
אחוז ריביתעד תאריךמתאריךשם טבלהקוד טבלה

01/01/190112/02/198782.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

13/02/198708/04/198788.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

09/04/198730/04/198779.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/05/198714/05/198773.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

15/05/198731/05/198770.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/06/198722/07/198767.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

23/07/198707/12/198764.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

08/12/198708/12/198767.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

09/12/198720/02/198864.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

21/02/198830/04/198860.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/05/198830/06/198857.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/07/198831/07/198855.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/08/198814/09/198853.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

15/09/198814/02/198945.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

15/02/198911/03/198939.60%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

12/03/198931/03/198937.80%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/04/198931/05/198936.60%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/06/198906/01/199031.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

07/01/199021/04/199032.20%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

22/04/199031/05/199031.30%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/06/199001/10/199029.90%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

02/10/199015/10/199031.30%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

16/10/199022/10/199131.90%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

23/10/199128/10/199133.90%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

29/10/199119/11/199136.69%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

20/11/199124/11/199137.90%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

25/11/199111/12/199135.90%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

12/12/199116/12/199134.90%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

17/12/199121/12/199132.50%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

22/12/199101/02/199229.80%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

02/02/199220/02/199227.40%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

21/02/199205/03/199224.70%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

06/03/199231/10/199222.10%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/11/199219/01/199319.90%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

20/01/199321/02/199320.70%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

22/02/199305/07/199321.50%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

06/07/199317/07/199321.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

18/07/199304/08/199320.50%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

05/08/199315/08/199319.60%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

16/08/199321/08/199319.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

22/08/199302/12/199318.50%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

03/12/199303/01/199419.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

04/01/199412/05/199419.80%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

13/05/199426/05/199420.30%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

27/05/199430/06/199420.80%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/07/199430/07/199421.30%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

31/07/199401/09/199421.80%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

02/09/199429/09/199423.30%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

30/09/199401/12/199425.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

02/12/199422/02/199527.50%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

23/02/199522/03/199526.80%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

23/03/199526/04/199525.30%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101



27/04/199531/05/199524.50%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/06/199526/07/199524.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

27/07/199527/09/199523.70%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

28/09/199526/10/199524.20%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

27/10/199527/12/199524.70%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

28/12/199501/02/199624.20%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

02/02/199626/04/199624.50%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

27/04/199601/06/199625.30%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

02/06/199627/06/199626.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

28/06/199631/07/199627.50%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/08/199604/08/199626.80%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

05/08/199628/08/199626.50%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

29/08/199625/09/199626.30%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

26/09/199630/10/199626.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

31/10/199625/12/199625.70%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

26/12/199630/01/199725.20%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

31/01/199726/02/199724.70%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

27/02/199718/06/199724.40%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

19/06/199728/08/199723.20%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

29/08/199728/01/199823.90%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

29/01/199825/02/199823.40%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

26/02/199825/03/199823.10%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

26/03/199802/05/199822.70%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

03/05/199827/05/199822.40%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

28/05/199824/06/199822.10%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

25/06/199829/07/199821.80%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

30/07/199808/08/199821.50%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

09/08/199829/10/199820.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

30/10/199816/11/199822.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

17/11/199824/02/199924.50%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

25/02/199901/04/199924.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

02/04/199928/04/199923.50%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

29/04/199928/07/199923.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

29/07/199924/11/199922.50%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

25/11/199929/12/199922.20%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

30/12/199926/01/200021.70%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

27/01/200023/02/200021.30%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

24/02/200029/02/200020.90%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/03/200026/04/200020.60%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

27/04/200026/07/200020.30%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

27/07/200030/08/200020.10%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

31/08/200027/09/200019.90%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

28/09/200025/10/200019.60%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

26/10/200029/11/200019.40%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

30/11/200027/12/200019.20%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

28/12/200031/01/200119.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/02/200128/02/200118.70%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/03/200128/03/200118.50%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

29/03/200130/05/200118.20%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

31/05/200121/06/200118.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

22/06/200127/06/200117.80%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

28/06/200125/07/200117.50%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

26/07/200131/10/200117.30%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101



01/11/200128/11/200117.10%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

29/11/200124/12/200116.80%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

25/12/200102/03/200214.80%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

03/03/200225/04/200215.40%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

26/04/200230/05/200215.60%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

31/05/200212/06/200216.60%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

13/06/200227/06/200218.10%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

28/06/200225/12/200220.10%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

26/12/200226/03/200319.90%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

27/03/200301/05/200319.70%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

02/05/200328/05/200319.40%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

29/05/200325/06/200319.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

26/06/200330/07/200318.50%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

31/07/200327/08/200318.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

28/08/200324/09/200317.50%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

25/09/200328/10/200317.10%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

29/10/200326/11/200316.60%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

27/11/200331/12/200316.20%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/01/200429/01/200415.80%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

30/01/200425/02/200415.50%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

26/02/200431/03/200415.30%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/04/200429/12/200415.10%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

30/12/200426/01/200514.70%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

27/01/200530/09/200514.50%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/10/200529/10/200514.75%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

30/10/200501/12/200515.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

02/12/200526/01/200615.50%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

27/01/200601/04/200615.75%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

02/04/200626/04/200616.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

27/04/200626/07/200616.25%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

27/07/200625/10/200616.50%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

26/10/200629/11/200616.25%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

30/11/200627/12/200616.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

28/12/200628/02/200715.50%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/03/200725/04/200715.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

26/04/200730/05/200714.75%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

31/05/200728/07/200714.50%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

29/07/200730/08/200714.75%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

31/08/200728/12/200715.00%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

29/12/200715/01/200815.25%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

16/01/200827/02/200817.25%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

28/02/200826/03/200816.75%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

27/03/200829/05/200816.55%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

30/05/200825/06/200816.80%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

26/06/200831/07/200817.05%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/08/200828/08/200817.30%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

29/08/200812/10/200817.55%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

13/10/200829/10/200817.05%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

30/10/200813/11/200816.80%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

14/11/200831/12/200816.30%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/01/200925/03/200915.05%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

26/03/200927/08/200913.80%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

28/08/200926/11/200914.05%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101



27/11/200931/12/200914.30%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/01/201001/04/201014.55%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

02/04/201029/07/201015.80%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

30/07/201002/10/201016.05%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

03/10/201027/01/201116.30%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

28/01/201124/02/201116.55%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

25/02/201131/03/201116.80%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/04/201126/05/201117.30%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

27/05/201101/10/201117.55%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

02/10/201130/11/201117.30%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/12/201125/01/201217.05%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

26/01/201227/06/201216.80%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

28/06/201231/10/201216.55%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/11/201226/12/201216.30%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

27/12/201216/05/201316.05%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

17/05/201329/05/201315.80%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

30/05/201326/09/201315.55%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

27/09/201326/02/201415.30%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

27/02/201430/07/201415.05%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

31/07/201427/08/201414.80%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

28/08/201425/02/201514.55%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

26/02/201530/06/201614.40%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/07/201629/11/201815.40%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

30/11/201809/04/202015.55%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

10/04/202031/12/209915.40%מזרחי מרכזית- ריבית חובה מרבית 101

01/01/190131/12/198578.00%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

01/01/198619/02/198666.00%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

20/02/198612/03/198657.00%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

13/03/198619/10/198651.00%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

20/10/198613/02/198754.90%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

14/02/198730/04/198766.90%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

01/05/198731/05/198761.50%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

01/06/198725/07/198757.60%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

26/07/198707/12/198751.60%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

08/12/198712/12/198754.60%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

13/12/198714/02/198851.60%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

15/02/198830/04/198848.00%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

01/05/198814/09/198846.20%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

15/09/198829/11/198843.80%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

30/11/198802/01/198946.20%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

03/01/198918/01/198951.60%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

19/01/198907/02/198949.80%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

08/02/198911/03/198947.40%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

12/03/198930/05/198943.20%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

31/05/198903/01/199036.00%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

04/01/199031/05/199037.20%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

01/06/199028/10/199136.00%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

29/10/199123/11/199138.00%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

24/11/199116/12/199136.00%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

17/12/199101/02/199233.00%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

02/02/199220/02/199228.80%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

21/02/199229/02/199227.00%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

01/03/199231/10/199225.80%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102



01/11/199204/08/199322.20%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

05/08/199303/01/199421.20%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

04/01/199414/05/199422.00%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

15/05/199426/05/199422.50%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

27/05/199430/06/199423.00%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

01/07/199430/07/199423.50%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

31/07/199401/09/199424.00%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

02/09/199429/09/199425.70%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

30/09/199401/12/199427.20%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

02/12/199422/02/199529.20%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

23/02/199522/03/199528.50%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

23/03/199526/04/199527.00%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

27/04/199531/05/199526.20%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

01/06/199526/07/199525.70%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

27/07/199527/09/199525.40%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

28/09/199526/10/199525.90%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

27/10/199527/12/199526.40%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

28/12/199501/02/199625.90%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

02/02/199625/04/199626.20%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

26/04/199601/06/199627.00%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

02/06/199627/06/199627.70%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

28/06/199631/07/199629.20%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

01/08/199628/08/199628.50%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

29/08/199625/09/199628.00%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

26/09/199630/10/199627.70%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

31/10/199625/12/199627.40%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

26/12/199629/01/199726.90%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

30/01/199726/02/199726.40%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

27/02/199718/06/199726.10%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

19/06/199728/08/199724.90%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

29/08/199728/01/199825.60%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

29/01/199825/02/199825.10%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

26/02/199825/03/199824.80%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

26/03/199802/05/199824.40%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

03/05/199827/05/199824.10%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

28/05/199824/06/199823.80%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

25/06/199829/07/199823.50%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

30/07/199808/08/199823.20%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

09/08/199829/10/199821.70%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

30/10/199817/11/199823.70%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

18/11/199824/02/199926.20%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

25/02/199930/03/199925.70%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

31/03/199928/04/199925.20%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

29/04/199928/07/199924.70%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

29/07/199924/11/199924.20%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

25/11/199929/12/199923.90%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

30/12/199926/01/200023.40%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

27/01/200023/02/200023.00%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

24/02/200029/03/200022.60%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

30/03/200026/04/200022.30%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

27/04/200026/07/200022.00%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

27/07/200030/08/200021.80%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

31/08/200027/09/200021.60%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102



