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 ע"ני מספר הקרן שם 

 5103510 פטורה כספית( 00. )אי.בי.אי .1

 5107305 מ"מק( 00) אי.בי.אי .2

 5107313  פלוס מ"מק( A1) אי.בי.אי .3

 5126586 מניות ללא שקלים( 00. )אי.בי.אי .4

 5100482  אקוויטי גלובל( D4. )אי.בי.אי .5

 5104393  בינלאומי דולר ח"אג()!( D0. )אי.בי.אי .6

 5101902 שנים 3 עד תיק -$ נקובה ל"חו$  ח"אג( D0. )אי.בי.אי .7

 5126453 מניות ללא מדינה נטע( 00. )אי.בי.אי .8

 5126214 מנוהלת חברות ח"אג גבע( A1. )אי.בי.אי .9

 5126479 25/75 נוגה()!( B2. )אי.בי.אי .10

 5126230  20/80 גיא( B2. )אי.בי.אי .11

 5101506 35 א"ת סל( A4. )אי.בי.אי .12

 5100615 בינלאומי יורו ח"אג()!( D0. )אי.בי.אי .13

 5126354 125 א"ת( A4) .אי.בי.אי .14

 5100144 יתר( A4. )אי.בי.אי .15

 5102132  מניות( A4. )אי.בי.אי .16

 5101183 ^ביוטכנולוגיה( D4. )אי.בי.אי .17

 5100821 ל"חו מניות( D4. )אי.בי.אי .18

 5103593 סין( D4. )אי.בי.אי .19

 5126495  10/90 פלוס ח"אג()!( 1A. )אי.בי.אי .20

 5103494 אקטיבית מניות( A4. )אי.בי.אי .21

 5126818 תשואות בונד תל סל( 00. )אי.בי.אי .22

 5107362 גלובלי ח"אג( D0. )אי.בי.אי .23

 5107420 20/80 שנים 3 עד( B2. )אי.בי.אי .24

 5110580 מניות ללא ח"אג()!( 0B. )אי.בי.אי .25

 5111620 קצר שקל( 00. )אי.בי.אי .26

 5111638 מניות ללא מדדית()!( 00. )אי.בי.אי .27

 5113048 משתנה ריבית()!( 00. )אי.בי.אי .28

 5113014 20 בונד תל סל( 00) .אי.בי.אי .29

 5113006 שנים 2-5 ממשלתי צמוד סל( 00) .אי.בי.אי .30

 5113022 שנים 2-5 ממשלתי קבועה ריבית שקלי סל( 00) .אי.בי.אי .31

 5112990 ממשלתי משתנה ריבית שקלי סל( 00) .אי.בי.אי .32

 5112982 מ"מק סל( 00) .אי.בי.אי .33



 

