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

9.44%120,42610.29%           9.44%413               413מזומנים ושווי מזומנים

220.32%644,98155.12%        220.32%9,636            9,636אג"ח ממשלתיות סחירות

1.91%252,18621.55%             1.91%83                 83אג"ח קונצרניות סחירות

18.57%33,5982.87%           18.57%812               812אג"ח קונצרניות לא סחירות

149.37%62,3555.33%-       6,533-149.37%-          6,533-מניות

13.33%28,7742.46%-          583-13.33%-             583-תעודות סל

15.43%27,8372.38%           15.43%675               675פקדונות

2.96%-          130-2.96%-             130-אחר

100.00%100.00%100.00%100.00%1,170,1571,170,1571,170,1571,170,157100.00%100.00%100.00%100.00%        100.00%100.00%100.00%100.00%4,374            4,374סה"כ

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

97.48%1,130,77396.63%        97.48%4,264            4,264נכסי חוב בארץ

2.52%39,3843.37%           2.52%110               110נכסי חוב בחו"ל

100.00%100.00%100.00%100.00%1,170,1571,170,1571,170,1571,170,157100.00%100.00%100.00%100.00%                            100.00%100.00%100.00%100.00%4,3744,3744,3744,374                                            4,3744,3744,3744,374סה"כ

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

66.00%1,108,72294.75%        66.00%2,886            2,886נכסים סחירים ונזילים

34.00%61,4355.25%        34.00%1,487            1,487נכסים לא סחירים

100.00%100.00%100.00%100.00%1,170,1571,170,1571,170,1571,170,157100.00%100.00%100.00%100.00%                            100.00%100.00%100.00%100.00%4,3744,3744,3744,374                                            4,3744,3744,3744,374סה"כ

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

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



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

4-2.31%4-2.31%4,990100.00%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

102.31%0.00%(161)102.31%(161)אחר

100.00%100.00%100.00%100.00%4,9904,9904,9904,990100.00%100.00%100.00%100.00%(157)(157)(157)(157)100.00%100.00%100.00%100.00%(157)(157)(157)(157)סה"כ

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

100.00%4,990100.00%(157)100.00%(157)נכסי חוב בארץ

0.00%0.00%0.00%נכסי חוב בחו"ל

100.00%100.00%100.00%100.00%4,9904,9904,9904,990100.00%100.00%100.00%100.00%(157)(157)(157)(157)100.00%100.00%100.00%100.00%(157)(157)(157)(157)סה"כ

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

100.00%4,990100.00%(157)100.00%(157)נכסים סחירים ונזילים

0.00%0.00%0.00%נכסים לא סחירים

100.00%100.00%100.00%100.00%4,9904,9904,9904,990100.00%100.00%100.00%100.00%(157)(157)(157)(157)100.00%100.00%100.00%100.00%(157)(157)(157)(157)סה"כ

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