28/09/200025/10/200021.30%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

26/10/200029/11/200021.10%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

30/11/200027/12/200020.90%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

28/12/200031/01/200120.70%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

01/02/200128/02/200120.40%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

01/03/200128/03/200120.20%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

29/03/200130/05/200119.90%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

31/05/200120/06/200119.70%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

21/06/200127/06/200119.50%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

28/06/200125/07/200119.20%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

26/07/200131/10/200119.00%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

01/11/200128/11/200118.80%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

29/11/200124/12/200118.50%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

25/12/200102/03/200216.50%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

03/03/200225/04/200217.10%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

26/04/200230/05/200217.30%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

31/05/200212/06/200218.30%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

13/06/200227/06/200219.80%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

28/06/200225/12/200221.80%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

26/12/200226/03/200321.60%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

27/03/200301/05/200321.40%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

02/05/200328/05/200321.10%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

29/05/200325/06/200320.70%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

26/06/200330/07/200320.20%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

31/07/200327/08/200319.70%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

28/08/200324/09/200319.20%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

25/09/200329/10/200318.80%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

30/10/200326/11/200318.30%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

27/11/200331/12/200317.90%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

01/01/200428/01/200417.50%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

29/01/200425/02/200417.20%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

26/02/200431/03/200417.00%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

01/04/200424/11/200416.80%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

25/11/200429/09/200516.60%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

30/09/200529/10/200516.85%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

30/10/200501/12/200517.10%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

02/12/200526/01/200617.60%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

27/01/200601/04/200617.85%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

02/04/200627/04/200618.10%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

28/04/200627/07/200618.35%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

28/07/200625/10/200618.60%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

26/10/200629/11/200618.35%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

30/11/200627/12/200618.10%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

28/12/200631/01/200717.60%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

01/02/200728/02/200717.35%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

01/03/200725/04/200717.10%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

26/04/200730/05/200716.85%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

31/05/200728/07/200716.60%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

29/07/200730/08/200716.85%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

31/08/200727/12/200717.10%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

28/12/200727/02/200817.35%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

28/02/200826/03/200816.85%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

27/03/200829/05/200816.35%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102



30/05/200826/06/200816.60%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

27/06/200831/07/200816.85%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

01/08/200828/08/200817.10%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

29/08/200811/10/200817.35%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

12/10/200829/10/200816.85%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

30/10/200813/11/200816.60%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

14/11/200826/11/200816.10%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

27/11/200831/12/200815.60%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

01/01/200928/01/200914.85%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

29/01/200925/02/200914.10%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

26/02/200925/03/200913.85%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

26/03/200927/08/200913.60%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

28/08/200926/11/200913.85%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

27/11/200931/12/200914.10%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

01/01/201001/04/201014.35%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

02/04/201029/07/201014.60%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

30/07/201002/10/201014.85%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

03/10/201027/01/201115.10%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

28/01/201124/02/201115.35%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

25/02/201131/03/201115.60%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

01/04/201126/05/201116.10%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

27/05/201101/10/201116.35%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

02/10/201130/11/201116.10%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

01/12/201125/01/201215.85%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

26/01/201227/06/201215.60%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

28/06/201231/10/201215.35%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

01/11/201226/12/201215.10%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

27/12/201216/05/201314.85%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

17/05/201329/05/201314.60%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

30/05/201326/09/201314.35%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

27/09/201326/02/201414.10%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

27/02/201430/07/201413.85%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

31/07/201427/08/201413.60%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

28/08/201425/02/201513.35%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

26/02/201529/11/201813.20%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

30/11/201809/04/202013.35%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

10/04/202031/12/209913.20%הפועלים מרכזית- ש "ריבית עו102

01/01/190112/02/198779.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

13/02/198712/04/198779.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

13/04/198730/04/198778.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/05/198730/05/198766.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

31/05/198722/07/198763.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

23/07/198707/12/198760.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

08/12/198712/12/198763.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

13/12/198718/02/198860.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

19/02/198830/04/198851.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/05/198831/07/198849.20%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/08/198828/09/198846.80%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

29/09/198831/10/198842.60%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/11/198810/11/198840.80%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

11/11/198824/11/198842.60%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

25/11/198828/11/198845.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

29/11/198803/01/198946.20%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103



04/01/198914/01/198951.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

15/01/198907/02/198948.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

08/02/198918/02/198946.80%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

19/02/198914/03/198941.40%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

15/03/198931/05/198939.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/06/198904/01/199030.60%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

05/01/199026/04/199032.80%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

27/04/199028/09/199131.80%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

29/09/199119/10/199133.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

20/10/199122/10/199136.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

23/10/199128/10/199138.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

29/10/199126/11/199142.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

27/11/199114/12/199140.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

15/12/199117/12/199139.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

18/12/199123/12/199136.60%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

24/12/199101/02/199234.80%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

02/02/199222/02/199231.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

23/02/199207/03/199229.70%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

08/03/199231/10/199227.70%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/11/199230/11/199224.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/12/199220/01/199323.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

21/01/199322/02/199324.30%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

23/02/199317/07/199325.30%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

18/07/199307/08/199324.30%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

08/08/199325/08/199324.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

26/08/199301/12/199323.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

02/12/199303/01/199424.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

04/01/199414/05/199424.80%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

15/05/199428/05/199425.30%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

29/05/199430/06/199425.80%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/07/199430/07/199426.30%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

31/07/199401/09/199426.80%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

02/09/199429/09/199428.30%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

30/09/199401/12/199430.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

02/12/199422/02/199531.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

23/02/199522/03/199531.30%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

23/03/199526/04/199529.80%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

27/04/199531/05/199529.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/06/199526/07/199528.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

27/07/199527/09/199528.20%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

28/09/199526/10/199528.70%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

27/10/199527/12/199529.20%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

28/12/199501/02/199628.70%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

02/02/199625/04/199629.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

26/04/199601/06/199629.80%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

02/06/199627/06/199630.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

28/06/199631/07/199632.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/08/199628/08/199631.30%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

29/08/199625/09/199630.80%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

26/09/199630/10/199630.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

31/10/199625/12/199630.20%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

26/12/199629/01/199729.70%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

30/01/199726/02/199729.20%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103



27/02/199718/06/199728.90%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

19/06/199728/08/199727.70%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

29/08/199728/01/199828.40%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

29/01/199825/03/199827.90%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

26/03/199802/05/199827.70%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

03/05/199827/05/199827.40%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

28/05/199824/06/199827.10%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

25/06/199829/07/199826.80%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

30/07/199808/08/199826.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

09/08/199829/10/199825.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

30/10/199816/11/199827.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

17/11/199824/02/199929.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

25/02/199901/04/199928.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

02/04/199928/04/199928.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

29/04/199928/07/199927.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

29/07/199924/11/199927.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

25/11/199929/12/199926.70%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

30/12/199926/01/200026.20%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

27/01/200023/02/200025.80%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

24/02/200029/03/200025.40%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

30/03/200026/04/200025.10%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

27/04/200026/07/200024.80%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

27/07/200030/08/200024.60%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

31/08/200027/09/200024.40%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

28/09/200025/10/200024.10%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

26/10/200029/11/200023.90%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

30/11/200027/12/200023.70%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

28/12/200031/01/200123.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/02/200128/02/200123.20%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/03/200128/03/200123.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

29/03/200130/05/200122.70%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

31/05/200120/06/200122.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

21/06/200127/06/200122.30%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

28/06/200125/07/200122.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

26/07/200131/10/200121.80%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/11/200128/11/200121.60%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

29/11/200124/12/200121.30%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

25/12/200102/03/200219.30%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

03/03/200225/04/200219.90%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

26/04/200230/05/200220.10%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

31/05/200212/06/200220.10%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

13/06/200227/06/200222.60%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

28/06/200225/12/200224.60%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

26/12/200226/03/200324.40%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

27/03/200330/04/200324.20%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/05/200328/05/200323.90%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

29/05/200325/06/200323.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

26/06/200330/07/200323.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

31/07/200327/08/200322.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

28/08/200324/09/200322.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

25/09/200329/10/200321.60%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

30/10/200326/11/200321.10%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

27/11/200331/12/200320.70%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103



01/01/200428/01/200420.30%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

29/01/200425/02/200420.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

26/02/200431/03/200419.80%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/04/200424/11/200419.60%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

25/11/200429/12/200419.40%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

30/12/200416/01/200519.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

17/01/200526/01/200519.20%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

27/01/200529/09/200519.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

30/09/200529/10/200519.25%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

30/10/200516/11/200519.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

17/11/200501/12/200520.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

02/12/200526/01/200620.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

27/01/200601/04/200620.75%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

02/04/200627/04/200623.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

28/04/200630/06/200623.25%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/07/200627/07/200619.25%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

28/07/200628/09/200619.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

29/09/200625/10/200621.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

26/10/200629/11/200621.25%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

30/11/200627/12/200621.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

28/12/200631/01/200720.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/02/200728/02/200720.25%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/03/200725/04/200720.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

26/04/200730/05/200719.75%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

31/05/200728/07/200719.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

29/07/200730/08/200719.75%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

31/08/200727/12/200720.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

28/12/200727/02/200820.25%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

28/02/200826/03/200819.75%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

27/03/200829/05/200819.25%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

30/05/200826/06/200819.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

27/06/200830/06/200819.75%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/07/200831/07/200821.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/08/200828/08/200821.25%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

29/08/200811/10/200821.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

12/10/200829/10/200824.25%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

30/10/200802/11/200820.75%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

03/11/200813/11/200821.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

14/11/200826/11/200824.75%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

27/11/200831/12/200823.75%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/01/200928/01/200923.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

29/01/200925/02/200922.25%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

26/02/200925/03/200922.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

26/03/200927/08/200921.75%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

28/08/200926/11/200922.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

27/11/200931/12/200922.25%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/01/201001/04/201022.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

02/04/201029/07/201022.75%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

30/07/201002/10/201023.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

03/10/201027/01/201123.25%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

28/01/201124/02/201123.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

25/02/201131/03/201123.75%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/04/201126/05/201124.25%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103



27/05/201101/10/201124.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

02/10/201130/11/201124.25%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/12/201125/01/201224.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

26/01/201227/06/201223.75%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

28/06/201231/10/201223.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/11/201226/12/201223.25%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

27/12/201216/05/201323.00%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

17/05/201329/05/201322.75%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

30/05/201326/09/201322.50%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

27/09/201326/02/201419.45%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

27/02/201430/07/201419.20%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

31/07/201427/08/201418.95%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

28/08/201425/02/201518.70%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

26/02/201529/11/201818.55%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

30/11/201821/08/201918.70%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

22/08/201909/04/202016.90%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

10/04/202031/12/209916.75%מרכנתיל דיסקונט מרכזית-'חובה מרב103

01/01/190130/04/198766.00%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/05/198703/06/198754.00%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

04/06/198701/08/198751.00%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

02/08/198726/11/198848.00%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

27/11/198804/01/198952.80%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

05/01/198905/02/198962.40%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

06/02/198915/03/198948.00%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

16/03/198931/05/198943.20%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/06/198906/01/199034.20%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

