNursing.aspx 

הצעה 
ביטוח 
תאונות 
 אישיות

nts.aspxhttps://www.hcsra.co.il/Claims/LifeandSavings/Pages/personalaccide 

 GO 
רכישה 
אונליין 

רכב דירה 
ונסיעות 
 לחו"ל 

ins.co.il-https://www.go/ 

הצטרפות 
לביטוח 
דירה 
 ורכוש 

https://www.hcsra.co.il/HomeInsurance/Pages/ApartmentOffer.aspx 

מח' נזקי 
מים 

 וצנרת 

%A8%D7%94_%D7%A0%D7%96%D7%A7%D7%99_%D7%9E%D7%99%D7%9D.ashttps://www.hcsra.co.il/HomeInsurance/Pages/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7
px 

ביטוח 
וועד בניין 

ומנהל 
 תחזוקה 

-https://www.hcsra.co.il/HomeInsurance/Pages/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97
%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A3.aspx-%D7%91%D7%99%D7%AA 

ביטוח 
 הנדסי 

il/geometrical/Pages/ContractorsOffer.aspxhttps://www.hcsra.co. 

ביטוח 
לרוכשי 
דירות 
לחוק 
 המכר

.aspx-https://www.hcsra.co.il/Pages/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA 

https://www.hcsra.co.il/HealthNursing/Pages/HealthNursingOffer.aspx
https://www.hcsra.co.il/HealthNursing/Pages/HealthNursing.aspx


ביטוח 
לאופניים 
קורקינטי

   ם 
 חשמליים

https://www.hcsra.co.il/TravelInsurance/Pages/journeyOffer.aspx 

טרפות הצ
לביטוח 

 רכב 

-https://www.hcsra.co.il/CarInsurance/Pages/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97
%D7%A8%D7%9B%D7%91.aspx 

ביטוח 
 עסק
 

https://www.hcsra.co.il/BusinessInsurance/Pages/OfficeOffer.aspx 

ביטוח 
סייבר 
וסכנות 
 ברשת

nce/Pages/cyber.aspxhttps://www.hcsra.co.il/BusinessInsura 

ביטוח ימי 
וביטוח 
סיכוני 
 אשראי

- 

ניהול 
תביעות 
  אלמנטר 

https://www.hcsra.co.il/Pages/elementary.aspx 

ניהול 
תביעות 

חיים 
 ובריאות 

xhttps://www.hcsra.co.il/Pages/bituahHaim.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hcsra.co.il/Pages/bituahHaim.aspx


 

 מנורה

 מידע ,הפקות דיגיטליות וזימון הצעות באונליין מנורה 

 כלל פיננסים , פנסיוני וביטוח ריסק 

 /https://www.menoramivt.co.il אתר

 /login-https://www.menoramivt.co.il/customer אזור אישי

הצטרפות 
 לפנסיה

l/product/pensionhttps://www.menoramivt.co.i 

הצטרפות 
מידע ביטוח 

 מנהלים

insurance-https://www.menoramivt.co.il/product/managers 

הצטרפות 
 לקופת גמל

https://www.menoramivt.co.il/product/gemel 

הצרטפות 
 לקרה"ש

hishtalmut-https://www.menoramivt.co.il/product/keren 

הצטרפות 
לקופ"ג 
 להשקעה

invest-https://www.menoramivt.co.il/product/gemel 

 קופות גמל
בניהול אישי 

IRA 

- 
 

הצטרפות 
לחיסכון לכל 

 ילד

https://www.menoramivt.co.il/general/savings/kids-funds 
 
 

הצטרפות 
 פוליסת חיסכון

https://www.menoramivt.co.il/product/savings 

תשואות 
והרכבים 

 חיסכוןפנסיוני ו
כולל מחשבון 

 תשואות

tracks-https://www.menoramivt.co.il/general/pension/investment 

 
-services/calculators/yields-https://www.menoramivt.co.il/wps/portal/customer

-k2X8XV6vo6PHE6v-calculator/!ut/p/a1/jZLLTsMwEEU_KdeOY7tLt807tonStCUblFUVCQoLxPcTEEg4Aymzs3yOZ3Q90RCdo
-0eRrAO8dHF2CXEJ8Da_BVb-dBPtSt3hUVWJUzp2G0V6lISngRz8D9T8C3JoXJU2tdvwVytup7_uXjjzIIfRzUBqZorBCZ4oL2p0Doi

-naLhVosloKyZV1QlpgbjkFgCv-v8V4Mb-hQIfN04hrZLJPJGxcj40qdA4PuqyObnj6lVnS45BMmfAOH89SaB2ff87hA7GE_yo0CYnzXzde2c0BW4bCTJjwD_

wN1OdE!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEhzwJ7CypC9P_XedMZWXd/ 

 - ניהול תיקים 
 

השקעות 
 אלטרנטיביות 

- 
 

 - משכנתא

הצעה 
למשכנתא 

 הפוכה

- 

קופות מרכזיות 
 למעסיק

-list/compensation-almuthisht-gemel/gemel-and-https://www.menoramivt.co.il/links/pension
funds  

  פרישה      
  190ותיקון 

https://www.menoramivt.co.il/product/savings 

neral/gemel/190https://www.menoramivt.co.il/ge 

 
ביטוח חיים 

 מידע
insurance-https://www.menoramivt.co.il/product/life 

 

https://www.clalbit.co.il/canaf/
https://www.clalbit.co.il/canaf/
https://www.menoramivt.co.il/product/savings
https://www.menoramivt.co.il/general/gemel/190
https://www.menoramivt.co.il/product/life-insurance


הצטרפות 
ביטוח חיים 

 ושילוב

insurance-https://www.menoramivt.co.il/product/life  

הצטרפות 
ביטוח 
 אמשכנת

insurance-https://www.menoramivt.co.il/product/mortgage  

הצטרפות 
לביטוח אובדן 
 כושר ונכויות

work-to-insurance/incapacity-https://www.menoramivt.co.il/product/life 

 

 ביטוח בריאות , נכסים ועסקים מנורה 

 /https://www.menoramivt.co.il אתר

 / //:login-www.menoramivt.co.il/customerhttps אזור אישי

 

הצעה לביטוח 
 בריאות

insurance-https://www.menoramivt.co.il/product/health 

ביטוח בריאות 
 קולקטיב

insurance-insurance/collective-https://www.menoramivt.co.il/product/health 

 ביטוח שיניים
 מידע 

https://www.menoramivt.co.il/product/claims-dental-lobby 

ביטוח 
לעובדים זרים 

 ותיירים

https://www.menoramivt.co.il/product/health-insurance/foreign-workers-and-tourists 

ביטוח מחלות 
 קשות 

insurance-illness-insurance/critical-https://www.menoramivt.co.il/product/health 

 

הצטרפות 
לביטוח 

 נסיעות לחול

insurance-https://www.menoramivt.co.il/product/travel 

 

ביטוח סיעוד 
פרט 

ולקטיב וק
 תביעות 

nursing-list/f-claim-https://www.menoramivt.co.il/claims/health 
Insurance-nursing-insurance/group-s://www.menoramivt.co.il/general/healthhttp 

 

הצעה ביטוח 
תאונות 
 אישיות

insurance-accidents-https://www.menoramivt.co.il/product/personal 

הצטרפות 
לביטוח דירה 

 ורכוש 
insurance-https://www.menoramivt.co.il/product/home 

 insurance-https://www.menoramivt.co.il/product/construction נדסיביטוח ה

 
הצטרפות 

לביטוח רכב 
וכיסוי לנהג 

 מזדמן

insurance-ww.menoramivt.co.il/product/carshttps://w 
driver-insurance/casual-https://www.menoramivt.co.il/general/cars 

 

ביטוח 
 אופנועים

insurance-https://www.menoramivt.co.il/product/motorcycle 

 ביטוח עסק
 

insurance-https://www.menoramivt.co.il/product/businessproduct 

ביטוח סייבר 
 וסכנות ברשת

https://topcyber.menoramivt.co.il/intro 

מחלקת 
 תביעות

lobby-https://www.menoramivt.co.il/list/claims 

 

 

 

https://www.menoramivt.co.il/product/health-insurance/critical-illness-insurance
https://www.menoramivt.co.il/product/travel-insurance
https://www.menoramivt.co.il/claims/health-claim-list/f-nursing
https://www.menoramivt.co.il/general/health-insurance/group-nursing-Insurance
https://www.menoramivt.co.il/product/construction-insurance
https://www.menoramivt.co.il/product/cars-insurance
https://www.menoramivt.co.il/general/cars-insurance/casual-driver


