
באחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאלפי באלפי באלפי באלפי ₪₪₪₪באחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאלפי באלפי באלפי באלפי ₪₪₪₪באחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאלפי באלפי באלפי באלפי ₪₪₪₪

9.48%109,6399.19%            9.48%595               595מזומנים ושווי מזומנים

252.77%660,56955.34%       252.77%15,865          15,865אג"ח ממשלתיות סחירות

15.72%280,45723.50%            15.72%986               986אג"ח קונצרניות סחירות

12.19%31,8592.67%            12.19%765               765אג"ח קונצרניות לא סחירות

143.58%50,9174.27%-       9,012-143.58%-           9,012-מניות

46.68%32,7852.75%-       2,930-46.68%-           2,930-תעודות סל

7.86%27,3502.29%            7.86%493               493פקדונות

7.75%-          486-7.75%-              486-אחר

100.00%100.00%100.00%100.00%1,193,5761,193,5761,193,5761,193,576100.00%100.00%100.00%100.00%         100.00%100.00%100.00%100.00%6,276            6,276סה"כ

באחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאלפי באלפי באלפי באלפי ₪₪₪₪באחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאלפי באלפי באלפי באלפי ₪₪₪₪באחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאלפי באלפי באלפי באלפי ₪₪₪₪

101.74%1,156,21596.87%         101.74%6,385            6,385נכסי חוב בארץ

1.74%37,3613.13%-          109-1.74%-              109-נכסי חוב בחו"ל

100.00%100.00%100.00%100.00%1,193,5761,193,5761,193,5761,193,576100.00%100.00%100.00%100.00%                                100.00%100.00%100.00%100.00%6,2766,2766,2766,276                                            6,2766,2766,2766,276סה"כ

באחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאלפי באלפי באלפי באלפי ₪₪₪₪באחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאלפי באלפי באלפי באלפי ₪₪₪₪באחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאלפי באלפי באלפי באלפי ₪₪₪₪

79.95%1,134,36795.04%         79.95%5,018            5,018נכסים סחירים ונזילים

20.05%59,2094.96%         20.05%1,258            1,258נכסים לא סחירים

100.00%100.00%100.00%100.00%1,193,5761,193,5761,193,5761,193,576100.00%100.00%100.00%100.00%                                100.00%100.00%100.00%100.00%6,2766,2766,2766,276                                            6,2766,2766,2766,276סה"כ

2011201120112011 רבעון רבעון רבעון רבעון 3333 שנת  שנת  שנת  שנת 

סך הנכסיםסך הנכסיםסך הנכסיםסך הנכסיםתרומה להכנסה הכוללתתרומה להכנסה הכוללתתרומה להכנסה הכוללתתרומה להכנסה הכוללתתרומה להכנסות מהשקעותתרומה להכנסות מהשקעותתרומה להכנסות מהשקעותתרומה להכנסות מהשקעות

((((הון עצמיהון עצמיהון עצמיהון עצמי))))((((רווח רווח רווח רווח ////הפסדהפסדהפסדהפסד))))

((((הון עצמיהון עצמיהון עצמיהון עצמי))))((((רווח רווח רווח רווח ////הפסדהפסדהפסדהפסד))))

2011201120112011 רבעון רבעון רבעון רבעון 3333 שנת  שנת  שנת  שנת 

סך הנכסיםסך הנכסיםסך הנכסיםסך הנכסיםתרומה להכנסה הכוללתתרומה להכנסה הכוללתתרומה להכנסה הכוללתתרומה להכנסה הכוללתתרומה להכנסות מהשקעותתרומה להכנסות מהשקעותתרומה להכנסות מהשקעותתרומה להכנסות מהשקעות

איי איי גאיי איי גאיי איי גאיי איי ג''''י ישראל חברה לביטוח בעי ישראל חברה לביטוח בעי ישראל חברה לביטוח בעי ישראל חברה לביטוח בע""""ממממ

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה בגין התחייבויות מסוג ביטוח כלליפירוט תרומת אפיקי ההשקעה בגין התחייבויות מסוג ביטוח כלליפירוט תרומת אפיקי ההשקעה בגין התחייבויות מסוג ביטוח כלליפירוט תרומת אפיקי ההשקעה בגין התחייבויות מסוג ביטוח כללי, , , , הון והתחייבויות אחרותהון והתחייבויות אחרותהון והתחייבויות אחרותהון והתחייבויות אחרות

((((רווח רווח רווח רווח ////הפסדהפסדהפסדהפסד))))
תרומה להכנסה הכוללתתרומה להכנסה הכוללתתרומה להכנסה הכוללתתרומה להכנסה הכוללת