07/01/199004/06/199036.90%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

05/06/199030/09/199131.50%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/10/199116/10/199132.70%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

17/10/199119/10/199133.50%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

20/10/199121/10/199134.00%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

22/10/199128/10/199136.80%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

29/10/199101/12/199140.80%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

02/12/199118/12/199138.75%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

19/12/199123/12/199135.60%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

24/12/199104/02/199233.20%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

05/02/199224/02/199229.70%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

25/02/199209/03/199227.70%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

10/03/199202/11/199226.20%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

03/11/199220/01/199324.20%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

21/01/199322/02/199325.00%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

23/02/199310/07/199325.80%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

11/07/199318/07/199325.30%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

19/07/199307/08/199324.80%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

08/08/199318/08/199321.50%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

19/08/199324/08/199320.70%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

25/08/199305/12/199320.20%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

06/12/199304/01/199420.70%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

05/01/199411/05/199421.50%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

12/05/199426/05/199422.00%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

27/05/199430/06/199422.50%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/07/199430/07/199423.00%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

31/07/199431/08/199423.50%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104



01/09/199429/09/199425.00%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

30/09/199430/11/199426.50%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/12/199428/02/199528.00%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/03/199526/03/199527.30%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

27/03/199530/04/199525.80%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/05/199506/06/199525.00%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

07/06/199531/07/199524.50%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/08/199527/09/199524.20%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

28/09/199525/10/199524.70%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

26/10/199531/12/199525.20%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/01/199631/01/199624.70%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/02/199625/04/199625.00%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

26/04/199601/06/199625.80%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

02/06/199627/06/199626.50%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

28/06/199601/08/199628.00%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

02/08/199629/08/199627.30%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

30/08/199626/09/199626.80%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

27/09/199630/10/199626.50%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

31/10/199626/12/199626.20%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

27/12/199630/01/199725.70%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

31/01/199727/02/199725.20%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

28/02/199719/06/199724.90%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

20/06/199728/08/199723.70%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

29/08/199729/01/199824.40%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

30/01/199826/02/199823.90%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

27/02/199827/03/199823.60%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

28/03/199802/05/199823.20%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

03/05/199828/05/199822.90%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

29/05/199825/06/199822.60%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

26/06/199830/07/199822.30%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

31/07/199809/08/199822.00%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

10/08/199828/10/199820.50%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

29/10/199816/11/199822.50%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

17/11/199825/02/199924.50%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

26/02/199901/04/199924.00%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

02/04/199928/04/199923.50%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

29/04/199928/07/199923.00%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

29/07/199924/11/199922.50%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

25/11/199929/12/199922.20%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

30/12/199926/01/200021.70%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

27/01/200023/02/200021.30%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

24/02/200029/03/200020.90%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

30/03/200026/04/200020.60%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

27/04/200026/07/200020.30%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

27/07/200030/08/200020.10%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

31/08/200027/09/200019.90%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

28/09/200025/10/200019.60%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

26/10/200029/11/200019.40%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

30/11/200027/12/200019.20%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

28/12/200031/01/200119.00%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/02/200128/02/200118.70%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/03/200128/03/200118.50%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

29/03/200130/05/200118.20%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104



31/05/200120/06/200118.00%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

21/06/200127/06/200117.80%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

28/06/200125/07/200118.68%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

26/07/200131/10/200118.46%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/11/200128/11/200118.23%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

29/11/200124/12/200117.89%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

25/12/200102/03/200215.64%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

03/03/200227/04/200216.31%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

28/04/200230/05/200216.54%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

31/05/200212/06/200217.66%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

13/06/200227/06/200219.37%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

28/06/200225/12/200221.67%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

26/12/200226/03/200321.43%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

27/03/200330/04/200321.20%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/05/200328/05/200320.86%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

29/05/200325/06/200320.40%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

26/06/200329/06/200319.90%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

30/06/200330/07/200320.20%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

31/07/200327/08/200319.70%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

28/08/200324/09/200319.20%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

25/09/200326/11/200318.80%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

27/11/200331/12/200317.90%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/01/200428/01/200417.50%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

29/01/200425/02/200417.20%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

26/02/200431/03/200417.00%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/04/200424/11/200416.80%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

25/11/200429/09/200516.60%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

30/09/200529/10/200516.85%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

30/10/200501/12/200517.10%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

02/12/200526/01/200617.60%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

27/01/200601/04/200617.85%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

02/04/200627/04/200618.10%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

28/04/200627/07/200618.35%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

28/07/200625/10/200618.60%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

26/10/200629/11/200618.35%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

30/11/200627/12/200618.10%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

28/12/200631/01/200717.60%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/02/200728/02/200713.35%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/03/200725/04/200717.10%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

26/04/200730/05/200716.85%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

31/05/200728/07/200716.60%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

29/07/200730/08/200716.85%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

31/08/200731/12/200717.10%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/01/200827/02/200817.35%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

28/02/200826/03/200816.85%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

27/03/200829/05/200816.35%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

30/05/200826/06/200816.60%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

27/06/200831/07/200816.85%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/08/200828/08/200817.10%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

29/08/200811/10/200817.35%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

12/10/200829/10/200816.85%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

30/10/200813/11/200816.60%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

14/11/200826/11/200816.10%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104



27/11/200831/12/200815.60%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/01/200928/01/200914.85%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

29/01/200925/02/200914.10%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

26/02/200925/03/200913.85%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

26/03/200927/08/200913.60%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

28/08/200926/11/200913.85%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

27/11/200931/12/200914.10%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/01/201001/04/201014.35%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

02/04/201029/07/201014.60%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

30/07/201002/10/201014.85%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

03/10/201027/01/201115.10%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

28/01/201124/02/201115.35%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

25/02/201131/03/201115.60%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/04/201126/05/201116.10%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

27/05/201101/10/201116.35%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

02/10/201130/11/201116.10%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/12/201125/01/201215.85%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

26/01/201227/06/201215.60%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

28/06/201231/10/201215.35%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/11/201226/12/201215.10%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

27/12/201216/05/201314.85%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

17/05/201329/05/201314.60%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

30/05/201326/09/201314.35%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

27/09/201326/02/201414.10%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

27/02/201430/07/201413.85%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

31/07/201427/08/201413.60%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

28/08/201425/02/201513.35%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

26/02/201529/11/201813.20%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

30/11/201809/04/202013.35%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

10/04/202031/12/209913.20%ספנות מרכזית -(כולל חריגה)ריבית 104

01/01/190120/09/198654.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

21/09/198612/02/198758.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

13/02/198712/04/198767.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

13/04/198730/04/198766.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

01/05/198731/05/198760.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

01/06/198722/07/198757.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

23/07/198707/12/198754.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

08/12/198712/12/198757.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

13/12/198709/02/198854.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

10/02/198830/04/198848.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

01/05/198830/06/198845.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

01/07/198831/07/198842.60%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

01/08/198814/09/198840.80%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

15/09/198810/11/198835.40%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

11/11/198824/11/198836.60%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

25/11/198828/01/198937.80%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

29/01/198914/02/198940.20%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

15/02/198911/03/198935.40%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

12/03/198931/05/198933.60%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

01/06/198915/10/198937.20%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

16/10/198904/01/199027.60%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

05/01/199021/04/199029.80%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

22/04/199031/05/199028.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105



01/06/199028/09/199126.90%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

29/09/199118/10/199128.10%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

19/10/199122/10/199136.50%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

23/10/199128/10/199138.50%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

29/10/199125/11/199141.50%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

26/11/199112/12/199140.50%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

13/12/199116/12/199139.50%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

17/12/199121/12/199136.50%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

22/12/199101/02/199234.10%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

02/02/199220/02/199230.10%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

21/02/199229/02/199226.50%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

01/03/199231/10/199224.90%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

01/11/199230/11/199222.50%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

01/12/199219/01/199321.60%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

20/01/199321/02/199322.60%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

22/02/199306/07/199323.60%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

07/07/199317/07/199323.10%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

18/07/199304/08/199322.60%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

05/08/199315/08/199321.50%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

16/08/199321/08/199320.90%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

22/08/199301/12/199320.40%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

02/12/199304/01/199420.90%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

05/01/199412/05/199421.70%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

13/05/199426/05/199422.20%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

27/05/199430/06/199422.70%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

01/07/199431/07/199423.20%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

01/08/199401/09/199423.70%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

02/09/199429/09/199425.20%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

30/09/199401/12/199426.90%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

02/12/199422/02/199528.80%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

23/02/199523/03/199528.10%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

24/03/199526/04/199526.60%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

27/04/199530/05/199525.80%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

31/05/199526/07/199525.30%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

27/07/199527/09/199525.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

28/09/199526/10/199525.50%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

27/10/199527/12/199526.20%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

28/12/199501/02/199625.70%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

02/02/199629/04/199626.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

30/04/199601/06/199626.80%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

02/06/199627/06/199627.50%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

28/06/199630/07/199629.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

31/07/199628/08/199628.30%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

29/08/199625/09/199627.80%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

26/09/199630/10/199627.50%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

31/10/199626/12/199627.20%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

27/12/199629/01/199726.70%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

30/01/199726/02/199726.20%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

27/02/199711/06/199725.90%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

12/06/199728/08/199724.70%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

29/08/199728/01/199825.40%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

29/01/199825/02/199825.30%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

26/02/199825/03/199825.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105



26/03/199830/03/199824.60%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

31/03/199802/05/199824.80%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

03/05/199827/05/199824.50%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

28/05/199824/06/199824.30%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

25/06/199829/07/199824.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

30/07/199808/08/199823.70%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

09/08/199829/10/199822.70%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

30/10/199817/11/199824.70%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

18/11/199824/02/199927.20%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

25/02/199901/04/199926.70%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

02/04/199928/04/199926.20%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

29/04/199928/07/199925.70%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

29/07/199924/11/199925.20%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

25/11/199929/12/199924.90%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

30/12/199926/01/200024.40%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

27/01/200023/02/200024.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

24/02/200029/03/200023.60%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

30/03/200026/04/200023.30%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

27/04/200026/07/200023.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

27/07/200030/08/200022.80%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

31/08/200027/09/200022.60%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

28/09/200025/10/200022.30%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

26/10/200029/11/200022.10%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

30/11/200027/12/200021.90%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

28/12/200031/01/200121.70%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

01/02/200128/02/200121.40%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

01/03/200128/03/200121.30%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

29/03/200130/05/200121.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

31/05/200120/06/200120.80%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

21/06/200127/06/200120.60%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

28/06/200125/07/200120.30%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

26/07/200131/10/200120.10%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

01/11/200128/11/200119.90%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

29/11/200124/12/200119.60%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

25/12/200102/03/200218.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

03/03/200225/04/200218.60%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

26/04/200230/05/200218.80%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

31/05/200212/06/200219.80%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

13/06/200227/06/200221.30%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

28/06/200225/12/200223.30%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

26/12/200226/03/200323.10%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

27/03/200330/04/200322.90%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

01/05/200328/05/200322.60%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

29/05/200325/06/200322.20%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

26/06/200330/07/200321.70%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

31/07/200327/08/200321.20%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

28/08/200324/09/200320.70%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

25/09/200329/10/200320.30%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

30/10/200326/11/200319.80%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

27/11/200331/12/200319.40%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

01/01/200428/01/200419.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

29/01/200425/02/200418.70%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

26/02/200431/03/200418.50%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105