 

 איילון

 מון הצעות באונליין מידע ,הפקות דיגיטליות וזיאיילון 

 כלל פיננסים , פנסיוני וביטוח ריסק 

 /ins.co.il-https://www.ayalon אתר

 &&ins.co.il/ClientPortfolio/Account/Login?000-https://clientportfolio.ayalon אזור אישי

הצטרפות 
 לפנסיה

notice-ergerfunds/m-provident-ins.co.il/savings/pension-https://www.ayalon/ 

הצטרפות 
מידע ביטוח 

 מנהלים

savings/about-ins.co.il/savings/pension-https://www.ayalon/ 

הצטרפות 
 לקופת גמל

notice-funds/merger-provident-ins.co.il/savings/pension-https://www.ayalon/ 

הצרטפות 
 לקרה"ש

notice-funds/merger-provident-ins.co.il/savings/pension-https://www.ayalon/ 

הצטרפות 
פוליסת 
 חיסכון

saving/about/advantage/about-ins.co.il/savings/personal-https://www.ayalon/ 

ing/aboutsav-ins.co.il/savings/personal-https://www.ayalon/ 
 

תשואות 
והרכבים 
פנסיוני 
 וחיסכון

ayalon/investments-us/about-ins.co.il/about-https://www.ayalon/ 
ayalon/investments/yields-us/about-ins.co.il/about-https://www.ayalon/ 

 ניהול תיקים 
וקרנות 
 נאמנות

-invest.co.il/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-https://www.ayalon
%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99/ 

 
-invest.co.il/%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-https://www.ayalon

%d7%a0%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa/ 

הלוואות 
 עסקיות

ins.co.il/savings/business_loans/about-https://www.ayalon/ 

הצעה 
למשכנתא 

 הפוכה

ins.co.il/savings/reverse_mortgage/about-https://www.ayalon/ 

 
 פרישה

וביטוח סיכון 
מקצועי 
 לגמלאי

- 
 

-9dc5-4bc2-1ec8-result/more/?item=ca53c40f-ins.co.il/search-https://www.ayalon
4ed7bac1c3b9 

ביטוח חיים 
 מידע

e/aboutinsuranc-ins.co.il/insurance/life-https://www.ayalon/ 

הצטרפות 
ביטוח חיים 

 ושילוב

programs-insurance-insurance/life-ins.co.il/insurance/life-https://www.ayalon/ 

הצטרפות 
ביטוח 

 משכנתא

ins.co.il/insurance/mortgage/about-https://www.ayalon/ 

הצטרפות 
לביטוח אובדן 
 כושר ונכויות

-work-programs/hoshen-insurance-insurance/life-ins.co.il/insurance/life-https://www.ayalon
incapacity/about/ 

-insurance-/lifeinsurance-ins.co.il/insurance/life-https://www.ayalon
programs/disabilities/about/ 

 

https://www.ayalon-ins.co.il/savings/personal-saving/about/advantage/about/
https://www.ayalon-invest.co.il/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/
https://www.ayalon-invest.co.il/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/
https://www.ayalon-invest.co.il/%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa/
https://www.ayalon-invest.co.il/%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa/
https://www.ayalon-ins.co.il/insurance/life-insurance/life-insurance-programs/hoshen-work-incapacity/about/
https://www.ayalon-ins.co.il/insurance/life-insurance/life-insurance-programs/hoshen-work-incapacity/about/


 ביטוח בריאות , נכסים ועסקים איילון  

 /ins.co.il-https://www.ayalon אתר

 ins.co.il/ClientPortfolio/Account/Login-https://clientportfolio.ayalon אזור אישי

הצעה לביטוח 
 בריאות

insurance/about-ins.co.il/insurance/health/health-https://www.ayalon/ 

 ביטוח שיניים
 וקולקטיב

https://www.ayalon-ins.co.il/colectives/dental_insurance/?itemid=%7B55C8A3FC-82F8-
4513-96EC-2DEF8F1BEF45%7D 

ביטוח מחלות 
 קשות 

-ins.co.il/insurance/health/hard-https://www.ayalon https://www.clalbit
diseases/about/ 

הצטרפות 
לביטוח 

 נסיעות לחול

- 

  

ביטוח סיעוד 
פרט 

וקולקטיב 
 תביעות 

ins.co.il/insurance/health/handicappedinsur/about-https://www.ayalon/ 

הצעה ביטוח 
תאונות 
 אישיות

 ולקולקטיב

accidents/about-insurance/health/personalins.co.il/-https://www.ayalon/  

 
-insurance/about/personal-ins.co.il/insurance/prof/bussiness-https://www.ayalon

insurance/about-accidents/ 

 

ביטוח תאונות 
אישיות 

 לספורטאים

-insurance/about/personal-ins.co.il/insurance/prof/bussiness-https://www.ayalon
athletes/about-for-insurance-accidents/ 

הצטרפות 
אונליין 

לביטוח דירה 
 ורכוש 

insurance/about-ins.co.il/insurance/home-https://www.ayalon/ 

 
insurance/digital_home_ins-ins.co.il/insurance/home-https://www.ayalon/ 

 

ביטוח וועדי 
בתים וחב' 

 האחזק

committees/about-ins.co.il/insurance/house-https://www.ayalon/ 

 

 /insurance/about-ins.co.il/insurance/prof/engineering-w.ayalonhttps://ww ביטוח הנדסי

 
ביטוח 

ערבויות מכר 
לפרויקט נדלן 

 ותשתיות

guarantees/about-ins.co.il/insurance/prof/sales-https://www.ayalon/ 

 

הצטרפות 
 לביטוח רכב 

insurance/about-ins.co.il/insurance/car-https://www.ayalon/ 
plans-insurance/car-ins.co.il/insurance/car-https://www.ayalon/ 

 

 ביטוח עסק
וביטוח אש 

 מורחב

insurance/about-ins.co.il/insurance/prof/bussiness-https://www.ayalon/ 

ביטוח חבויות 
 ואחריות 

ins.co.il/insurance/prof/liabilities/about-https://www.ayalon/ 

ביטוח 
דירקטורים 

 משרה ונושאי

officers/about-and-ins.co.il/insurance/prof/directors-https://www.ayalon/ 

ביטוח סייבר 
 וסכנות ברשת

-to-insurance/good-ins.co.il/insurance/home-https://www.ayalon
know/cyber_home_protection/ 

ביטוח ימי 
וביטוח סיכוני 

 אשראי

insurance/about-nsurance/prof/marineins.co.il/i-https://www.ayalon/ 

 /insurance/about-ins.co.il/insurance/prof/agricultural-https://www.ayalon ביטוח חקלאי 
ביטוח איילון 
 ביט שיקלית 

ins.co.il/insurance/prof/bitins/about-https://www.ayalon/ 

 /claims-for-coustemers/guidelinesins.co.il/services/-https://www.ayalon תביעות

https://www.ayalon-ins.co.il/insurance/health/personal-accidents/about/
https://www.ayalon-ins.co.il/insurance/prof/bussiness-insurance/about/personal-accidents-insurance/about/
https://www.ayalon-ins.co.il/insurance/prof/bussiness-insurance/about/personal-accidents-insurance/about/
https://www.ayalon-ins.co.il/insurance/home-insurance/about/
https://www.ayalon-ins.co.il/insurance/home-insurance/digital_home_ins/
https://www.ayalon-ins.co.il/insurance/house-committees/about/
https://www.ayalon-ins.co.il/insurance/prof/engineering-insurance/about/
https://www.ayalon-ins.co.il/insurance/prof/sales-guarantees/about/
https://www.ayalon-ins.co.il/insurance/car-insurance/about/
https://www.ayalon-ins.co.il/insurance/car-insurance/car-plans/


 אנליסט

 מידע ,הפקות דיגיטליות וזימון הצעות באונליין אנליסט 

 פיננסים  אנליסט 

 /https://www.analyst.co.il אתר

 /https://amitim.analyst.co.il אזור אישי

 