 5113063 125 א"ת סל( A4) .אי.בי.אי .34

 5114319 שקלי בונד תל סל( 00. )אי.בי.אי .35

 5114327 40 בונד תל סל( 00. )אי.בי.אי .36

 5114632 10%+ מדינה( A1. )אי.בי.אי .37

 5115100 60 בונד תל סל( 00) .אי.בי.אי .38

 5115126 90 א"ת סל( A4. )אי.בי.אי .39

 5115118 שנים 5-10 ממשלתי צמוד סל( 00. )אי.בי.אי .40

 5115761 20/80 סל( A2. )אי.בי.אי .41

 5115779 10/90 סל( A1. )אי.בי.אי .42

 5116967 שנים+ 5 ממשלתי קבועה ריבית שקלי סל( 00. )אי.בי.אי .43

 5117023 צמודות בונד תל סל( 00. )אי.בי.אי .44

 5117049 יתר -צמודות בונד תל סל( 00. )אי.בי.אי .45

 5117429 $ נקוב עולמי ח"אג( D0. )אי.בי.אי .46

 5117627 מאוזן ממשלתי סל( 00. )אי.בי.אי .47

 NASDAQ 100 5117585 סל( D4. )אי.בי.אי .48

 S&P 500  5117601      סל( D4. )אי.בי.אי .49

 5117577 מדורג חברות ח"אג( 0B. )אי.בי.אי .50

 5117619 כללי ח"אג תיק( 0B. )אי.בי.אי .51

 10/90 5118310( A1. )אי.בי.אי .52

 5118559 בנקים -צמודות בונד תל סל( 00. )אי.בי.אי .53

 5118542 אירופה( D4. )אי.בי.אי .54

 5118690 ח"מט מגודרת אירופה סל( B4. )אי.בי.אי .55

 5119177 מאגר בונד תל סל( A0. )אי.בי.אי .56

 5119185 ח"מט מגודרת ב"ארה סל( B4. )אי.בי.אי .57

 5119318 מתעוררים שווקים MSCI סל( D4. )אי.בי.אי .58

 15/85 5119417( B2. )אי.בי.אי .59

 5119425  חברות ח"אג()!( 0B. )אי.בי.אי .60

 5119706 ח"מט מגודרת 10/30/60 סל (1A.  )אי.בי.אי .61

 5119714 ח"מט מגודרת 10%+  מאוזן ממשלתי סל (1A) .אי.בי.אי .62

 5119839 ח"מט מוגנת ל"חו ח"אג()!( B0. )אי.בי.אי .63

 5120233 25/75 סל( A2. )אי.בי.אי .64

 5120241 משתנה ריבית בונד תל סל( A0. )אי.בי.אי .65

 5120282 ישראל מניב ן"נדל סל( A4. )אי.בי.אי .66

 5120647 ומעלה A פלוס מדינה (A0). אי.בי.אי .67

 5120662 10/90 ל"חו פלוס ח"אג( C1. )אי.בי.אי .68

 5121470  ח"מט מגודרת  30DAX  סל( B4. )אי.בי.אי .69

 5121892 ח"מט מגודרת ב"ארה פיננסים סל( 4B. )אי.בי.אי .70

 5121900 ח"מט מגודר 10%+  מאוזן משתנה ריבית סל( 1A. )אי.בי.אי .71



 

 5122098 ח"מט מגודרת  NASDAQ 100  סל( 4B. )אי.בי.אי .72

 5122395 שקלי תשואות בונד תל סל( 00. )אי.בי.אי .73

 5122403 10%+  מאוזן ח"אג סל( 1A. )אי.בי.אי .74

 BLUESTAR ISRAEL GLOBAL INDEX 5122437 סל( D4. )אי.בי.אי .75

 20/80 5122494( 2B. )אי.בי.אי .76

 30/70 5122502( 2C. )אי.בי.אי .77

 5122692 ב"ארה ריט סל( D4. )אי.בי.אי .78

 S&P Health Care 5122908 סל( 4D. )אי.בי.אי .79

 5122890 ח"מט מגודרת ב"ארה משולבת צריכה סל( B4. )אי.בי.אי .80

 5123021 ח"מט מגודרת  S&P 500 סל( B4. )אי.בי.אי .81

 S&P 500 Low Volatility High Dividend 5123419 סל( 4D. )אי.בי.אי .82

 5123997 ב"ארה פיננסים סל( D4. )אי.בי.אי .83

 Russell 2000 5124284 סל ( D4. )אי.בי.אי .84

ל( 4A. )אי.בי.אי .85  Low Volatility High Dividend 5124755 125 א"ת ס

 5125133  גלובל בונד תל  סל( 00. )אי.בי.אי .86

 5125190  50/50 מנוהל השקעות תיק( C3)ׁ  .אי.בי.אי .87

 Solactive Us Internet 5127147 סל( D4.)אי.בי.אי .88

 5127204  דיסקונט בנק 2 תיק עוקבת( B2. )אי.בי.אי .89

90. 
 מנוטרל Solactive North American Cannabis סל( D4. )אי.בי.אי

 ב"ארה דולר
5127485 

 MODEL D.A. 5127493( D4. )אי.בי.אי .91

 1142538 עילית טכנולוגיה-Tech-Fund( 5D. )אי.בי.אי .92

 Solactive North American Cannabis 5127733 סל( D4. )אי.בי.אי .93

94. 
 Solactive FinTech סל( D4. )אי.בי.אי

 
5127865 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  בדירוג ושאינ ח"לאג שלה האפשרי החשיפה שיעור, הקרן של ההשקעות מדיניות פי על כי, משמעותו קרןה בשם)!(  הסימן הכללת  –)!( 

 .הקרן של החשיפה בפרופיל כאמור ,למניות הקרן של המרבי החשיפה שיעור על לעלות עשוי השקעה



 

  

 
 השקעה קרנות רשימת

 הקרן שם 

1. COMRIT INVESTMENTS 1, LIMITED PARTNERSHIP (מ"בע השקעות קומריט - כללי שותף) 

 (מ"בע השקעות אורות -כללי שותף) מוגבלת שותפות, קרדיט קונסיומר אי.בי.אי .2

3. IBI SECURED BRIDGE LOANS FUND LP (מ"בע פרטנרס אי.בי.אי כללי שותף) 

4. IBI ILS FUND LP (מ"בע פרטנרס אס.אל.אי אי.בי.אי כללי שותף) 

 מ"בע תבל אי.בי.אי .5

 

 

 מובנים מוצרים של מנפיקים רשימת  

 הקרן שם 

1.  RBC Europe Ltd 

2.  Bank Julius Baer AG 

3.  Bank Credit Suisse AG 

4.  Bank Vontobel AG 

5.  Natixis 

6.  Commerzbank 

7.  Privatam Inc 

8.  AIS Financial Solutions 

9.  StoneHedge Partners LLP  

10.  Portman Associates LLP 

11.  Catley Lakemann Securities LLP 

12.  Leonteq Securities AG 

13.  UBS Switzerland 

14 .  ISP Financial Management 

 