01/04/200424/11/200418.30%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

25/11/200429/12/200418.10%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

30/12/200426/01/200517.90%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

27/01/200529/09/200517.70%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

30/09/200529/10/200517.95%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

30/10/200501/12/200518.20%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

02/12/200526/01/200618.70%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

27/01/200601/04/200618.95%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

02/04/200627/04/200619.20%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

28/04/200627/07/200619.45%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

28/07/200626/10/200619.70%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

27/10/200629/11/200619.45%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

30/11/200627/12/200619.20%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

28/12/200631/01/200718.70%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

01/02/200728/02/200718.45%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

01/03/200725/04/200718.20%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

26/04/200730/05/200717.95%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

31/05/200730/08/200717.70%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

31/08/200727/12/200718.20%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

28/12/200727/02/200818.45%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

28/02/200826/03/200817.95%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

27/03/200829/05/200817.45%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

30/05/200826/06/200817.70%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

27/06/200831/07/200819.50%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

01/08/200811/10/200819.75%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

12/10/200829/10/200819.50%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

30/10/200813/11/200819.25%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

14/11/200826/11/200818.75%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

27/11/200801/01/200918.25%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

02/01/200928/01/200917.50%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

29/01/200925/02/200916.75%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

26/02/200925/03/200916.50%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

26/03/200927/08/200916.25%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

28/08/200926/11/200916.50%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

27/11/200931/12/200916.75%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

01/01/201001/04/201017.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

02/04/201029/07/201017.25%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

30/07/201002/10/201017.50%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

03/10/201027/01/201117.75%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

28/01/201124/02/201118.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

25/02/201131/03/201118.25%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

01/04/201126/05/201118.75%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

27/05/201101/10/201119.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

02/10/201108/10/201118.75%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

09/10/201130/11/201112.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

01/12/201125/01/201211.75%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

26/01/201227/06/201211.50%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

28/06/201231/10/201211.25%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

01/11/201226/12/201211.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

27/12/201216/05/201310.75%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

17/05/201329/05/201310.50%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

30/05/201326/09/201310.25%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

27/09/201326/02/201410.00%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105



27/02/201430/07/20149.75%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

31/07/201427/08/20149.50%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

28/08/201425/02/20159.25%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

26/02/201529/11/20189.10%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

30/11/201809/04/20209.25%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

10/04/202031/12/20999.10%דיסקונט מרכזית- ריבית חובה מרבית105

01/01/190112/02/198757.00%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

13/02/198730/04/198767.00%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/05/198731/05/198761.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/06/198725/07/198757.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

26/07/198707/12/198751.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

08/12/198712/12/198754.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

13/12/198714/02/198851.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

15/02/198830/04/198848.00%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/05/198814/09/198846.20%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

15/09/198802/11/198843.80%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

03/11/198802/01/198946.20%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

03/01/198918/01/198951.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

19/01/198907/02/198949.80%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

08/02/198911/03/198947.40%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

12/03/198931/05/198943.20%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/06/198931/12/198939.00%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/01/199003/01/199043.80%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

04/01/199031/05/199037.20%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/06/199019/10/199136.00%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

20/10/199128/10/199139.80%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

29/10/199123/11/199143.80%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

24/11/199111/12/199141.80%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

12/12/199116/12/199140.80%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

17/12/199121/12/199137.80%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

22/12/199101/02/199234.80%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

02/02/199220/02/199232.40%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

21/02/199229/02/199229.70%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/03/199231/10/199226.10%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/11/199230/11/199223.80%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/12/199231/01/199322.80%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/02/199324/02/199323.50%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

25/02/199310/07/199324.90%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

11/07/199321/07/199324.40%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

22/07/199308/08/199323.90%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

09/08/199318/08/199323.20%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

19/08/199303/01/199422.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

04/01/199414/05/199423.40%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

15/05/199426/05/199423.90%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

27/05/199430/06/199424.90%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/07/199430/07/199425.40%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

31/07/199401/09/199425.90%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

02/09/199429/09/199427.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

30/09/199401/12/199429.10%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

02/12/199428/02/199531.10%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/03/199525/03/199530.40%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

26/03/199530/04/199528.90%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/05/199501/06/199528.10%בנק מסד מרכזית- ריבית 106



02/06/199526/07/199527.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

27/07/199530/09/199527.30%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/10/199526/10/199527.80%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

27/10/199527/12/199528.30%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

28/12/199501/02/199627.80%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

02/02/199625/04/199628.10%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

26/04/199601/06/199628.90%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

02/06/199627/06/199629.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

28/06/199631/07/199631.10%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/08/199629/08/199630.40%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

30/08/199626/09/199629.90%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

27/09/199630/10/199629.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

31/10/199626/12/199629.30%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

27/12/199629/01/199728.80%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

30/01/199726/02/199728.30%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

27/02/199721/06/199728.00%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

22/06/199728/08/199727.30%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

29/08/199728/01/199828.00%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

29/01/199825/02/199827.50%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

26/02/199825/03/199827.20%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

26/03/199802/05/199826.80%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

03/05/199827/05/199826.50%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

28/05/199824/06/199826.20%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

25/06/199829/07/199825.90%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

30/07/199808/08/199825.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

09/08/199829/10/199824.10%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

30/10/199816/11/199826.10%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

17/11/199824/02/199928.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

25/02/199930/03/199928.10%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

31/03/199928/04/199927.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

29/04/199928/07/199927.10%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

29/07/199924/11/199926.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

25/11/199929/12/199926.30%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

30/12/199926/01/200025.80%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

27/01/200023/02/200025.40%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

24/02/200029/03/200025.00%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

30/03/200026/04/200024.70%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

27/04/200026/07/200024.40%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

27/07/200030/08/200024.20%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

31/08/200027/09/200024.00%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

28/09/200025/10/200023.70%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

26/10/200029/11/200023.50%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

30/11/200027/12/200023.30%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

28/12/200031/01/200123.10%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/02/200128/02/200122.80%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/03/200128/03/200122.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

29/03/200130/05/200122.30%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

31/05/200120/06/200122.10%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

21/06/200127/06/200121.90%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

28/06/200125/07/200121.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

26/07/200131/10/200121.40%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/11/200128/11/200121.20%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

29/11/200124/12/200120.90%בנק מסד מרכזית- ריבית 106



25/12/200102/03/200218.90%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

03/03/200225/04/200219.50%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

26/04/200230/05/200219.70%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

31/05/200212/06/200220.70%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

13/06/200227/06/200222.20%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

28/06/200225/12/200224.20%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

26/12/200226/03/200324.00%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

27/03/200301/05/200323.80%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

02/05/200328/05/200323.50%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

29/05/200325/06/200323.10%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

26/06/200330/07/200322.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

31/07/200327/08/200322.10%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

28/08/200324/09/200321.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

25/09/200329/10/200321.20%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

30/10/200326/11/200320.70%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

27/11/200331/12/200320.30%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/01/200428/01/200419.90%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

29/01/200425/02/200419.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

26/02/200431/03/200419.40%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/04/200424/11/200419.20%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

25/11/200429/12/200419.00%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

30/12/200426/01/200518.80%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

27/01/200529/09/200518.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

30/09/200529/10/200518.85%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

30/10/200501/12/200519.10%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

02/12/200526/01/200619.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

27/01/200601/04/200619.85%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

02/04/200627/04/200620.10%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

28/04/200627/07/200620.35%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

28/07/200626/10/200620.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

27/10/200630/11/200620.35%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/12/200627/12/200620.10%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

28/12/200631/01/200719.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/02/200728/02/200719.35%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/03/200725/04/200719.10%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

26/04/200730/05/200718.85%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

31/05/200728/07/200718.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

29/07/200730/08/200718.85%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

31/08/200727/12/200719.10%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

28/12/200727/02/200819.35%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

28/02/200826/03/200818.85%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

27/03/200828/05/200818.35%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

29/05/200825/06/200818.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

26/06/200830/07/200818.85%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

31/07/200827/08/200819.10%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

28/08/200811/10/200819.35%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

12/10/200830/10/200818.85%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

31/10/200813/11/200818.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

14/11/200826/11/200818.10%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

27/11/200825/02/200917.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

26/02/200925/03/200915.85%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

26/03/200926/08/200915.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

27/08/200926/11/200915.85%בנק מסד מרכזית- ריבית 106



27/11/200931/12/200916.10%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/01/201001/04/201016.35%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

02/04/201029/07/201016.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

30/07/201002/10/201016.85%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

03/10/201027/01/201117.10%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

28/01/201124/02/201116.35%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

25/02/201131/03/201116.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/04/201126/05/201120.00%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

27/05/201101/10/201120.25%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

02/10/201130/11/201120.00%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/12/201125/01/201219.75%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

26/01/201227/06/201219.50%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

28/06/201231/10/201219.25%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/11/201226/12/201219.00%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

27/12/201216/05/201318.75%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

17/05/201327/05/201318.50%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

28/05/201329/05/201318.50%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

30/05/201326/09/201318.25%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

27/09/201326/02/201418.00%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

27/02/201430/07/201417.75%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

31/07/201427/08/201417.50%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

28/08/201425/02/201517.25%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

26/02/201529/11/201817.10%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

30/11/201830/01/201917.25%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

31/01/201909/04/202016.75%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

10/04/202031/12/209916.60%בנק מסד מרכזית- ריבית 106

01/01/190114/02/198761.00%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

15/02/198730/04/198773.00%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

01/05/198731/05/198767.00%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

01/06/198730/07/198762.60%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

31/07/198730/09/198856.60%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

01/10/198805/01/198954.00%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

06/01/198924/01/198956.40%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

25/01/198911/02/198954.00%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

12/02/198919/03/198951.60%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

20/03/198931/05/198948.60%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

01/06/198901/05/199042.00%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

02/05/199014/06/199041.00%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

15/06/199028/10/199139.80%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

29/10/199123/11/199140.80%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

24/11/199117/12/199138.80%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

18/12/199101/02/199236.00%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

02/02/199222/02/199231.80%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

23/02/199208/03/199230.00%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

09/03/199231/10/199228.80%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

01/11/199221/08/199325.00%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

22/08/199326/05/199424.00%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

27/05/199430/06/199424.50%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

01/07/199430/07/199425.00%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

31/07/199401/09/199425.50%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

02/09/199401/10/199427.20%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

02/10/199419/12/199428.70%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

20/12/199425/03/199530.70%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108