הצטרפות 
 לקופת גמל

s://www.analyst.co.il/CompanyProfile_CompanyProfile.aspxhttp 

הצטרפות 
לקרן 

 השתלמות

https://www.analyst.co.il/CompanyProfile_CompanyProfile.aspx 

הצטרפות 
קופת גמל 
 להשקעה 

https://www.analyst.co.il/CompanyProfile_CompanyProfile.aspx 

הצטרפות 
חיסכון לכל 

 ילד

://www.analyst.co.il/CompanyProfile_CompanyProfile.aspxhttps 

 https://www.analyst.co.il/ManagementPortfolio_CompanyProfile.aspx ניהול תיקים 

אנליסט 
ותהליכים 
 דיגיטלים

https://www.analyst.co.il/ProvidentFunds/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D.aspx  

תשואות 
והרכבים 
פנסיוני 
 וחיסכון

 https://www.analyst.co.il/CompanyProfile_CompanyProfile.aspx 

מחקר 
 ואנליזה

https://www.analyst.co.il/ResearchDepartmentProfile.aspx 

קרנות 
 נאמנות

 https://www.analyst.co.il/MutualFunds_MainPage.aspx 

התקשרויות 
 וצור קשר

https://www.analyst.co.il/home/CustomerService.aspx 
https://www.analyst.co.il/ContactUs.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://amitim.analyst.co.il/
https://www.analyst.co.il/home/CustomerService.aspx
https://www.analyst.co.il/ContactUs.aspx


 מור

 מידע ,הפקות דיגיטליות וזימון הצעות באונליין מור 

 ור פיננסים מ 

 /https://www.moreinvest.co.il אתר

 account.more.org.il/#/login-https://my אזור אישי
 

הצטרפות 
 לקופת גמל

-https://www.moreinvest.co.il/gemel/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA
%D7%92%D7%9E%D7%9C/ 

קופ"ג תיקון 
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-https://www.moreinvest.co.il/gemel/%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa
-%d7%9c%d7%a4%d7%99-%d7%92%d7%9e%d7%9c

190-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f/ 
הצטרפות 

לקרן 
 השתלמות

-https://www.moreinvest.co.il/gemel/%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA
%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA/ 

 
-https://www.moreinvest.co.il/gemel/%d7%a7%d7%a8%d7%9f

-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa
-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%92%d7%9e%d7%9c

%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%94/ 
 

הצטרפות 
קופת גמל 
 להשקעה 

-https://www.moreinvest.co.il/gemel/%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa
%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%92%d7%9e%d7%9c/ 

הצטרפות 
חיסכון לכל 

 ילד

-7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9Fhttps://www.moreinvest.co.il/gemel/%D7%97%D7%99%D
%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%9C%D7%9B%D7%9C/ 

https://www.moreinvest.co.il/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c- ניהול תיקים 
%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/ 

מור קרנות 
השקעה 
 פרטיות

-a8%d7%a0%d7%95%d7%aahttps://www.moreinvest.co.il/%d7%a7%d7%
-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94

%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/ 
מור 

ותהליכים 
 דיגיטלים

gemel-more-to-https://www.moreinvest.co.il/gemel/join/ 

תשואות 
והרכבים 
פנסיוני 
 וחיסכון

7%94%d7%96%d-https://www.moreinvest.co.il/gemel/%d7%9e%d7%94/ 

מחקר 
 ואנליזה

-%99https://www.moreinvest.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7
-%d7%94%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa

%d7%95%d7%94%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%9d/ 
 

קרנות 
 נאמנות

-https://www.moreinvest.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C
%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA/ 

שירותי מסחר 
 שוק ההוןב

-https://www.moreinvest.co.il/%d7%9e%d7%95%d7%a8
%d7%90%d7%9d-%d7%90%d7%99%d7%99-%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%94/ 

התקשרויות 
 וצור קשר

%d7%a7%d7%a9%d7%a8-https://www.moreinvest.co.il/%d7%a6%d7%a8%d7%95/ 

 

 

 

https://my-account.more.org.il/#/login
https://www.moreinvest.co.il/gemel/%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA/
https://www.moreinvest.co.il/gemel/%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA/
https://www.moreinvest.co.il/gemel/%d7%a7%d7%a8%d7%9f-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%92%d7%9e%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa/
https://www.moreinvest.co.il/gemel/%d7%a7%d7%a8%d7%9f-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%92%d7%9e%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa/
https://www.moreinvest.co.il/gemel/%d7%a7%d7%a8%d7%9f-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%92%d7%9e%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa/
https://www.moreinvest.co.il/gemel/%d7%a7%d7%a8%d7%9f-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%92%d7%9e%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa/
https://www.moreinvest.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%9d/
https://www.moreinvest.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%9d/
https://www.moreinvest.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%9d/


 אלטשולר שחם

 וזימון הצעות באונליין מידע ,הפקות דיגיטליות אלטשולר שחם 

 מור פיננסים , פנסיוני  

 /invest.co.il-https://www.as אתר

 invest.co.il/login-https://online.as אזור אישי

הצטרפות 
 לקרן פנסיה

-invest.co.il/interstedin/%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-https://www.as
%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94/ 

רפות הצט
 לקופת גמל

%D7%92%D7%9E%D7%9C-invest.co.il/interstedin/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-https://www.as/ 

קופ"ג תיקון 
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-invest.co.il/interstedin/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-https://www.as
-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%92%D7%9E%D7%9C/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA

190-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F/ 

הצטרפות 
לקרן 

 השתלמות

-%AAinvest.co.il/interstedin/%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7-https://www.as
%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA/ 

 

הצטרפות 
קופת גמל 
 להשקעה 

-invest.co.il/interstedin/%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F-https://www.as
%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94/ 

הצטרפות 
חיסכון לכל 

 ילד

-D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9Finvest.co.il/interstedin/%-https://www.as
-%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94/%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F

%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%9C%D7%9B%D7%9C// 

%99%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7-invest.co.il/interstedin/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-https://www.as- ניהול תיקים 
%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA/ 

א.שחם 
קרנות גידור 

השקעה ו
 פרטיות 

-95%D7%AAinvest.co.il/interstedin/%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%-https://www.as
%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8/ 

 
  invest.co.il/interstedin/blackrock-https://www.as/ 

 

https://www.as-invest.co.il/interstedin/blackrock/ishares-%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-
%D7%A1%D7%9C-%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%AA/ 

השקעות 
נדל"ן 

 פרטיות 

invest.co.il/interstedin/properties-https://www.as/ 

-מט"ח
שירות 
  המרות

-invest.co.il/interstedin/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-https://www.as
-D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%9C%

-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9C-%D7%A9%D7%97%D7%9D
%D7%A1%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A1%D7%A1/ 

שירותי 
מסחר בשוק 

 ההון 

-%D7%A9%D7%97%D7%9D-invest.co.il/%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-https://www.as
%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9F%D7%94/ 

בנפיטס 
שירותי 
תגמול 

 ונאמנויות 

-invest.co.il/interstedin/%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-https://www.as
%D7%91%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%A1-%D7%A9%D7%97%D7%9D/ 

אלטשולר 
ותהליכים 
 דיגיטלים

-%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D-invest.co.il/interstedin/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-https://www.as
%D7%95%D7%AA%D7%9A%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8/ 

 
-invest.co.il/interstedin/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-https://www.as

-%D7%92%D7%9E%D7%9C/%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA
-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2

%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99/ 

תשואות 
והרכבים 
פנסיוני 
 וחיסכון

-invest.co.il/interstedin/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-https://www.as
%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95-%D7%92%D7%9E%D7%9C/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA/ 

מחקר 
 ואנליזה

-%D7%97%D7%9B%D7%9D-invest.co.il/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-https://www.as
%D7%A9%D7%9C%D7%9A-%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A3/ 

https://www.as-invest.co.il/interstedin/%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA/
https://www.as-invest.co.il/interstedin/%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA/
https://www.as-invest.co.il/interstedin/%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8/
https://www.as-invest.co.il/interstedin/%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8/
https://www.as-invest.co.il/interstedin/blackrock/
https://www.as-invest.co.il/interstedin/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%9A/
https://www.as-invest.co.il/interstedin/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%9A/
https://www.as-invest.co.il/interstedin/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%9C/%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99/
https://www.as-invest.co.il/interstedin/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%9C/%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99/
https://www.as-invest.co.il/interstedin/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%9C/%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99/
https://www.as-invest.co.il/interstedin/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%9C/%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99/
https://www.as-invest.co.il/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%9B%D7%9D-%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%A9%D7%9C%D7%9A/
https://www.as-invest.co.il/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%9B%D7%9D-%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%A9%D7%9C%D7%9A/


קרנות 
 נאמנות

-Ainvest.co.il/interstedin/%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A-https://www.as
%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA/ 