((((הון עצמיהון עצמיהון עצמיהון עצמי))))
סך הנכסיםסך הנכסיםסך הנכסיםסך הנכסים תרומה להכנסות מהשקעותתרומה להכנסות מהשקעותתרומה להכנסות מהשקעותתרומה להכנסות מהשקעות

2011201120112011 רבעון רבעון רבעון רבעון 3333 שנת  שנת  שנת  שנת 



באחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאלפי באלפי באלפי באלפי ₪₪₪₪באחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאלפי באלפי באלפי באלפי ₪₪₪₪באחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאלפי באלפי באלפי באלפי ₪₪₪₪

4-2.22%4-2.22%3,915100.00%מזומנים ושווי מזומנים

0.00%0.00%0.00%אג"ח ממשלתיות סחירות

0.00%0.00%0.00%אג"ח קונצרניות סחירות

0.00%0.00%0.00%אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.00%0.00%0.00%מניות

0.00%0.00%0.00%תעודות סל

0.00%0.00%0.00%פקדונות

102.22%0.00%(173)102.22%(173)אחר

100.00%100.00%100.00%100.00%3,9153,9153,9153,915100.00%100.00%100.00%100.00%(169)(169)(169)(169)100.00%100.00%100.00%100.00%(169)(169)(169)(169)סה"כ

באחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאלפי באלפי באלפי באלפי ₪₪₪₪באחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאלפי באלפי באלפי באלפי ₪₪₪₪באחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאלפי באלפי באלפי באלפי ₪₪₪₪

100.00%3,915100.00%(169)100.00%(169)נכסי חוב בארץ

0.00%0.00%0.00%נכסי חוב בחו"ל

100.00%100.00%100.00%100.00%3,9153,9153,9153,915100.00%100.00%100.00%100.00%(169)(169)(169)(169)100.00%100.00%100.00%100.00%(169)(169)(169)(169)סה"כ

באחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאלפי באלפי באלפי באלפי ₪₪₪₪באחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאלפי באלפי באלפי באלפי ₪₪₪₪באחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאלפי באלפי באלפי באלפי ₪₪₪₪

100.00%3,915100.00%(169)100.00%(169)נכסים סחירים ונזילים

0.00%0.00%0.00%נכסים לא סחירים

100.00%100.00%100.00%100.00%3,9153,9153,9153,915100.00%100.00%100.00%100.00%(169)(169)(169)(169)100.00%100.00%100.00%100.00%(169)(169)(169)(169)סה"כ

((((הון עצמיהון עצמיהון עצמיהון עצמי))))((((רווח רווח רווח רווח ////הפסדהפסדהפסדהפסד))))

2011201120112011 רבעון רבעון רבעון רבעון 3333 שנת  שנת  שנת  שנת 

סך הנכסיםסך הנכסיםסך הנכסיםסך הנכסיםתרומה להכנסה הכוללתתרומה להכנסה הכוללתתרומה להכנסה הכוללתתרומה להכנסה הכוללתתרומה להכנסות מהשקעותתרומה להכנסות מהשקעותתרומה להכנסות מהשקעותתרומה להכנסות מהשקעות

סך הנכסיםסך הנכסיםסך הנכסיםסך הנכסיםתרומה להכנסה הכוללתתרומה להכנסה הכוללתתרומה להכנסה הכוללתתרומה להכנסה הכוללתתרומה להכנסות מהשקעותתרומה להכנסות מהשקעותתרומה להכנסות מהשקעותתרומה להכנסות מהשקעות
((((הון עצמיהון עצמיהון עצמיהון עצמי))))((((רווח רווח רווח רווח ////הפסדהפסדהפסדהפסד))))

((((הון עצמיהון עצמיהון עצמיהון עצמי))))((((רווח רווח רווח רווח ////הפסדהפסדהפסדהפסד))))

2011201120112011 רבעון רבעון רבעון רבעון 3333 שנת  שנת  שנת  שנת 

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה בגין התחייבויות מסוג ביטוח חייםפירוט תרומת אפיקי ההשקעה בגין התחייבויות מסוג ביטוח חייםפירוט תרומת אפיקי ההשקעה בגין התחייבויות מסוג ביטוח חייםפירוט תרומת אפיקי ההשקעה בגין התחייבויות מסוג ביטוח חיים

2011201120112011 רבעון רבעון רבעון רבעון 3333 שנת  שנת  שנת  שנת 

סך הנכסיםסך הנכסיםסך הנכסיםסך הנכסיםתרומה להכנסה הכוללתתרומה להכנסה הכוללתתרומה להכנסה הכוללתתרומה להכנסה הכוללתתרומה להכנסות מהשקעותתרומה להכנסות מהשקעותתרומה להכנסות מהשקעותתרומה להכנסות מהשקעות