26/03/199529/04/199529.20%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

30/04/199531/05/199528.40%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

01/06/199526/07/199527.90%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

27/07/199527/09/199527.60%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

28/09/199526/10/199528.10%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

27/10/199527/12/199528.60%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

28/12/199501/02/199628.10%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

02/02/199625/04/199628.40%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

26/04/199601/06/199629.20%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

02/06/199627/06/199629.90%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

28/06/199631/07/199631.40%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

01/08/199628/08/199630.70%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

29/08/199625/09/199630.20%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

26/09/199630/10/199629.90%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

31/10/199625/12/199629.60%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

26/12/199629/01/199729.10%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

30/01/199726/02/199728.60%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

27/02/199718/06/199728.30%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

19/06/199728/08/199727.10%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

29/08/199728/01/199827.80%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

29/01/199825/02/199827.30%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

26/02/199825/03/199827.00%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

26/03/199802/05/199826.60%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

03/05/199827/05/199826.30%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

28/05/199824/06/199826.00%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

25/06/199829/07/199825.70%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

30/07/199808/08/199825.40%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

09/08/199829/10/199823.90%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

30/10/199817/11/199826.20%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

18/11/199824/02/199928.20%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

25/02/199930/03/199927.70%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

31/03/199930/06/199927.20%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

01/07/199928/07/199924.70%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

29/07/199924/11/199924.20%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

25/11/199929/12/199923.90%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

30/12/199926/01/200023.40%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

27/01/200023/02/200023.00%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

24/02/200029/03/200022.60%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

30/03/200026/04/200022.30%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

27/04/200026/07/200022.00%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

27/07/200030/08/200021.80%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

31/08/200027/09/200021.60%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

28/09/200025/10/200021.30%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

26/10/200029/11/200021.10%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

30/11/200027/12/200020.90%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

28/12/200031/01/200120.70%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

01/02/200128/02/200120.40%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

01/03/200128/03/200120.20%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

29/03/200130/05/200119.90%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

31/05/200120/06/200119.70%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

21/06/200127/06/200119.50%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

28/06/200125/07/200119.20%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

26/07/200131/10/200119.00%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108



01/11/200128/11/200118.80%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

29/11/200124/12/200118.50%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

25/12/200102/03/200216.50%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

03/03/200225/04/200217.10%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

26/04/200212/06/200217.30%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

13/06/200227/06/200219.80%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

28/06/200225/12/200221.80%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

26/12/200226/03/200321.60%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

27/03/200301/05/200321.40%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

02/05/200328/05/200321.10%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

29/05/200325/06/200320.70%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

26/06/200330/07/200320.20%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

31/07/200327/08/200319.70%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

28/08/200324/09/200319.20%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

25/09/200329/10/200318.80%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

30/10/200326/11/200318.30%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

27/11/200331/12/200317.90%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

01/01/200428/01/200417.50%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

29/01/200425/02/200417.20%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

26/02/200431/03/200417.00%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

01/04/200424/11/200416.80%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

25/11/200429/09/200516.60%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

30/09/200529/10/200516.85%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

30/10/200501/12/200517.10%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

02/12/200526/01/200617.60%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

27/01/200601/04/200617.85%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

02/04/200627/04/200618.10%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

28/04/200627/07/200618.35%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

28/07/200625/10/200618.60%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

26/10/200629/11/200618.35%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

30/11/200627/12/200618.10%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

28/12/200631/01/200717.60%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

01/02/200728/02/200717.35%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

01/03/200725/04/200717.10%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

26/04/200730/05/200716.85%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

31/05/200728/07/200716.60%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

29/07/200730/08/200716.85%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

31/08/200727/12/200717.10%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

28/12/200727/02/200817.35%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

28/02/200831/07/200816.85%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

01/08/200828/08/200817.10%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

29/08/200811/10/200817.35%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

12/10/200829/10/200816.85%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

30/10/200813/11/200816.60%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

14/11/200826/11/200816.10%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

27/11/200831/12/200815.60%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

01/01/200928/01/200914.85%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

29/01/200925/02/200914.10%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

26/02/200925/03/200913.85%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

26/03/200927/08/200913.60%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

28/08/200926/11/200913.85%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

27/11/200931/12/200914.10%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

01/01/201001/04/201014.35%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108



02/04/201029/07/201014.60%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

30/07/201002/10/201014.85%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

03/10/201027/01/201115.10%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

28/01/201124/02/201115.35%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

25/02/201131/03/201115.60%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

01/04/201126/05/201116.10%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

27/05/201101/10/201116.35%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

02/10/201130/11/201116.10%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

01/12/201125/01/201215.85%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

26/01/201227/06/201215.60%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

28/06/201231/10/201215.35%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

01/11/201226/12/201215.10%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

27/12/201216/05/201314.85%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

17/05/201329/05/201314.60%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

30/05/201326/09/201314.35%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

27/09/201326/02/201414.10%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

27/02/201430/07/201413.85%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

31/07/201427/08/201413.60%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

28/08/201425/02/201513.35%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

26/02/201529/11/201813.20%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

30/11/201809/04/202013.35%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

10/04/202031/12/209913.20%בנק אמריקאי ישראלי מרכזית- ש "עו108

01/01/190131/03/1985240.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/04/198531/07/1985264.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/08/198531/08/1985204.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/09/198530/09/1985180.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/10/198531/10/1985156.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/11/198530/11/1985120.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/12/198531/12/198596.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/01/198631/01/198684.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/02/198628/02/198672.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/03/198631/03/198660.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/04/198631/03/198754.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/04/198731/12/198748.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/01/198831/03/198848.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/04/198828/02/198942.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/03/198931/05/198936.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/06/198930/09/199130.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/10/199116/10/199132.20%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

17/10/199119/10/199133.10%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

20/10/199122/10/199134.60%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

23/10/199131/10/199136.60%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/11/199106/11/199140.20%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

07/11/199118/11/199140.40%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

19/11/199125/11/199140.60%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

26/11/199111/12/199138.60%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

12/12/199116/12/199137.60%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

17/12/199119/12/199135.20%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

20/12/199122/12/199133.60%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

23/12/199101/02/199232.60%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

02/02/199220/02/199229.50%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

21/02/199205/03/199226.45%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

06/03/199231/10/199224.85%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109



01/11/199220/01/199321.80%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

21/01/199321/02/199323.90%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

22/02/199305/07/199323.40%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

06/07/199304/08/199322.90%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

05/08/199315/08/199321.90%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

16/08/199321/08/199321.60%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

22/08/199301/12/199321.10%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

02/12/199303/01/199421.60%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

04/01/199412/05/199422.40%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

13/05/199426/05/199422.90%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

27/05/199430/06/199423.40%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/07/199430/07/199423.90%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

31/07/199401/09/199424.40%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

02/09/199429/09/199425.90%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

30/09/199401/12/199427.60%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

02/12/199422/02/199529.85%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

23/02/199522/03/199529.15%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

23/03/199526/04/199527.65%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

27/04/199531/05/199526.85%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/06/199526/07/199526.35%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

27/07/199527/09/199526.05%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

28/09/199526/10/199526.55%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

27/10/199527/12/199527.05%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

28/12/199501/02/199626.55%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

02/02/199625/04/199626.85%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

26/04/199601/06/199627.65%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

02/06/199627/06/199628.35%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

28/06/199631/07/199630.10%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/08/199628/08/199629.40%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

29/08/199625/12/199628.90%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

26/12/199629/01/199727.80%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

30/01/199728/08/199727.30%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

29/08/199728/01/199826.50%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

29/01/199825/02/199826.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

26/02/199825/03/199825.70%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

26/03/199802/05/199825.30%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

03/05/199827/05/199825.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

28/05/199824/06/199824.70%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

25/06/199829/10/199824.40%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

30/10/199816/11/199824.60%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

17/11/199824/02/199927.10%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

25/02/199931/03/199926.60%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/04/199928/04/199926.10%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

29/04/199928/07/199925.60%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

29/07/199924/11/199919.90%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

25/11/199929/12/199925.10%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

30/12/199926/01/200024.30%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

27/01/200023/02/200023.90%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

24/02/200029/11/200023.50%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

30/11/200031/01/200121.80%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/02/200128/02/200121.30%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/03/200128/03/200121.10%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

29/03/200130/05/200120.80%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109



31/05/200120/06/200120.60%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

21/06/200127/06/200120.40%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

28/06/200125/07/200120.10%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

26/07/200131/10/200119.90%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/11/200128/11/200119.70%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

29/11/200124/12/200119.40%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

25/12/200102/03/200217.40%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

03/03/200225/04/200218.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

26/04/200230/05/200218.20%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

31/05/200212/06/200219.20%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

13/06/200226/06/200220.70%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

27/06/200225/12/200222.70%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

26/12/200226/03/200322.50%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

27/03/200301/05/200322.30%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

02/05/200328/05/200322.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

29/05/200325/06/200321.60%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

26/06/200330/07/200321.10%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

31/07/200327/08/200320.60%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

28/08/200324/09/200320.10%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

25/09/200329/10/200319.70%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

30/10/200326/11/200319.20%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

27/11/200331/12/200318.80%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/01/200428/01/200418.40%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

29/01/200425/02/200418.30%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

26/02/200431/03/200418.20%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/04/200424/11/200418.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

25/11/200429/12/200417.80%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

30/12/200426/01/200517.60%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

27/01/200529/09/200517.65%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

30/09/200529/10/200518.65%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

30/10/200501/12/200518.90%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

02/12/200518/01/200619.40%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

19/01/200626/01/200621.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

27/01/200601/04/200621.25%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

02/04/200627/04/200621.50%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

28/04/200627/07/200621.75%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

28/07/200625/10/200622.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

26/10/200627/12/200621.75%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

28/12/200631/01/200721.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/02/200728/02/200720.75%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/03/200725/04/200720.50%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