התקשרות 
 וצור קשר

us-invest.co.il/contact-https://www.as/ 
 

 

 

 ילין לפידות

 מידע ,הפקות דיגיטליות וזימון הצעות באונליין ילין לפידות 

 ילין לפידות פיננסים  

 /invest.co.il-https://www.yl אתר

 nvest.co.il/customers/logini-https://online.yl אזור אישי

הצטרפות 
 לקופת גמל

invest.co.il/?CategoryID=175&ArticleID=138-yl/ 
invest.co.il/?CategoryID=175&ArticleID=823&dbsAuthToken-https://www.yl= 

 

ופ"ג ק
 190תיקון 

invest.co.il/?CategoryID=175&ArticleID=138-yl/ 

invest.co.il/?CategoryID=175&ArticleID=823&dbsAuthToken-https://www.yl= 

 

הצטרפות 
לקרן 

 השתלמות

.il/?CategoryID=175&ArticleID=138invest.co-yl 

invest.co.il/?CategoryID=175&ArticleID=823&dbsAuthToken-https://www.yl= 

 

הצטרפות 
קופת גמל 
 להשקעה 

cleID=138invest.co.il/?CategoryID=175&Arti-yl 

    

הצטרפות 
חיסכון לכל 

 ילד

invest.co.il/?CategoryID=175&ArticleID=138-yl// 

ניהול  
 תיקים

-https://www.yl
invest.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C_%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99_%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA/ 

אלטשולר 
ותהליכים 
 דיגיטלים

invest.co.il/?CategoryID=175&ArticleID=138-/www.ylhttps:/  

 

תשואות 
והרכבים 
פנסיוני 
 וחיסכון

invest.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%9E%D7%9C-https://www.yl/ 

מחקר 
 ואנליזה

D7%95%D7%AAinvest.co.il/%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F_%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%93%-https://www.yl 

 

קרנות 
 נאמנות

invest.co.il/%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-https://www.yl/ 

התקשרות 
 וצור קשר

invest.co.il/?SourceID=20&CategoryID=20&ArticleID=10-https://www.yl 

 

 

 

 

 

https://www.yl-invest.co.il/?CategoryID=175&ArticleID=823&dbsAuthToken
https://www.yl-invest.co.il/?CategoryID=175&ArticleID=823&dbsAuthToken
https://www.yl-invest.co.il/?CategoryID=175&ArticleID=823&dbsAuthToken


 מיטב דש

 ימון הצעות באונליין מידע ,הפקות דיגיטליות וזמיטב דש 

 מיטב דש פנסיוני ופיננסים  

 /https://www.meitavdash.co.il אתר

 https://customers.meitavdash.co.il/home/LoginUser.aspx אזור אישי

pensia/?ref=homepage-units/keren-business-and-https://www.meitavdash.co.il/companies- קרן פנסיה 
Menu-Secondary 

page-pension-https://israelpension.meitavdash.co.il/?ref=narrowLinksBanner 
2691fund/#1-pension-https://www.meitavdash.co.il/products/chosen 

מידע חיסכון 
 פנסיוני

menu#2028-savings/?ref-term-units/long-business-and-https://www.meitavdash.co.il/companies 

הצטרפות 
 לקופת גמל

gemel/?ref=menu-units/kupat-business-and-https://www.meitavdash.co.il/companies 

קופ"ג תיקון 
190 

190-co.il/products/amendmenthttps://www.meitavdash./ 

הצטרפות 
לקרן 

 השתלמות

hishtalmut/?ref=menu#12397-units/keren-business-and-https://www.meitavdash.co.il/companies 
menu-employed/?ref-self-for-fund-h.co.il/products/studyhttps://www.meitavdas 

 

הצטרפות 
קופת גמל 
 להשקעה 

invest/?ref=menu#14534-https://www.meitavdash.co.il/products/gemel 

ניהול אישי 
IRA 

https://www.meitavdash.co.il/products/ira/ 

הצטרפות 
חיסכון לכל 

 ילד

child/?ref=menu-every-for-.co.il/products/savingshttps://www.meitavdash 

&  מיטב דש
ב.אינווסט 
פ.חיסכון 

 מידע

https://www.meitavdash.co.il/products/polisa/?ref=menu#18756 

portfolio-units/investment-business-and-https://www.meitavdash.co.il/companies- ניהול תיקים 
enu#10677management/?ref=m 

מיטב דש 
השקעות 

 אלטרנטיביות

-investments/?ref-units/alternative-business-and-https://www.meitavdash.co.il/companies
menu#18670 

מיטב דש 
 ברוקראז'

https://www.meitavdash.co.il/articles/brokarage/?ref=menu 

פסגות 
ותהליכים 
 דיגיטלים

digital/#2589-units/mtds-business-and-ash.co.il/companieshttps://www.meitavd 
https://www.meitavdash.co.il/forms/ 

 
תשואות 
והרכבים 
פנסיוני 
 וחיסכון

-meitav-of-list-llhishtalmut/fu-units/keren-business-and-https://www.meitavdash.co.il/companies
hishtalmut#footer-funds/?ref=narrowLinksBanner-studu-dash 

 menu-toos-https://livingwell.meitavdash.co.il/calculators/?ewf=mtds מחשבונים

מיטב דש 
הלוואות חוץ 

 בנקאיות 

uunits/eloan/?ref=men-business-and-https://www.meitavdash.co.il/companies 

פנינסולה 
מיטב דש 
פתרונות 

https://www.peninsula.co.il/ 

https://www.meitavdash.co.il/companies-and-business-units/keren-pensia/?ref=homepage-Secondary-Menu
https://www.meitavdash.co.il/companies-and-business-units/keren-pensia/?ref=homepage-Secondary-Menu
https://www.meitavdash.co.il/products/study-fund-for-self-employed/?ref-menu
https://www.meitavdash.co.il/forms/


אשראי 
עסקים 
 וחברות

מיטב דש 
 החזרי מס

units/finupp/#19545-business-and-https://www.meitavdash.co.il/companies 

מחקר 
 ואנליזה

us-https://www.meitavdash.co.il/about/ 

 

ודש מסחר 
אזור  ר +מנג'

 אישי

-Secondary-units/trade/?ref=homepage-business-and-https://www.meitavdash.co.il/companies
Menu#12400 

manager/?ref=menu#11721-dash-https://www.meitavdash.co.il/products/meitav 
התקשרויות 

 וצור קשר
us-https://www.meitavdash.co.il/contact/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.meitavdash.co.il/companies-and-business-units/trade/?ref=homepage-Secondary-Menu#12400
https://www.meitavdash.co.il/companies-and-business-units/trade/?ref=homepage-Secondary-Menu#12400
https://www.meitavdash.co.il/products/meitav-dash-manager/?ref=menu#11721


 הלמן אלדובי

 ונליין ,הפקות דיגיטליות וזימון הצעות בא הלמן אלדובי מידע

 הלמן אלדובי פיננסים ופנסיוני   

 /https://www.hag.co.il אתר

אזור 
 אישי

button-back-https://halman.financezone.co.il/#no  

קרן 
פנסיה 
בניהול 
 מ.דש

https://www.hag.co.il/ 

הצטרפו
ת לקופת 

 גמל

-https://www.hag.co.il/%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d
%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%9d/%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%95%d7

%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9e%d7%9c-%d7%aa/ 
קופ"ג 
תיקון 
190 

-https://www.hag.co.il/%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d
99%d7%99%d7%9d/%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%

190-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%92%d7%9e%d7%9c-%d7%aa // 
הצטרפו

לקרן ת 
השתלמו

 ת

-https://www.hag.co.il/%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA
%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA / 

הצטרפו
ת קופת 

גמל 
 להשקעה 

-%D7%92%D7%9E%D7%9C-/www.hag.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AAhttps:/
%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94 / 

ניהול  
 תיקים

-5%D7%9Chttps://www.hag.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%9
%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D 

 
-https://www.hag.co.il/%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d

%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%9d/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95
%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99-%d7%9c/ 

 
ניהול 

 IRAאישי 
%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99-7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%d7%a0%d-https://www.hag.co.il/ira/ 

הלמן 
אלדובי 
 נדל"ן

https://www.hag.co.il/renewal 

הלמן 
אלדובי 

P2P 

https://www.hag.co.il/p2p 

ה.אלדובי 
ותהליכים 
 דיגיטלים

-https://www.hag.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D
%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D 

