
3f40e7936b114127a0e9da8f5a75fe53 מספר בקשה

פרטי המוצרים שלי

16348181719354629198929395782239662753966858396748639674874069316
68270
22409269

68270
22409270

סוג מוצר
פנסיוני

קופת גמל
פוליסת ביטוח
חיים משולב
חיסכון

קופת גמלקופת גמלקופת גמלקופת גמלקופת גמלקופת גמל
קרן

השתלמות
קופת גמלקופת גמל

שם חברה
מנהלת

פסגות בית
השקעות

מגדל חברה
לבטוח בע"מ

פסגות בית
השקעות

אלטשולר
שחם קופות
גמל בע"מ

אלטשולר
שחם קופות
גמל בע"מ

אלטשולר
שחם קופות
גמל בע"מ

אלטשולר
שחם קופות
גמל בע"מ

אלטשולר
שחם קופות
גמל בע"מ

אלטשולר
שחם קופות
גמל בע"מ

מחוג מנהל גמל
לעובדי חברת
החשמל

מחוג מנהל גמל
לעובדי חברת
החשמל

16348181719354629198929395782239662753966858396748639674874069316מספר פוליסה
68270
22409269

68270
22409270

פעילפעילפעילפעילפעילפעילפעילפעילפעילפעילפעילסטטוס

190.7915917.00227.999817.150.002559.40122006.9850658.3636475.928955.57222.61סה"כ חיסכון

מועד זכאות
למשיכה

ניתן למשוךניתן למשוך31/12/2017ניתן למשוך13/11/202713/11/2027ניתן למשוך23/10/201513/11/2027ניתן למשוך23/10/2015

שיעור פנסיה
זקנה צפויה

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

חיסכון צפוי
לגיל פרישה

190.79266428.00227.990.000.000.000.000.000.000.000.00

קיצבה חודשית
לגיל פרישה

0.001332.010.000.000.000.000.000.000.000.000.00

דמי ניהול –
הפקדות  שנתי

0.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00004.00000.00000.00000.0000

דמי ניהול 
חיסכון שנתי

1.05001.25001.05001.05000.00001.05001.05001.05001.37000.18000.1600

תשואה מתחילת
השנה

1.812.021.814.09100.004.944.944.942.490.000.00

4965.368080.860.00הפקדות חוסך

4634.332693.6180.19הפקדות מעסיק

שארים  בן/בת
זוג

שארים  ילדים

פנסיית נכות

אובדן כושר
עבודה  חודשי

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

אובדן כושר
עבודה  חד
פעמי

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

מוטבים  בן/בת
זוג

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00מוטבים  ילדים

סכום ביטוח
למקרה מוות 

חודשי
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

סכום ביטוח
0.0015917.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00למקרה מוות –



חד פעמי

סוג מוצר
פוליסות משנת
2004 ואילך

קלאסיקלאסי

תאריך הצטרפות
ראשונית

תאריך פתיחת
תכנית

23/10/200001/01/201323/10/200001/01/200610/01/200801/08/199330/08/199628/01/200928/12/201131/12/199531/12/1995

תאריך נכונות
נתונים

10/02/201531/12/201410/02/201531/12/201431/12/201431/12/201431/12/201431/12/201431/12/201409/02/201509/02/2015