26/04/200730/05/200720.25%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

31/05/200728/07/200720.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

29/07/200730/08/200720.25%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

31/08/200727/12/200720.50%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

28/12/200727/02/200820.75%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

28/02/200826/03/200820.25%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

27/03/200829/05/200819.75%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

30/05/200826/06/200820.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

27/06/200831/07/200820.25%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/08/200828/08/200820.50%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

29/08/200811/10/200820.75%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

12/10/200829/10/200820.25%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109



30/10/200813/11/200820.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

14/11/200826/11/200819.50%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

27/11/200831/12/200819.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/01/200928/01/200918.25%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

29/01/200925/02/200917.50%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

26/02/200925/03/200917.25%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

26/03/200927/08/200917.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

28/08/200926/11/200917.25%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

27/11/200931/12/200917.50%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/01/201001/04/201017.75%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

02/04/201029/07/201018.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

30/07/201002/10/201018.25%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

03/10/201027/01/201118.50%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

28/01/201124/02/201118.75%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

25/02/201131/03/201119.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/04/201126/05/201119.50%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

27/05/201101/10/201119.75%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

02/10/201130/11/201119.50%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/12/201125/01/201219.25%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

26/01/201227/06/201219.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

28/06/201230/06/201218.75%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/07/201201/11/201218.15%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

02/11/201226/12/201217.90%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

27/12/201216/05/201317.65%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

17/05/201329/05/201317.40%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

30/05/201326/09/201317.15%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

27/09/201326/02/201416.90%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

27/02/201430/07/201416.65%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

31/07/201427/08/201416.40%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

28/08/201425/02/201516.15%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

26/02/201529/11/201816.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

30/11/201809/04/202016.15%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

10/04/202031/12/209916.00%הבינלאומי הראשון מרכזית- מרבית 109

01/01/190101/06/200217.00% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

02/06/200212/06/200213.60% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

13/06/200227/06/200215.10% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

28/06/200225/12/200217.10% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

26/12/200226/03/200316.70% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

27/03/200328/05/200316.40% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

29/05/200325/06/200316.00% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

26/06/200330/07/200315.50% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

31/07/200327/08/200315.00% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

28/08/200324/09/200314.50% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

25/09/200329/10/200314.10% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

30/10/200326/11/200313.60% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

27/11/200328/01/200413.20% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

29/01/200425/02/200412.50% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

26/02/200431/03/200412.30% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

01/04/200424/11/200412.10% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

25/11/200429/12/200411.90% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

30/12/200426/01/200511.70% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

27/01/200529/09/200511.50% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

30/09/200529/10/200511.75% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112



30/10/200501/12/200512.00% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

02/12/200526/01/200612.50% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

27/01/200601/04/200612.75% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

02/04/200627/04/200613.00% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

28/04/200627/07/200613.25% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

28/07/200625/10/200613.50% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

26/10/200629/11/200613.25% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

30/11/200627/12/200613.00% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

28/12/200631/01/200712.50% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

01/02/200728/02/200712.25% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

01/03/200725/04/200712.00% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

26/04/200730/05/200711.75% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

31/05/200728/07/200711.50% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

29/07/200730/08/200711.75% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

31/08/200727/12/200712.00% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

28/12/200727/02/200812.25% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

28/02/200826/03/200811.75% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

27/03/200829/05/200811.25% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

30/05/200826/06/200811.50% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

27/06/200831/07/200811.75% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

01/08/200828/08/200812.00% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

29/08/200811/10/200812.25% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

12/10/200829/10/200811.75% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

30/10/200813/11/200811.50% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

14/11/200826/11/200811.00% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

27/11/200831/12/200810.50% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

01/01/200928/01/20099.75% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

29/01/200925/02/20099.00% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

26/02/200925/03/20098.75% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

26/03/200927/08/20098.50% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

28/08/200926/11/20098.75% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

27/11/200931/12/20099.00% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

01/01/201001/04/20109.25% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

02/04/201029/07/20109.50% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

30/07/201002/10/20109.75% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

03/10/201027/01/201110.00% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

28/01/201124/02/201110.25% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

25/02/201131/03/201110.50% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

01/04/201126/05/201111.00% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

27/05/201130/09/201111.00% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

01/10/201101/10/201111.25% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

02/10/201130/11/201111.00% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

01/12/201125/01/201210.75% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

26/01/201227/06/201210.50% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

28/06/201231/10/201210.25% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

01/11/201226/12/201210.00% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

27/12/201216/05/20139.75% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

17/05/201329/05/20139.50% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

30/05/201326/09/20139.25% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

27/09/201326/02/20149.00% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

27/02/201430/07/20148.75% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

31/07/201427/08/20148.50% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

28/08/201425/02/20158.25% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112



26/02/201529/11/20188.10% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

30/11/201809/04/20208.25% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

10/04/202031/12/20998.10% מרכזית17%+ הפרשי הצמדה - משכן 112

01/01/190127/12/199521.50%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

28/12/199531/01/199621.00%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/02/199630/06/199621.30%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/07/199631/07/199625.20%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/08/199631/08/199624.50%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/09/199630/09/199624.00%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/10/199631/10/199623.70%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/11/199631/12/199623.40%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/01/199731/01/199722.90%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/02/199728/02/199722.40%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/03/199730/06/199722.10%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/07/199731/08/199721.00%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/09/199731/01/199821.70%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/02/199828/02/199821.20%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/03/199831/03/199820.90%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/04/199830/04/199820.50%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/05/199831/05/199820.20%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/06/199830/06/199820.00%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/07/199831/07/199819.70%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/08/199815/08/199819.40%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

16/08/199831/10/199817.90%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/11/199814/11/199819.90%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

15/11/199825/02/199921.90%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

26/02/199901/04/199921.40%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

02/04/199928/04/199920.90%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

29/04/199930/07/199920.40%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

31/07/199930/11/199919.90%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/12/199931/12/199919.60%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/01/200031/01/200019.10%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/02/200029/02/200018.70%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/03/200031/03/200018.30%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/04/200030/04/200018.00%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/05/200031/07/200017.70%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/08/200031/08/200017.50%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/09/200030/09/200017.30%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/10/200031/10/200017.00%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/11/200030/11/200016.80%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/12/200031/12/200016.60%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/01/200131/01/200116.40%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/02/200128/02/200116.10%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/03/200131/03/200115.90%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/04/200131/05/200115.60%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/06/200130/06/200115.40%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/07/200131/07/200114.90%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/08/200131/10/200114.70%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/11/200130/11/200114.50%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/12/200131/12/200114.20%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/01/200202/03/200212.20%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

03/03/200225/04/200212.80%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

26/04/200230/05/200213.00%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113



31/05/200231/05/200214.00%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/06/200214/06/200213.60%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

15/06/200230/06/200215.10%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/07/200225/12/200217.10%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

26/12/200226/03/200316.90%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

27/03/200330/04/200316.70%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/05/200328/05/200316.40%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

29/05/200325/06/200316.00%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

26/06/200327/08/200315.50%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

28/08/200324/09/200314.50%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

25/09/200329/10/200314.10%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

30/10/200326/11/200313.60%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

27/11/200331/12/200313.20%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/01/200428/01/200412.80%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

29/01/200425/02/200412.50%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

26/02/200431/03/200412.30%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/04/200424/11/200412.10%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

25/11/200429/12/200411.90%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

30/12/200426/01/200511.70%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

27/01/200525/09/200511.50%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

26/09/200526/10/200511.75%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

27/10/200501/12/200512.00%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

02/12/200526/01/200612.50%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

27/01/200601/04/200612.75%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

02/04/200627/07/200613.00%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

28/07/200625/10/200613.50%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

26/10/200629/11/200613.25%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

30/11/200627/12/200613.00%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

28/12/200631/01/200712.50%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/02/200725/04/200712.25%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

26/04/200730/05/200711.75%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

31/05/200730/08/200711.50%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

31/08/200731/12/200712.00%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/01/200829/02/200812.25%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/03/200831/03/200811.75%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/04/200831/05/200811.25%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/06/200830/06/200811.50%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/07/200831/07/200811.75%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/08/200831/08/200812.00%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/09/200811/10/200812.25%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

12/10/200829/10/200811.75%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

30/10/200813/11/200811.50%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

14/11/200826/11/200811.00%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

27/11/200831/12/200810.50%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/01/200931/01/20099.75%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/02/200928/02/20099.00%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/03/200925/03/20098.75%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

26/03/200927/08/20098.50%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

28/08/200930/11/20098.75%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/12/200931/12/20099.00%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/01/201031/03/20109.25%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/04/201031/07/20109.50%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/08/201030/09/20109.75%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113



01/10/201031/01/201110.00%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/02/201128/02/201110.25%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/03/201131/03/201110.50%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/04/201131/05/201111.00%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/06/201130/11/201111.25%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/12/201131/01/201210.75%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/02/201226/12/201210.50%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

27/12/201216/05/20139.75%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

17/05/201329/05/20139.50%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

30/05/201326/09/20139.25%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

27/09/201326/02/20149.00%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

27/02/201430/07/20148.75%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

31/07/201427/08/20148.50%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

28/08/201425/02/20158.25%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

26/02/201529/11/20188.10%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

30/11/201809/04/20208.25%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

10/04/202031/12/20998.10%דיסקונט למשכנתאות מרכזית-פיגורים113

01/01/190119/10/198651.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

20/10/198612/02/198755.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

13/02/198730/04/198766.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/05/198731/05/198757.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/06/198722/07/198754.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

23/07/198707/12/198751.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

08/12/198712/12/198757.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

13/12/198731/03/198848.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/04/198830/06/198845.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/07/198831/07/198842.60%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/08/198814/09/198840.80%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

15/09/198812/10/198837.20%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

13/10/198810/11/198835.40%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

11/11/198824/11/198836.60%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

25/11/198828/11/198837.80%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

29/11/198803/01/198940.20%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

04/01/198914/01/198942.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

15/01/198931/01/198940.20%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/02/198911/02/198936.60%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

12/02/198911/03/198934.80%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

12/03/198931/05/198933.60%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/06/198902/01/199030.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

03/01/199021/04/199031.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

22/04/199031/05/199029.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/06/199024/09/199127.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

25/09/199130/09/199127.60%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/10/199117/10/199128.80%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

18/10/199121/10/199131.20%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

22/10/199128/10/199133.20%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

29/10/199105/11/199136.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

06/11/199118/11/199134.20%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

19/11/199125/11/199137.20%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

26/11/199116/12/199134.80%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

17/12/199121/12/199131.80%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

22/12/199101/02/199228.80%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

02/02/199219/02/199225.70%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115



20/02/199204/03/199222.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

05/03/199227/04/199219.20%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

28/04/199231/10/199220.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/11/199217/01/199317.40%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