 
-https://www.hag.co.il/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa

%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%9a-%d7%98%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9d/ 
 

תשואות 
והרכבים 
פנסיוני 
 וחיסכון

-https://www.hag.co.il/%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d
%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%9d/%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%95

-%d7%92%d7%9e%d7%9c-%d7%aa
%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa/%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%95%

%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95-d7%92%d7%9e%d7%9c%d7%94%-d7%aa/ 

 
הנחיות 
 הפקדה

-https://www.hag.co.il/wp
content/uploads/2019/01/19027_33231_halman_aldubi_deposit_instructions_flyer_v3_A4.pdf 

https://www.hag.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://www.hag.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://www.hag.co.il/%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%9d/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/
https://www.hag.co.il/%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%9d/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/
https://www.hag.co.il/%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%9d/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/
https://www.hag.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.hag.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.hag.co.il/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%98%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%9a/
https://www.hag.co.il/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%98%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%9a/
https://www.hag.co.il/%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%9d/%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9e%d7%9c-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa/%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%9e%d7%9c-%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95/
https://www.hag.co.il/%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%9d/%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9e%d7%9c-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa/%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%9e%d7%9c-%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95/
https://www.hag.co.il/%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%9d/%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9e%d7%9c-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa/%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%9e%d7%9c-%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95/
https://www.hag.co.il/%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%9d/%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9e%d7%9c-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa/%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%9e%d7%9c-%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95/
https://www.hag.co.il/%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%9d/%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9e%d7%9c-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa/%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%9e%d7%9c-%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95/


מחקר 
 ואנליזה

-https://www.hag.co.il/%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d
9%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%9d/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%a4%d7%9

%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99-%d7%9c / 

 
https://ir.hag.co.il/ 

 /D7%A8%D7%A7%D7%A9-https://www.hag.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8% צור קשר

 

 

 פסגות

 מידע ,הפקות דיגיטליות וזימון הצעות באונליין פסגות 

 פסגות פיננסים  

 /https://www.psagot.co.il אתר

ot.co.il/login?_ga=2.121052616.1752181668.1630489724https://account.psag- אזור אישי
1344531683.1630489724 

https://pro.psagot.co.il/Public/loginPsagot.aspx 

 

 nds/Pages/default.aspxhttps://www.psagot.co.il/heb/PensionSavings/PensionFu קרן פנסיה 

קרן פנסיה 
+ וותיקה

 אזור אישי

https://www.psagot.co.il/heb/PensionSavings/Haal/Pages/default.aspx 
 

https://gemelonline.psagot.co.il/ 
הצטרפות 
 ללקופת גמ

https://www.psagot.co.il/heb/PensionSavings/ProvidentFunds/Pages/default.aspx/ 

-מעסיק
קופה 

מרכזית 
 לפיצויים 

https://www.psagot.co.il/heb/PensionSavings/ProvidentFunds/CompensationBoxes/Pages/default.a
spx/ 

הצטרפות 
לקרן 

 השתלמות

b/PensionSavings/EducationFunds/Pages/default.aspxhttps://www.psagot.co.il/he 

הצטרפות 
קופת גמל 
 להשקעה 

https://www.psagot.co.il/heb/Gemel/Pages/homepage.aspx 

הצטרפות 
חיסכון לכל 

 ילד

https://www.psagot.co.il/heb/PensionSavings/child_savings/Pages/default.aspx/ 

ניהול  
 תיקים

www.psagot.co.il/heb/Finance/PortfolioManagement/Pages/default.aspxhttps:// 

 פארטו
קרנות 

השקעה 
 פרטיות
 וק.גידור

https://www.psagot.co.il/heb/Finance/Pareto/Pages/default.aspx 

פסגות 
 ברוקראז'

https://www.psagot.co.il/heb/Finance/Brokerage/Pages/default.aspx 

פסגות 
תהליכים ו

 דיגיטלים

https://www.psagot.co.il/heb/ManualsForms/Digital_forms/Pages/default.aspx 

תשואות 
והרכבים 

https://www.psagot.co.il/heb/PensionSavings/GeneralInformation/Pages/default.aspx 

https://ir.hag.co.il/
https://account.psagot.co.il/login?_ga=2.121052616.1752181668.1630489724-1344531683.1630489724
https://account.psagot.co.il/login?_ga=2.121052616.1752181668.1630489724-1344531683.1630489724
https://pro.psagot.co.il/Public/loginPsagot.aspx
https://www.psagot.co.il/heb/PensionSavings/Haal/Pages/default.aspx


פנסיוני 
 וחיסכון

מחקר 
 ואנליזה

Savings/GeneralInformation/Pages/default.aspxhttps://www.psagot.co.il/heb/Pension 
https://www.psagot.co.il/heb/About/Pages/investments.aspx 

 
 

קרנות 
 נאמנות

.aspxhttps://www.psagot.co.il/heb/Finance/MutualFunds/Pages/default 

מסחר ש.
בשוק 

+אזור ההון
 אישי

https://www.psagot.co.il/heb/Finance/PsagotTrade/Pages/default.aspx 

 
/sparkpsagot.ordernet.co.il/#/authhttps:/ 

 
פסגות 

PRO 

באפליקציה
ּ+ אזור  

 אישי

https://pro.psagot.co.il/Public/Minisite/index.html/  

 
https://pro.psagot.co.il/Public/loginPsagot.aspx 

התקשרויו
ת וצור 

 קשר

https://www.psagot.co.il/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.psagot.co.il/heb/About/Pages/investments.aspx
https://www.psagot.co.il/heb/Finance/PsagotTrade/Pages/default.aspx
https://sparkpsagot.ordernet.co.il/#/auth
https://pro.psagot.co.il/Public/Minisite/index.html/
https://pro.psagot.co.il/Public/loginPsagot.aspx


 סלייס

 מידע ,הפקות דיגיטליות וזימון הצעות באונליין סלייס 

 סלייס פיננסים  

 /https://slice.co.il אתר

 co.il/%20account.slice-https://my. אזור אישי

הצטרפות 
 לקופת גמל

https://slice.co.il/#prodact01 

 
-%d7%9e%d7%9chttps://slice.co.il/products/%d7%92

%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%a1%d7%9b%d7%95%d7%9f/ 
 

קופ"ג תיקון 
190 

https://slice.co.il/#prodact01/ 

הצטרפות 
לקרן 

 השתלמות

https://slice.co.il/#prodact01 
 

-https://slice.co.il/products/%d7%a7%d7%a8%d7%9f
%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa/ 

 
הצטרפות 
קופת גמל 
 להשקעה 

#prodact01https://slice.co.il/ 
 

-https://slice.co.il/products/%d7%92%d7%9e%d7%9c
%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94/ 

 

הצטרפות 
חיסכון לכל 

 ילד

-https://slice.co.il/products/%d7%97%d7%a1%d7%9b%d7%95%d7%9f
%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%9c%d7%9b%d7%9c/ 

 
ניהול אישי  

IRA 
2-ira-https://slice.co.il/plans/slice/ 

 סלייס
 ותהליכים
 דיגיטלים

https://slice.co.il/takeaslice/ 

 
-%d7%96%d7%94-https://slice.co.il/%d7%90%d7%99%d7%9a

7%93%d7%a2%d7%95%d7%91%d/ 

תשואות 
והרכבים 
פנסיוני 
 וחיסכון

-https://slice.co.il/%d7%93%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa
%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99-%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2/ 

מחקר 
 ואנליזה

slice-%d7%96%d7%94-https://slice.co.il/%d7%9e%d7%94/ 

התקשרויות 
 וצור קשר

%d7%a7%d7%a9%d7%a8-7%a6%d7%95%d7%a8https://slice.co.il/%d/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://slice.co.il/#prodact01
https://slice.co.il/products/%d7%92%d7%9e%d7%9c-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%a1%d7%9b%d7%95%d7%9f/
https://slice.co.il/products/%d7%92%d7%9e%d7%9c-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%a1%d7%9b%d7%95%d7%9f/
https://slice.co.il/#prodact01
https://slice.co.il/products/%d7%a7%d7%a8%d7%9f-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa/
https://slice.co.il/products/%d7%a7%d7%a8%d7%9f-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa/
https://slice.co.il/#prodact01
https://slice.co.il/products/%d7%92%d7%9e%d7%9c-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94/
https://slice.co.il/products/%d7%92%d7%9e%d7%9c-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94/
https://slice.co.il/products/%d7%97%d7%a1%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%9b%d7%9c-%d7%99%d7%9c%d7%93/
https://slice.co.il/products/%d7%97%d7%a1%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%9b%d7%9c-%d7%99%d7%9c%d7%93/
https://slice.co.il/takeaslice/
https://slice.co.il/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%96%d7%94-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93/
https://slice.co.il/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%96%d7%94-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93/