מעקב הפקדות

תאריך ערך
חודש
שכר

שם חברה מנהלתשם מעסיק
מספר
פוליסה

תגמולים 47 – שכיר
במעמד עצמאי

שונות
עובד

תגמולים
פרט

הפקדות
עובד

לפוליסה

שונות
מעסיק

אובדן
כושר
עבודה

הפקדות
מעביד
לפוליסה

הפקדות
מעביד
לפיצויים

28/01/201401/2014
חברת
החשמל
לישראל

מגדל חברה לבטוח
בע"מ

171935460.000.000.00939.750.000.001006.880.00

02/03/201402/2014
חברת
החשמל
לישראל

מגדל חברה לבטוח
בע"מ

171935460.000.000.00508.460.000.00544.780.00

30/03/201403/2014
חברת
החשמל
לישראל

מגדל חברה לבטוח
בע"מ

171935460.000.000.00391.860.000.00419.850.00

30/04/201404/2014
חברת
החשמל
לישראל

מגדל חברה לבטוח
בע"מ

171935460.000.000.00422.990.000.00453.200.00

28/05/201405/2014
חברת
החשמל
לישראל

מגדל חברה לבטוח
בע"מ

171935460.000.000.00416.010.000.00445.720.00

30/06/201406/2014
חברת
החשמל
לישראל

מגדל חברה לבטוח
בע"מ

171935460.000.000.00373.550.000.00400.240.00

28/07/201407/2014
חברת
החשמל
לישראל

מגדל חברה לבטוח
בע"מ

171935460.000.000.00315.130.000.00337.640.00

28/08/201408/2014
חברת
החשמל
לישראל

מגדל חברה לבטוח
בע"מ

171935460.000.000.00443.520.000.00475.200.00

01/10/201409/2014
חברת
החשמל
לישראל

מגדל חברה לבטוח
בע"מ

171935460.000.000.00452.130.000.00484.430.00

28/10/201410/2014
חברת
החשמל
לישראל

מגדל חברה לבטוח
בע"מ

171935460.000.000.00370.930.000.00397.420.00

02/03/201402/2014
חברת
החשמל
לישראל

אלטשולר שחם
קופות גמל בע"מ

40693160.000.000.00196.760.000.00590.280.00

30/03/201403/2014
חברת
החשמל
לישראל

אלטשולר שחם
קופות גמל בע"מ

40693160.000.000.00295.140.000.00885.430.00

30/04/201404/2014
חברת
החשמל
לישראל

אלטשולר שחם
קופות גמל בע"מ

40693160.000.000.00414.260.000.001242.780.00

28/05/201405/2014
חברת
החשמל
לישראל

אלטשולר שחם
קופות גמל בע"מ

40693160.000.000.00196.760.000.00590.280.00

30/06/201406/2014
חברת
החשמל
לישראל

אלטשולר שחם
קופות גמל בע"מ

40693160.000.000.00196.760.000.00590.280.00



28/07/201407/2014
חברת
החשמל
לישראל

אלטשולר שחם
קופות גמל בע"מ

40693160.000.000.00301.540.000.00904.620.00

28/08/201408/2014
חברת
החשמל
לישראל

אלטשולר שחם
קופות גמל בע"מ

40693160.000.000.00198.590.000.00595.770.00

01/10/201409/2014
חברת
החשמל
לישראל

אלטשולר שחם
קופות גמל בע"מ

40693160.000.000.00297.880.000.00893.650.00

28/10/201410/2014
חברת
החשמל
לישראל

אלטשולר שחם
קופות גמל בע"מ

40693160.000.000.00198.590.000.00595.770.00

30/11/201411/2014
חברת
החשמל
לישראל

אלטשולר שחם
קופות גמל בע"מ

40693160.000.000.00198.590.000.00595.770.00

30/12/201412/2014
חברת
החשמל
לישראל

אלטשולר שחם
קופות גמל בע"מ

40693160.000.000.00198.740.000.00596.230.00

25/01/201501/2015
מחוג מנהל גמל

לעובדי חברת החשמל

68270
224092

69
80.190.000.0080.190.000.000.000.00



כיסויים ביטוחיים

סכום הכיסויסוג הכיסוישם הכיסוי הביטוחימספר פוליסהשם מוצרשם חברה מנהלת

190.99כיסוי למקרה מוותפסגות גדיש1634818קופת גמלפסגות בית השקעות

0.00ביטוח יסודימגדלור לחיים 2009 (מנהלים) קופה משלמת לקצבה17193546פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכוןמגדל חברה לבטוח בע"מ

228.23נכות מתאונהפסגות גדיש29198929קופת גמלפסגות בית השקעות

228.23מחלות קשותפסגות גדיש29198929קופת גמלפסגות בית השקעות

228.23כיסוי למקרה מוותפסגות גדיש29198929קופת גמלפסגות בית השקעות

228.23נכות מקצועיתפסגות גדיש29198929קופת גמלפסגות בית השקעות

228.23מוות מתאונהפסגות גדיש29198929קופת גמלפסגות בית השקעות



מידע מנהלי לבקשה

סטטוס הבקשהתאריך התכתבותמענה חברה מנהלתשם שולח/שם נמעןסוג התכתבות

טופל0240addd4fdee211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת0240addd4fdee211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל099babfd4adee211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת099babfd4adee211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל10b65944d5c5e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת10b65944d5c5e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל147d530ccec5e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת147d530ccec5e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל1697c403b7dde211bdf5005056b461a7העברת הבקשה לחברה