18/01/199314/02/199318.20%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

15/02/199303/07/199319.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

04/07/199317/07/199318.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

18/07/199303/08/199317.80%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

04/08/199315/08/199316.60%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

16/08/199323/08/199316.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

24/08/199301/12/199315.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

02/12/199303/01/199416.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

04/01/199412/05/199417.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

13/05/199426/05/199417.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

27/05/199430/06/199418.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/07/199430/07/199418.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

31/07/199401/09/199419.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

02/09/199429/09/199420.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

30/09/199401/12/199422.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

02/12/199422/02/199524.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

23/02/199522/03/199523.80%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

23/03/199526/04/199522.30%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

27/04/199531/05/199521.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/06/199526/07/199521.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

27/07/199527/09/199520.70%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

28/09/199526/10/199521.20%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

27/10/199527/12/199521.70%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

28/12/199501/02/199621.20%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

02/02/199625/04/199621.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

26/04/199601/06/199622.30%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

02/06/199627/06/199623.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

28/06/199631/07/199624.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/08/199628/08/199623.80%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

29/08/199625/09/199623.30%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

26/09/199630/10/199623.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

31/10/199625/12/199622.70%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

26/12/199629/01/199722.20%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

30/01/199726/02/199721.70%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

27/02/199718/06/199721.40%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

19/06/199728/01/199820.20%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

29/01/199825/02/199820.40%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

26/02/199825/03/199820.10%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

26/03/199802/05/199819.70%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

03/05/199827/05/199819.40%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

28/05/199824/06/199819.10%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

25/06/199829/07/199818.80%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

30/07/199808/08/199818.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

09/08/199829/10/199817.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

30/10/199816/11/199819.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

17/11/199824/02/199921.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

25/02/199901/04/199921.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

02/04/199928/04/199920.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

29/04/199928/07/199920.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115



29/07/199924/11/199919.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

25/11/199929/12/199919.20%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

30/12/199926/01/200018.70%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

27/01/200023/02/200018.30%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

24/02/200029/03/200018.90%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

30/03/200026/04/200018.60%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

27/04/200026/07/200018.30%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

27/07/200030/08/200018.10%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

31/08/200027/09/200017.90%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

28/09/200025/10/200017.60%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

26/10/200029/11/200017.40%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

30/11/200027/12/200017.20%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

28/12/200031/01/200117.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/02/200128/02/200116.70%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/03/200128/03/200116.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

29/03/200127/06/200116.20%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

28/06/200125/07/200114.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

26/07/200101/09/200114.30%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

02/09/200131/10/200114.30%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/11/200128/11/200114.10%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

29/11/200124/12/200113.80%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

25/12/200102/03/200211.80%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

03/03/200225/04/200212.40%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

26/04/200230/05/200212.60%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

31/05/200212/06/200213.60%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

13/06/200227/06/200215.10%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

28/06/200225/12/200217.10%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

26/12/200226/03/200316.90%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

27/03/200301/05/200316.70%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

02/05/200328/05/200316.40%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

29/05/200325/06/200316.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

26/06/200330/07/200315.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

31/07/200327/08/200315.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

28/08/200324/09/200314.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

25/09/200329/10/200314.10%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

30/10/200326/11/200313.60%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

27/11/200331/12/200313.20%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/01/200428/01/200412.80%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

29/01/200425/02/200412.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

26/02/200431/03/200412.30%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/04/200424/11/200412.10%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

25/11/200429/12/200411.90%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

30/12/200426/01/200511.70%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

27/01/200529/10/200511.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

30/10/200501/12/200512.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

02/12/200501/04/200612.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

02/04/200627/04/200614.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

28/04/200627/07/200614.25%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

28/07/200625/10/200614.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

26/10/200629/11/200614.25%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

30/11/200627/12/200614.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

28/12/200631/01/200713.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/02/200728/02/200713.25%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115



01/03/200725/04/200713.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

26/04/200730/05/200712.75%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

31/05/200728/07/200712.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

29/07/200730/08/200712.75%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

31/08/200727/12/200713.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

28/12/200727/02/200813.25%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

28/02/200826/03/200812.75%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

27/03/200829/05/200812.25%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

30/05/200826/06/200812.50%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

27/06/200831/07/200812.75%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/08/200828/08/200813.00%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

29/08/200811/10/200813.95%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

12/10/200829/10/200813.45%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

30/10/200813/11/200813.20%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

14/11/200826/11/200812.70%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

27/11/200831/12/200812.20%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/01/200925/02/200911.45%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

26/02/200923/03/200911.85%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

24/03/200927/08/200911.60%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

28/08/200926/11/200911.85%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

27/11/200931/12/200912.10%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/01/201001/04/201012.35%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

02/04/201029/07/201012.60%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

30/07/201002/10/201012.85%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

03/10/201027/01/201113.10%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

28/01/201124/02/201113.35%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

25/02/201131/03/201113.60%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/04/201126/05/201114.10%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

27/05/201101/10/201114.35%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

02/10/201130/11/201114.10%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/12/201125/01/201213.85%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

26/01/201201/07/201213.60%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

02/07/201231/10/201213.35%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/11/201226/12/201213.10%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

27/12/201216/05/201312.85%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

17/05/201329/05/201312.60%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

30/05/201326/09/201312.35%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

27/09/201326/02/201412.10%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

27/02/201430/07/201411.85%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

31/07/201427/08/201411.60%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

28/08/201425/02/201511.35%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

26/02/201529/11/201811.20%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

30/11/201809/04/202011.35%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

10/04/202031/12/209911.20%מרכזית (מסחריים. ל)לאומי - מרבית115

01/01/190131/03/198757.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/04/198730/04/198754.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/05/198731/05/198745.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/06/198722/07/198742.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

23/07/198707/12/198739.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

08/12/198712/12/198748.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

13/12/198717/02/198845.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

18/02/198830/04/198842.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/05/198830/07/198840.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116



31/07/198814/09/198839.60%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

15/09/198810/11/198838.40%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

11/11/198824/11/198839.60%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

25/11/198828/11/198840.80%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

29/11/198803/01/198943.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

04/01/198914/01/198948.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

15/01/198931/01/198946.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/02/198911/02/198942.60%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

12/02/198911/03/198940.80%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

12/03/198931/05/198939.60%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/06/198902/01/199037.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

03/01/199021/04/199038.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

22/04/199031/05/199037.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/06/199009/06/199034.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

10/06/199030/09/199033.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/10/199017/10/199134.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

18/10/199121/10/199136.50%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

22/10/199129/10/199138.50%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

30/10/199105/11/199141.30%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

06/11/199118/11/199139.50%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

19/11/199125/11/199142.50%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

26/11/199116/12/199140.10%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

17/12/199121/12/199137.10%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

22/12/199101/02/199234.70%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

02/02/199219/02/199231.70%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

20/02/199204/03/199229.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

05/03/199227/04/199227.10%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

28/04/199231/10/199227.50%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/11/199217/01/199325.50%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

18/01/199303/07/199326.30%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

04/07/199317/07/199325.80%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

18/07/199303/08/199325.30%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

04/08/199315/08/199324.30%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

16/08/199323/08/199324.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

24/08/199301/12/199323.50%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

02/12/199303/01/199421.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

04/01/199412/05/199422.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

13/05/199426/05/199422.50%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

27/05/199430/06/199423.50%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/07/199401/09/199424.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

02/09/199429/09/199425.50%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

30/09/199401/12/199427.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

02/12/199422/02/199529.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

23/02/199522/03/199528.30%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

23/03/199526/04/199526.80%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

27/04/199531/05/199526.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/06/199526/07/199525.50%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

27/07/199527/09/199525.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

28/09/199526/10/199525.70%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

27/10/199527/12/199526.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

28/12/199501/02/199625.70%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

02/02/199625/04/199626.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

26/04/199601/06/199626.80%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116



02/06/199627/06/199627.50%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

28/06/199631/07/199629.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/08/199628/08/199628.30%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

29/08/199625/09/199627.80%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

26/09/199630/10/199627.50%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

31/10/199625/12/199627.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

26/12/199629/01/199726.70%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

30/01/199726/02/199726.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

27/02/199718/06/199725.90%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

19/06/199728/08/199724.70%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

29/08/199728/01/199825.40%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

29/01/199825/02/199825.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

26/02/199825/03/199824.60%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

26/03/199802/05/199824.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

03/05/199827/05/199824.10%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

28/05/199824/06/199823.80%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

25/06/199829/07/199823.50%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

30/07/199808/08/199823.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

09/08/199829/10/199821.70%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

30/10/199816/11/199824.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

17/11/199824/02/199926.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

25/02/199901/04/199925.70%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

02/04/199928/04/199925.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

29/04/199928/07/199924.70%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

29/07/199924/11/199924.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

25/11/199929/12/199923.90%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

30/12/199926/01/200023.40%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

27/01/200023/02/200023.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

24/02/200029/03/200022.60%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

30/03/200026/04/200022.30%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

27/04/200026/07/200022.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

27/07/200030/08/200021.80%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

31/08/200027/09/200021.60%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

28/09/200025/10/200021.30%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

26/10/200029/11/200021.10%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

30/11/200027/12/200020.90%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

28/12/200031/01/200120.70%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/02/200128/02/200120.40%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/03/200128/03/200120.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

29/03/200127/06/200119.90%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

28/06/200125/07/200120.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

26/07/200101/09/200120.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

02/09/200131/10/200120.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/11/200128/11/200119.80%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

29/11/200124/12/200119.50%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

25/12/200102/03/200217.50%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

03/03/200225/04/200218.10%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

26/04/200230/05/200218.30%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

31/05/200212/06/200219.30%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

13/06/200227/06/200220.80%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

28/06/200225/12/200222.80%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

26/12/200226/03/200322.60%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

27/03/200301/05/200322.40%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116



02/05/200328/05/200322.10%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

29/05/200325/06/200321.70%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

26/06/200330/07/200321.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

31/07/200327/08/200320.70%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

28/08/200324/09/200320.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

25/09/200329/10/200319.80%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

30/10/200326/11/200319.30%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

27/11/200331/12/200318.90%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/01/200428/01/200418.50%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

29/01/200425/02/200418.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

26/02/200431/03/200418.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/04/200424/11/200417.80%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

25/11/200429/12/200417.60%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

30/12/200426/01/200517.40%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

27/01/200529/10/200517.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

30/10/200501/12/200517.70%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

02/12/200526/01/200618.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

27/01/200601/04/200618.45%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

02/04/200627/07/200618.95%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

28/07/200625/10/200619.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

26/10/200629/11/200618.95%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

30/11/200627/12/200618.70%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

28/12/200631/01/200718.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/02/200728/02/200717.95%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/03/200725/04/200717.70%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