IBI 

IBI  מידע ,הפקות דיגיטליות וזימון הצעות באונליין 

 IBI  פיננסים 

 /https://www.ibi.co.il אתר

My capital 
הערכות שווי, 

נ.נאמנות, 
מעבר בינדורי 

,מימון 
 סטארטאפים

https://www.ibi.co.il/solutions/capital/ 

 
il-https://www.ibi.co.il/solutions/capital/trust/ 

 
https://mycapital.ibi.co.il/account 

 

ל קפיט
שירותים 
פיננסים 
 ואופציות 

  - IBIשירותים ופתרונות פיננסיים | אי.בי.אי -קפיטל 

מימון 
ואשראי+מימון 

 לעסקים

financing-tions/businesshttps://www.ibi.co.il/solu/ 

 איי.בי.איי  IBI- בית השקעות

  

IBI  משכנתא

 הפוכה 

mortgage-https://www.ibi.co.il/solutions/quality/reverse/ 

IBI  קוואלטי

פתרונות 
מימון ואשראי 
 נדל"ן והנדסה

-D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9Fhttps://www.moreinvest.co.il/gemel/%
%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%9C%D7%9B%D7%9C/ 

My capital 
  אזור אישי

https://mycapital.ibi.co.il/account 

קרנות 
השקעה 

 אלטרנטיביות

https://www.ibi.co.il/solutions/alternatives// 

IBI Pillar 

השקעות 
 נדל"ן

https://pillar.ibi.co.il/ 

IBI Pillar 

השקעות 
 נדל"ן א.אישי

https://pillar.ibi.co.il/ 

portfolio-ibi-hwit-merger-management/talent-https://www.ibi.co.il/solutions/portfolio- ניהול תיקים 
management/ 

 
management-https://www.ibi.co.il/solutions/portfolio/ 

מחקר 
 ואנליזה

-portfolio-ibi-with-merger-nagement/talentma-https://www.ibi.co.il/solutions/portfolio
management/ 

 
https://ibi.viewtrade.com/ 

קרנות 
 נאמנות

funds-https://www.ibi.co.il/mutual/ 

שירותי מסחר 
שוק ההון+ 
 אזור אישי

tradinghttps://www.ibi.co.il/solutions/// 

https://sparkibi.ordernet.co.il/#/auth 

https://ibi.viewtrade.com/ 

ברוקאז' 
 מוסדי 

brokerage-https://www.ibi.co.il/solutions/institutional/ 

התקשרויות 
 וצור קשר

us-acthttps://www.ibi.co.il/cont/ 

https://www.ibi.co.il/solutions/capital/
https://www.ibi.co.il/solutions/capital/trust-il/
https://mycapital.ibi.co.il/account
https://www.ibi.co.il/solutions/capital/
https://www.ibi.co.il/solutions/capital/
https://www.ibi.co.il/solutions/business-financing/
https://www.ibi.co.il/
https://www.ibi.co.il/solutions/portfolio-management/talent-merger-with-ibi-portfolio-management/
https://www.ibi.co.il/solutions/portfolio-management/talent-merger-with-ibi-portfolio-management/
https://www.ibi.co.il/solutions/portfolio-management/talent-merger-with-ibi-portfolio-management/
https://www.ibi.co.il/solutions/portfolio-management/talent-merger-with-ibi-portfolio-management/
https://www.ibi.co.il/solutions/trading/
https://sparkibi.ordernet.co.il/#/auth


 השקעות אלטרנטביות 

 

 IBI  פיננסים 

אפילאנט 
פתרונות 
 פיננסים 

  (affilnett.co.il)אפילנט | רשת שותפים לשירותים פיננסים אלטרנטיבים

וולתסטון 
השקעות 

 אלטרניביות  

https://www.wealthstone.co.il/ 

 

בלומר 
השקעות 

אלטנרטיביות 
ק.גידור  -נדלן

 וסטרטאפים

https://bloomer.co.il/ 

 

מיטב דש 
השקעות 

 אלטרנטיביות

-units/alternative-business-and-https://www.meitavdash.co.il/companies
menu#18670-?refinvestments/ 

 IBI קרנות

השקעה 
 אלטרנטיביות

https://www.ibi.co.il/solutions/alternatives// 

 

 

P2P    קרנות אשראי חוץ בנקאי 

  קרנות אשראי חוץ בנקאי 

P2P   הלמן

אלדובי 
  ארה"ב

  (hag.co.il)הלמן אלדובי -הלוואות חברתיות   P2Pקרן השקעות

P2P  הלמן

אלדובי אזור 
 אישי

button-back-o.il/#nohttps://halman.financezone.c 

BTB https://www.btbisrael.co.il/ 
https://www.btbisrael.co.il/invest/ 

loan/-bisrael.co.il/gethttps://www.bt 

 

BTB   

  אזור אישי
 משקיע / לווה

https://www.btbisrael.co.il/invest/ 

https://loan.btbisrael.co.il/home/login 

 /https://www.tarya.co.il טריא 

 

טריא מחשבון 
 תשואות 

-https://www.tarya.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%9f
7%aa%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%95%d7%aa%d 

 
טריא אזור 

 אישי 
https://app.tarya.co.il/login.php 

 
 /https://www.blender.co.il בלנדר  

 

בלנדר אזור 
 אישי 

https://www.blender.co.il/ 

 
 

 

 

https://affilnett.co.il/
https://affilnett.co.il/
https://www.wealthstone.co.il/
https://bloomer.co.il/
https://www.hag.co.il/p2p?utm_source=mailchimp&utm_medium=mail&utm_campaign=p2p&utm_source=%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%9F-%D7%90%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%91%D7%99+%D7%A7%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%98%2C+%D7%A7%D7%A8%D7%9F+%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA&utm_campaign=3d151a94b4-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_18_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_ce6a4a8200-3d151a94b4-212517525
https://www.hag.co.il/p2p?utm_source=mailchimp&utm_medium=mail&utm_campaign=p2p&utm_source=%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%9F-%D7%90%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%91%D7%99+%D7%A7%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%98%2C+%D7%A7%D7%A8%D7%9F+%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA&utm_campaign=3d151a94b4-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_18_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_ce6a4a8200-3d151a94b4-212517525
https://halman.financezone.co.il/#no-back-button
https://www.btbisrael.co.il/
https://www.btbisrael.co.il/invest/
https://www.btbisrael.co.il/get-loan/
https://www.btbisrael.co.il/invest/
https://loan.btbisrael.co.il/home/login
https://www.tarya.co.il/
https://www.tarya.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%95%d7%aa
https://www.tarya.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%95%d7%aa
https://app.tarya.co.il/login.php
https://www.blender.co.il/
https://www.blender.co.il/


 נדלן 

   נדלן 

אתר נדל"ן 
  ממשלתי 

https://www.nadlan.gov.il/ 

 

בדיקת נכסים 
 –ומקרקעין 

רכוש ומס מס 
 שבח

assets-estate-real-https://www.gov.il/he/service/testing 

 

רשות 
-מקרקעין

 איתור בעלות

information-https://www.gov.il/he/service/property 

 

 /https://www.madlan.co.il מדלן

 

 

 סימולטורים ומחשבונים 

 סימולטורים ומחשבונים   

-פנסיוני
תקרות 
הפקדה 

 להטבות המס

https://pensuni.com/?p=1281 

 

מחשבון 
הטבות המס 

  לשכירים 

  (pensuni.com)מחשבון הטבות מס לשכירים

מחשבון 
הטבות המס 

 שליטה לבעל

https://pensuni.com/?p=785 

 

מחשבון 
פנסיוני 

להפקדה 
 המוטבת במס

  (pensuni.com)2021מחשבון פנסיה לעצמאים | הטבות מס | פנסיית חובה | קרן השתלמות | 

מחשבון 
 פנסיוני 

 לעצמאים 

  (pensuni.com)2021אים | הטבות מס | פנסיית חובה | קרן השתלמות | מחשבון פנסיה לעצמ

מחשבון 
פנסיה חובה 

 לעצמאיים

  (pensuni.com)כיר חייב להפקיד לפנסיה? )מחשבון(האם עצמאי שהוא גם ש

מחשבון 
חיסכון 
 לפנסיה 

  (newp.co.il)קרן הפנסיה של ישראל

 
  (migdal.co.il)מגדל –מחשבון פנסיה 

מחשבון 
חיסכון משרד 

 האוצר 

Calculator.aspx-https://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Savings 