טופללעמית אין זכויות במערכת1697c403b7dde211bdf5005056b461a7התקבל מענה מהחברה

טופל18b61a3b11c2e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלנשלח מידע פנסיוני לבקשה18b61a3b11c2e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל1d5f01bcdbc2e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת1d5f01bcdbc2e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל1e7be16da2c3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת1e7be16da2c3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל1e813daf8cc3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת1e813daf8cc3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל21a0fc075192e311a834005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת21a0fc075192e311a834005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל23ea19caaec3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת23ea19caaec3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל29e6c6d141dee211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופללעמית אין זכויות במערכת29e6c6d141dee211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל2a4cb15ac572e311a834005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת2a4cb15ac572e311a834005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל2be6c6d141dee211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת2be6c6d141dee211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל2d01994de7c2e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת2d01994de7c2e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל2e3403ad9fc3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת2e3403ad9fc3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל2e8473e091c3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופללעמית אין זכויות במערכת2e8473e091c3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל30cb570d48dee211bdf5005056b461a7העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת30cb570d48dee211bdf5005056b461a7התקבל מענה מהחברה

טופל30ece32645dee211bdf5005056b461a7העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת30ece32645dee211bdf5005056b461a7התקבל מענה מהחברה

טופל31b8474a4ddee211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת31b8474a4ddee211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה



טופל3509fb26d1c2e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת3509fb26d1c2e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל365d482fc3dde211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת365d482fc3dde211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל37b9faf25fdee211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת37b9faf25fdee211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל37c8cf556892e311a834005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת37c8cf556892e311a834005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל3ab35d4594c3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת3ab35d4594c3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל3b9f784667dee211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת3b9f784667dee211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל3fdb4b475e92e311a834005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת3fdb4b475e92e311a834005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל4250595093c3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת4250595093c3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל4293f17281c3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופללעמית אין זכויות במערכת4293f17281c3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל44a6225ed5c5e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת44a6225ed5c5e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל45c79f6f7344e3119303005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת45c79f6f7344e3119303005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל48340d29b1c3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופללעמית אין זכויות במערכת48340d29b1c3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל4a229516acc3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת4a229516acc3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל4ad4405ba4c3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת4ad4405ba4c3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל4b81bb0841dee211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת4b81bb0841dee211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל4e2ea4eaa8c3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת4e2ea4eaa8c3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל4f360e1bd5c5e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת4f360e1bd5c5e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל50a9e9696792e311a834005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת50a9e9696792e311a834005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל5507408fdcc2e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת5507408fdcc2e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל554e0049e2c2e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת554e0049e2c2e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל55ea974a5edee211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת55ea974a5edee211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל5681818a90c3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה



טופלעמית לא מוכר במערכת5681818a90c3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל56c190e8b9dde211bdf5005056b461a7העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת56c190e8b9dde211bdf5005056b461a7התקבל מענה מהחברה

טופל57b6928b4f92e311a834005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלנשלח מידע פנסיוני לבקשה57b6928b4f92e311a834005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופלנשלח מידע פנסיוני לבקשה57b6928b4f92e311a834005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל5a37e37a75b0e411a834005056b42c23בקשה נקלטה

טופל5e6506047d8ae411a834005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת5e6506047d8ae411a834005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל5f860a80ccc2e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת5f860a80ccc2e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל61d16e050591e411a834005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת61d16e050591e411a834005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל64b4f207c4dde211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלנשלח מידע פנסיוני לבקשה64b4f207c4dde211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופלנשלח מידע פנסיוני לבקשה64b4f207c4dde211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל650d24e1d6c2e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת650d24e1d6c2e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל6646bb6d9bc3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת6646bb6d9bc3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל670c31d452dee211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת670c31d452dee211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל67e2e3d54e63e411a834005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת67e2e3d54e63e411a834005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל6dac27bf5edee211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופללעמית אין זכויות במערכת6dac27bf5edee211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל70c1835741dee211bdf5005056b461a7העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת70c1835741dee211bdf5005056b461a7התקבל מענה מהחברה