 

מחשבון 
תשואה לנכס 

ומחשבוני 
  נדלן נוספים

-https://www.hon.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F
%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94/ 

 

מחשבונים 
לגיל פרישה 
 וסימולטורים

Financial Calculators (fncalculator.com) 

מחשבון 
 הלוואות

calculator-https://www.discountbank.co.il/DB/private/credit/loans/loan 

 
מחשבון 
הלוואת 
 משכנתא

tefahot.co.il/mortgages/calculator-https://www.mizrahi/ 

https://mortgage.discountbank.co.il/calculator 

 

https://www.nadlan.gov.il/
https://www.gov.il/he/service/testing-real-estate-assets
https://www.gov.il/he/service/property-information
https://www.madlan.co.il/
https://pensuni.com/?p=1281
https://pensuni.com/?p=7101
https://pensuni.com/?p=7101
https://pensuni.com/?p=785
https://pensuni.com/?p=7139
https://pensuni.com/?p=7139
https://pensuni.com/?p=7139
https://pensuni.com/?p=7139
https://pensuni.com/?p=4382
https://pensuni.com/?p=4382
https://www.newp.co.il/Calculators/Helman/HelmanPensiaDigitalit.aspx
https://www.newp.co.il/Calculators/Helman/HelmanPensiaDigitalit.aspx
https://sites.migdal.co.il/pensioncalcminisite?utm_source=Migdal&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Weekly_tip_22.9.2020%20(1)&spMailingID=10594583&spUserID=MzUxNzA5NzYyMzk3S0&spJobID=1593417256&spReportId=MTU5MzQxNzI1NgS2
https://sites.migdal.co.il/pensioncalcminisite?utm_source=Migdal&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Weekly_tip_22.9.2020%20(1)&spMailingID=10594583&spUserID=MzUxNzA5NzYyMzk3S0&spJobID=1593417256&spReportId=MTU5MzQxNzI1NgS2
https://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Savings-Calculator.aspx
https://www.hon.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94/
https://www.hon.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94/
http://www.fncalculator.com/financialcalculator?type=retirementIncomeAnalysis
https://www.discountbank.co.il/DB/private/credit/loans/loan-calculator
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/mortgages/calculator/
https://mortgage.discountbank.co.il/calculator


מחשבונים 
וסימולטורים 
 מס הכנסה 

9C%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D&btnSearchPageSearchhttps://www.gov.il/he/search?OfficeId=&query=%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%= 

  

ביטוח לאומי 
מחשבונים 
 וסימולטורים

  (btl.gov.il)חיפוש | ביטוח לאומי

מחשבון 
לחישוב 

זכאות קצבת 
  ותיקאזרח 

 אזרח ותיק )קצבת זקנה( | ביטוח לאומי -מחשבון לבדיקת זכאות וחישוב גובה קצבת אזרח ותיק 
(btl.gov.il) 

מחשבון סכום 
ביטוח חיים , 

 )הפניקס(

https://risksimulator.fnx.co.il/ 

 

 

 

 איסוף מידע

  איסוף מידע וזימון חומרים 

 איסוף מידע   

מסלקה 
+  פנסיונית

 איתור כספים
 אבודים 

https://www.swiftness.co.il/ 

 

 /https://harb.cma.gov.il הר הביטוח

 

 -נתוני אשראי
 חב' פרטית

  tdata.org.il)(crediמערכת נתוני אשראי

דרוג ונתוני 
אשראי עסקים 

 וחברות

  Dun & Bradstreet (dbisrael.co.il)לשכת האשראי של  DB Credit- לשכת אשראי

-הר הכסף 
איתור 

חשבונות 
אבודים 
 ולנפטרים

https://itur.mof.gov.il/#/main/landing 

 

 ים ממשלתיים אתר

 פנסיוני , ניירות ערך ,קרנות נאמנות, סחורות , מט"ח     -תשואות והשוואות פיננסים  

רשות שוק 
ההון ,ביטוח 

 וחיסכון  

page-landing-https://www.gov.il/he/departments/capital_market_authority/govil 

 /income_tax_israel_tax_authorityhttps://www.gov.il/he/departments/topics מס הכנסה 

 page-landing-https://www.gov.il/he/departments/israel_tax_authority/govil רשות המיסים

איתור מידע  
 ופקיד שומה 

-801f-4fe5-e309-https://www.gov.il/he/departments/bureaus?OfficeId=c0d8ba69
855971774a90 

רשות 
המקרקעין 
 והפקת נסח

 טאבו

page-landing-https://www.gov.il/he/departments/israel_land_authority/govil 

https://www.gov.il/he/service/land_registration_extract 

 

 /https://advizerland.co.il אדוויזרלנד

 

https://www.btl.gov.il/Pages/SearchResults.aspx?q=%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A8%20%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D&lang=he
https://www.btl.gov.il/Pages/SearchResults.aspx?q=%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A8%20%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D&lang=he
https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Pages/BdikatZacautZikna.aspx?gclid=CjwKCAjw1K75BRAEEiwAd41h1KQFo7oyxjLvrFM97gcUCC8g6L-nHe1TKJfvNIgf-Xwcdv-cIi4vtRoC6KgQAvD_BwE
https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Pages/BdikatZacautZikna.aspx?gclid=CjwKCAjw1K75BRAEEiwAd41h1KQFo7oyxjLvrFM97gcUCC8g6L-nHe1TKJfvNIgf-Xwcdv-cIi4vtRoC6KgQAvD_BwE
https://risksimulator.fnx.co.il/
https://www.swiftness.co.il/
https://harb.cma.gov.il/
https://www.creditdata.org.il/
https://www.creditdata.org.il/
https://www.dbisrael.co.il/dbcredit/
https://www.dbisrael.co.il/dbcredit/
https://www.gov.il/he/service/land_registration_extract
https://advizerland.co.il/


 

 פיננסי , בנק ישראל ומידע סטטיסטיקה , אינפלציה , ריביות 

 פנסיוני , ניירות ערך ,קרנות נאמנות, סחורות , מט"ח     -תשואות והשוואות פיננסים  

 https://www.boi.org.il/heb/Pages/HomePage.aspx   בנק ישראל

הלשכה 
המרכזית 

 לסטטיסטיקה

https://www.cbs.gov.il/he/pages/default.aspx 

-פנסיוני
תקרות 
הפקדה 

 להטבות המס

https://pensuni.com/?p=1281 

 

 

 

 מידע משפטי , זכויות , חובות ורגולציה 

 פנסיוני , ניירות ערך ,קרנות נאמנות, סחורות , מט"ח     -תשואות והשוואות פיננסים  

 %90%D7%A9%D7%99https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7   כל זכות

 /https://pensuni.com פנסיוני

 /https://www.prisha.co.il פרישה

 

גיל 
 השלישי 

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%96%D7%93%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA 

 

 

 

 תקשורת ואקטואליה פיננסי 

 פנסיוני , ניירות ערך ,קרנות נאמנות, סחורות , מט"ח     -תשואות והשוואות פיננסים  

 /https://www.themarker.com דה מרקר  

 

 /https://www.globes.co.il גלובס 

 

 /https://www.bizportal.co.il ביזפורטל

 

 /https://www.funder.co.il פאונדר 

בלומר 
השקעות 

אלטנרטיביות 
ק.גידור  -נדלן

 אפיםוסטרט

https://bloomer.co.il/ 

 

 /https://advizerland.co.il אדוויזרלנד

 

 

 

 

 

https://pensuni.com/?p=1281
https://www.prisha.co.il/
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%96%D7%93%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://www.themarker.com/
https://www.globes.co.il/
https://www.bizportal.co.il/
https://www.funder.co.il/
https://bloomer.co.il/
https://advizerland.co.il/


 והשוואותתשואות 

   פנסיוני , ניירות ערך ,קרנות נאמנות, סחורות , מט"ח   -תשואות והשוואות פיננסים  

  (cma.gov.il)פנסיה נט  נט  פנסיה

  (cma.gov.il)מערכת להשוואת קופות גמל -גמל נט  גמל נט
 

 https://bituachnet.cma.gov.il/bituachTsuotUI/Tsuot/UI/dafmakdim.aspx ביטוח נט 
 

 /https://www.funder.co.il פאונדר 

My gemel שתלמות ופוליסות חיסכון | מיי גמל נטהשוואת קופות גמל, קרנות ה(mygemel.net)  

מחשבון דמי 
 ניהול 

https://nihul.cma.gov.il/ 

 /https://life.cma.gov.il ביטוח חיים

ביטוח 
 משכנתא

https://life.cma.gov.il/ 

 /https://dira.cma.gov.il  ביטוח מבנה

  ביטוח רכב
 חובה

https://car.cma.gov.il/ 

ביטוח רכב 
 מקיף 

ov.il/homehttps://govcarins.mof.g 

 /https://briut.cma.gov.il ביטוח בריאות 

השוואה מדדי 
 שירות ביטוח 

Index.aspx-Service-Insurance-https://haotzarsheli.mof.gov.il/Subject/Pages/The 

 

 

 ,שב"ן וקופות החולים :בריאות ביטוח 

 

 ן וקופות החולים ביטוח בריאות ,שב" 
 

 /https://mediwho.com מדיהו  

 https://www.clalit.co.il/he/Pages/default.aspx כללית

 bi.aspxhe/Macca-https://www.maccabi4u.co.il/14  מכבי

 /https://www.meuhedet.co.il מאוחדת 

 /https://leumit.co.il/heb/home לאומית

 /https://www.assuta.co.il אסותא

 /https://hmc.co.il מדיקל סנטר

 /http://medicar.daz.co.il מדיקאר

 /https://femi.com פמי פרימיום

 

 

 

 

 

https://pensyanet.cma.gov.il/
https://pensyanet.cma.gov.il/
https://gemelnet.cma.gov.il/views/dafmakdim.aspx
https://gemelnet.cma.gov.il/views/dafmakdim.aspx
https://bituachnet.cma.gov.il/bituachTsuotUI/Tsuot/UI/dafmakdim.aspx
https://www.funder.co.il/
https://www.mygemel.net/
https://www.mygemel.net/


 בנקים 

 אזור אישי ומידע

 ליםפוע 

 https://www.bankhapoalim.co.il/he אתר

 

 https://www.bankhapoalim.co.il/he/login אזור אישי

 

 login/authenticate-portals/auth/he/biz-https://biz2.bankhapoalim.co.il/ng לקוח עסקי
 

 משכנתאות
 

https://www.bankhapoalim.co.il/he/mortgage 

 

 הלוואות 
 

https://www.bankhapoalim.co.il/he/loans 

 
 לאומי 

 /https://www.leumi.co.il  אתר 

 

  
https://hb2.bankleumi.co.il/H/Login.html?_ga=2.219770521.1629704617.1626233831- אזור אישי

199370322.1626233831&blga=199370322.1626233831 

 

 ///:biz.leumi.co.ilhttps לקוח עסקי

 
 משכנתאות

 
https://www.leumi.co.il/LobbyDigital/Mortgage/37248/ 

 
 Ask?token=b3e1f6356a061dbed68f19a7-IL/Redirect-pp.eset.com/hehttp://b הלוואות 

 

 מזרחי 

 /tefahot.co.il-https://www.mizrahi אתר 

 

 /iltefahot.co-https://www.mizrahi. אזור אישי

 

 /account-tefahot.co.il/business-https://www.mizrahi לקוח עסקי

 

 mortgage-.co.il/mortgages/#navtefahot-https://www.mizrahi-1 משכנתאות
 

 /tefahot.co.il/loans-https://www.mizrahi הלוואות 

 
 הבינלאומי 

 /https://www.fibi.co.il/wps/portal אתר 

 

 https://www.fibi.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Private ישיאזור א

 

 s/portal/FibiMenu/Marketing/Businesshttps://www.fibi.co.il/wp לקוח עסקי

 

לקוח 
 נוםפלטי

https://www.fibi.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Platinum 

 

 https://www.fibi.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Private/Loansandmortgages/Mortgages משכנתאות 

 

 //:www.fibi.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Private/Loansandmortgageshttps הלוואות 

 

  

 אוצר החייל 

 https://www.bankotsar.co.il/wps/portal אתר 
 

 https://www.bankotsar.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Private אזור אישי
 

https://www.bankhapoalim.co.il/he
https://www.bankhapoalim.co.il/he/login
https://biz2.bankhapoalim.co.il/ng-portals/auth/he/biz-login/authenticate
https://www.bankhapoalim.co.il/he/mortgage
https://www.bankhapoalim.co.il/he/loans
https://www.leumi.co.il/
https://hb2.bankleumi.co.il/H/Login.html?_ga=2.219770521.1629704617.1626233831-199370322.1626233831&blga=199370322.1626233831
https://hb2.bankleumi.co.il/H/Login.html?_ga=2.219770521.1629704617.1626233831-199370322.1626233831&blga=199370322.1626233831
https://biz.leumi.co.il/
https://www.leumi.co.il/LobbyDigital/Mortgage/37248/
http://bpp.eset.com/he-IL/Redirect-Ask?token=b3e1f6356a061dbed68f19a7
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/business-account/
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/mortgages/#nav-mortgage-1
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/loans/
https://www.fibi.co.il/wps/portal/
https://www.fibi.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Private
https://www.fibi.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Business
https://www.fibi.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Platinum
https://www.fibi.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Private/Loansandmortgages/Mortgages
https://www.fibi.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Private/Loansandmortgages
https://www.bankotsar.co.il/wps/portal
https://www.bankotsar.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Private


 https://www.bankotsar.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Business לקוח עסקי 
 

 https://www.bankotsar.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Private/Loansandmortgages/Mortgages משכנתאות 

 

 https://www.bankotsar.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Private/Loansandmortgages הלוואות

 

 מסד 

 //portalhttps://www.bankmassad.co.il/wps אתר 

 

 https://www.bankmassad.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Private אזור אישי
 

 https://www.bankmassad.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Private/LoansMortgage/Mortgages משכנתאות 

 

 il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Private/LoansMortgagehttps://www.bankmassad.co. הלוואות

 

 דיסקונט 

 https://www.discountbank.co.il/DB/private אתר 

 

 https://start.telebank.co.il/apollo/core/templates/lobby/masterPage.html#/LOGIN_PAGE אזור אישי

 

 https://www.discountbank.co.il/DB/business לקוח עסקי 

 

 /https://mortgage.discountbank.co.il משכנתאות 

 

 https://www.discountbank.co.il/DB/private/credit/loans הלוואות

 

 יהב 

 /yahav.co.il-https://www.bank אתר

 yahav.co.il/Entrance.aspx-https://www.bank אזור אישי

 איגוד 

 /co.il/igud/homepagehttps://www.unionbank. אתר 

 https://hb.unionbank.co.il/H/Login.html אזור אישי

s://www.unionbank.co.il/Igud/%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93http-  לקוח עסקי
%D7%9C%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D 

 משכנתאות
 והלוואות

-https://www.unionbank.co.il/Igud/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA
%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%AA/ 

 ירושלים 

 /https://www.bankjerusalem.co.il אתר 

 https://services.bankjerusalem.co.il/Pages/Login.aspx אזור אישי

 

 https://www.bankjerusalem.co.il/mortgage משכנתאות 

 https://www.bankjerusalem.co.il/loans הלוואות

 הבנק הדיגיטלי הראשון -דיגיבנק 
  (digibank.co.il)הבנק הדיגיטלי הראשון אתר

 השוואת עמלות הבנקים בניהול חשבון פרטי , עסקי ותיק השקעות 

https://www.boi.org.il/he/ConsumerInformation/ToolsAndCalculators/Pages/CommissionsCalculator.aspx 

https://www.supermarker.themarker.com/Account/CompareBankAccount.aspx 

 

 /https://www.funder.co.ilוניירות ערך ) מניות , אג"ח , קרנות נאמנות ועוד(  השוואות כל המוצרים הפיננסים-פאונדר

קופות גמל ,קרנות השתלמות , גמל להשקעה , חסכון לכל ילד ופוליסות קרנות פנסיה ,  –שוואות מוצרים פנסיונים ופיננסים ה

 /https://www.mygemel.net חסכון

 

https://www.bankotsar.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Business
https://www.bankotsar.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Private/Loansandmortgages/Mortgages
https://www.bankotsar.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Private/Loansandmortgages
https://www.bankmassad.co.il/wps/portal/
https://www.bankmassad.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Private
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