טופל7396dabbb5dde211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת7396dabbb5dde211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל7685773a3cdee211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת7685773a3cdee211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל7afd960998c3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת7afd960998c3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל828c4f6a63dee211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת828c4f6a63dee211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופלe0c2e2118a890050569936f685855186העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתe0c2e2118a890050569936f685855186התקבל מענה מהחברה

טופל8f07a2aac0dde211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת8f07a2aac0dde211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל935e267a3cdee211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת935e267a3cdee211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופל9c1e96bcb0c3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה



טופלעמית לא מוכר במערכת9c1e96bcb0c3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופל9e90d2d48ec3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכת9e90d2d48ec3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופלa01a714ec0dde211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתa01a714ec0dde211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופלa599495dc1dde211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתa599495dc1dde211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופלa7da6fc3c1dde211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתa7da6fc3c1dde211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופלa86f14f9d3c5e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתa86f14f9d3c5e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופלaeb57ae9b4c3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתaeb57ae9b4c3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופלaede433f67dee211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתaede433f67dee211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופלb05175f14edee211bdf5005056b461a7העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתb05175f14edee211bdf5005056b461a7התקבל מענה מהחברה

טופלb0ff068e45dee211bdf5005056b461a7העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתb0ff068e45dee211bdf5005056b461a7התקבל מענה מהחברה

טופלb1a1d8f3e0c2e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתb1a1d8f3e0c2e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופלb6904b55bddde211bdf5005056b461a7העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתb6904b55bddde211bdf5005056b461a7התקבל מענה מהחברה

טופלb6e43a23bbdde211bdf5005056b461a7העברת הבקשה לחברה

טופלנשלח מידע פנסיוני לבקשהb6e43a23bbdde211bdf5005056b461a7התקבל מענה מהחברה

טופלנשלח מידע פנסיוני לבקשהb6e43a23bbdde211bdf5005056b461a7התקבל מענה מהחברה

טופלbd333e4941dee211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתbd333e4941dee211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופלc1d535d9a4c2e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתc1d535d9a4c2e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופלc2b9703f3fdee211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתc2b9703f3fdee211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופלc2c4d6579ec3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתc2c4d6579ec3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופלc815587541dee211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתc815587541dee211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופלc9415a26bac2e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתc9415a26bac2e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופלcee45fa992c3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתcee45fa992c3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופלd0c00b0a3edee211bdf5005056b461a7העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתd0c00b0a3edee211bdf5005056b461a7התקבל מענה מהחברה

טופלd2d226523edee211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה



טופלעמית לא מוכר במערכתd2d226523edee211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופלd512963bd1c2e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופללעמית אין זכויות במערכתd512963bd1c2e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופלdaad1bb39bc3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתdaad1bb39bc3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופלdbcf86b0bbdde211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתdbcf86b0bbdde211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופלde7bd450abc3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתde7bd450abc3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופלe16b74ac51dee211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתe16b74ac51dee211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופלe55b77435adee211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתe55b77435adee211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופלecf8e17b79dee211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתecf8e17b79dee211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופלee30ac4d99c3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתee30ac4d99c3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופלee7506613fdee211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתee7506613fdee211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופלee8df4918fc3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופללעמית אין זכויות במערכתee8df4918fc3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופלf0f343af49dee211bdf5005056b461a7העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתf0f343af49dee211bdf5005056b461a7התקבל מענה מהחברה

טופלf120d32c16bbe211a93d0050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתf120d32c16bbe211a93d0050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופלf232dab456dee211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתf232dab456dee211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופלf2890e0a8fc3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתf2890e0a8fc3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופלf2994445b3c3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתf2994445b3c3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה

טופלfa9d219337dee211b94d005056b42c23העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתfa9d219337dee211b94d005056b42c23התקבל מענה מהחברה

טופלfa9d9cf2b3c3e2118a890050569936f6העברת הבקשה לחברה

טופלעמית לא מוכר במערכתfa9d9cf2b3c3e2118a890050569936f6התקבל מענה מהחברה