26/04/200730/05/200717.45%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

31/05/200728/07/200717.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

29/07/200730/08/200717.45%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

31/08/200727/12/200718.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

28/12/200727/02/200818.45%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

28/02/200826/03/200817.95%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

27/03/200829/05/200817.45%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

30/05/200826/06/200817.70%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

27/06/200831/07/200817.95%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/08/200811/08/200818.20%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

12/08/200828/08/200818.90%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

29/08/200811/10/200819.15%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

12/10/200829/10/200818.65%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

30/10/200813/11/200818.40%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

14/11/200826/11/200817.90%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

27/11/200831/12/200817.40%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/01/200925/02/200916.65%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

26/02/200923/03/200915.65%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

24/03/200927/08/200915.40%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

28/08/200926/11/200915.65%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

27/11/200931/12/200915.90%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/01/201001/04/201016.15%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

02/04/201029/07/201016.40%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

30/07/201002/10/201016.65%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

03/10/201027/01/201116.90%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

28/01/201124/02/201117.15%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

25/02/201131/03/201117.40%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/04/201126/05/201117.90%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116



27/05/201101/10/201118.15%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

02/10/201130/11/201117.90%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/12/201125/01/201217.65%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

26/01/201201/07/201217.40%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

02/07/201231/10/201217.15%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/11/201226/12/201216.90%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

27/12/201216/05/201316.65%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

17/05/201329/05/201316.40%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

30/05/201326/09/201316.15%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

27/09/201326/02/201415.90%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

27/02/201430/07/201415.65%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

31/07/201427/08/201415.40%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

28/08/201425/02/201515.15%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

26/02/201529/11/201815.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

30/11/201809/04/202015.15%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

10/04/202031/12/209915.00%מרכזית (פרטיים. ל)לאומי - מרבית116

01/01/190116/01/198951.60%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

17/01/198914/02/198951.00%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

15/02/198915/03/198941.40%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

16/03/198910/04/198938.40%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

11/04/198931/05/198937.20%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

01/06/198904/01/199030.60%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

05/01/199021/04/199033.40%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

22/04/199004/06/199031.80%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

05/06/199030/09/199130.30%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

01/10/199119/10/199131.50%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

20/10/199122/10/199133.90%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

23/10/199128/10/199136.50%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

29/10/199106/11/199140.50%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

07/11/199118/11/199138.50%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

19/11/199126/11/199140.50%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

27/11/199116/12/199138.50%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

17/12/199122/12/199135.50%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

23/12/199101/02/199232.40%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

02/02/199222/02/199229.40%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

23/02/199207/03/199225.90%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

08/03/199219/05/199222.50%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

20/05/199231/10/199223.40%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

01/11/199212/12/199220.60%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

13/12/199217/01/199319.90%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

18/01/199318/02/199320.70%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

19/02/199306/07/199322.00%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

07/07/199313/07/199321.50%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

14/07/199304/08/199321.00%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

05/08/199316/08/199319.50%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

17/08/199323/08/199319.20%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

24/08/199302/12/199318.70%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

03/12/199303/01/199419.20%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

04/01/199414/05/199420.00%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

15/05/199428/05/199420.50%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

29/05/199430/06/199421.00%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

01/07/199430/07/199421.50%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

31/07/199401/09/199422.00%בנק אגוד חשבונות עסקיים119



02/09/199401/10/199423.70%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

02/10/199401/12/199425.20%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

02/12/199403/12/199426.70%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

04/12/199423/02/199527.20%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

24/02/199522/03/199526.50%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

23/03/199526/04/199525.00%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

27/04/199531/05/199524.20%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

01/06/199526/07/199523.70%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

27/07/199527/09/199523.40%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

28/09/199526/10/199523.90%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

27/10/199527/12/199524.40%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

28/12/199501/02/199623.90%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

02/02/199625/04/199624.20%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

26/04/199601/06/199625.00%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

02/06/199627/06/199625.70%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

28/06/199631/07/199627.20%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

01/08/199628/08/199626.50%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

29/08/199625/09/199626.00%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

26/09/199630/10/199625.70%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

31/10/199625/12/199625.40%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

26/12/199629/01/199724.90%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

30/01/199726/02/199724.40%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

27/02/199718/06/199724.10%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

19/06/199728/08/199722.90%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

29/08/199728/01/199823.60%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

29/01/199825/02/199823.10%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

26/02/199825/03/199822.80%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

26/03/199802/05/199822.40%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

03/05/199827/05/199822.10%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

28/05/199824/06/199821.80%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

25/06/199829/07/199821.50%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

30/07/199808/08/199821.20%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

09/08/199829/10/199819.70%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

30/10/199816/11/199821.70%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

17/11/199824/02/199923.70%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

25/02/199901/04/199923.20%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

02/04/199928/04/199922.70%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

29/04/199928/07/199922.20%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

29/07/199924/11/199921.70%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

25/11/199929/12/199921.40%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

30/12/199926/01/200020.90%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

27/01/200023/02/200020.50%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

24/02/200029/02/200020.10%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

01/03/200026/04/200019.80%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

27/04/200026/07/200019.50%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

27/07/200030/08/200019.30%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

31/08/200027/09/200019.10%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

28/09/200025/10/200018.80%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

26/10/200029/11/200018.60%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

30/11/200027/12/200018.40%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

28/12/200031/01/200118.20%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

01/02/200128/02/200117.90%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

01/03/200128/03/200117.70%בנק אגוד חשבונות עסקיים119



29/03/200129/05/200117.40%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

30/05/200120/06/200117.20%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

21/06/200127/06/200117.00%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

28/06/200125/07/200116.70%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

26/07/200131/10/200116.50%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

01/11/200128/11/200116.30%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

29/11/200124/12/200116.00%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

25/12/200102/03/200214.00%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

03/03/200225/04/200214.60%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

26/04/200230/05/200214.80%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

31/05/200212/06/200215.80%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

13/06/200227/06/200217.30%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

28/06/200225/12/200219.30%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

26/12/200226/03/200319.10%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

27/03/200301/05/200318.90%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

02/05/200328/05/200318.60%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

29/05/200325/06/200318.20%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

26/06/200330/07/200317.70%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

31/07/200327/08/200317.20%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

28/08/200324/09/200316.70%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

25/09/200329/10/200316.30%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

30/10/200326/11/200315.80%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

27/11/200331/12/200315.40%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

01/01/200428/01/200415.00%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

29/01/200425/02/200414.70%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

26/02/200431/03/200414.50%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

01/04/200424/11/200414.30%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

25/11/200429/12/200414.17%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

30/12/200426/01/200513.90%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

27/01/200529/09/200513.70%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

30/09/200529/10/200513.95%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

30/10/200501/12/200513.95%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

02/12/200514/01/200614.70%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

15/01/200626/01/200616.20%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

27/01/200601/04/200616.45%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

02/04/200627/04/200616.70%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

28/04/200627/07/200616.95%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

28/07/200625/10/200617.20%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

26/10/200629/11/200616.95%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

30/11/200627/12/200616.70%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

28/12/200631/01/200716.20%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

01/02/200728/02/200715.95%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

01/03/200728/07/200715.70%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

29/07/200730/08/200715.45%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

31/08/200727/12/200715.70%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

28/12/200727/02/200815.95%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

28/02/200826/03/200815.45%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

27/03/200830/03/200814.95%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

31/03/200829/05/200816.30%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

30/05/200826/06/200816.55%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

27/06/200831/07/200816.80%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

01/08/200802/08/200817.05%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

03/08/200828/08/200817.80%בנק אגוד חשבונות עסקיים119



29/08/200830/09/200817.55%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

01/10/200811/10/200818.05%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

12/10/200813/11/200817.30%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

14/11/200826/11/200816.80%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

27/11/200831/12/200816.30%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

01/01/200928/01/200915.55%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

29/01/200925/02/200916.90%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

26/02/200925/03/200916.65%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

26/03/200927/08/200916.40%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

28/08/200926/11/200916.65%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

27/11/200931/12/200916.90%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

01/01/201001/04/201017.15%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

02/04/201029/07/201017.40%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

30/07/201002/10/201017.65%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

03/10/201027/01/201117.90%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

28/01/201124/02/201118.15%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

25/02/201131/03/201118.40%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

01/04/201126/05/201118.90%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

27/05/201101/10/201119.15%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

02/10/201130/11/201118.90%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

01/12/201125/01/201218.65%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

26/01/201227/06/201218.40%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

28/06/201231/10/201218.15%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

01/11/201226/12/201217.90%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

27/12/201216/05/201317.65%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

17/05/201329/05/201317.40%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

30/05/201326/09/201317.15%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

27/09/201326/02/201416.90%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

27/02/201430/07/201416.65%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

31/07/201427/08/201416.40%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

28/08/201425/02/201516.15%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

26/02/201528/11/201816.00%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

29/11/201809/04/202016.15%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

10/04/202031/12/209916.00%בנק אגוד חשבונות עסקיים119

01/01/190101/04/1985240.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

02/04/198501/05/1985300.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

02/05/198501/08/1985216.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

02/08/198501/10/1985132.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

02/10/198501/12/198596.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

02/12/198501/01/198672.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

02/01/198601/02/198660.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

02/02/198601/03/198636.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

02/03/198601/01/198748.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

02/01/198701/10/198844.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

02/10/198801/03/198927.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

02/03/198901/06/198922.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

02/06/198901/02/199031.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

02/02/199030/11/199137.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/12/199130/09/199233.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/10/199231/10/199225.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/11/199231/07/199422.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/08/199431/12/199530.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/01/199614/10/199823.00%בנק כרמל ריבית מרבית120



15/10/199801/04/199922.50%בנק כרמל ריבית מרבית120

02/04/199924/11/199919.50%בנק כרמל ריבית מרבית120

25/11/199926/07/200019.20%בנק כרמל ריבית מרבית120

27/07/200031/01/200119.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/02/200131/05/200117.50%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/06/200130/11/200117.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/12/200131/01/200218.50%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/02/200208/06/200216.50%בנק כרמל ריבית מרבית120

09/06/200230/06/200213.60%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/07/200231/12/200217.10%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/01/200326/03/200316.90%בנק כרמל ריבית מרבית120

27/03/200330/04/200316.70%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/05/200328/05/200316.40%בנק כרמל ריבית מרבית120

29/05/200325/06/200316.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

26/06/200330/07/200315.50%בנק כרמל ריבית מרבית120

31/07/200327/08/200315.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

28/08/200324/09/200314.50%בנק כרמל ריבית מרבית120

25/09/200329/10/200314.10%בנק כרמל ריבית מרבית120

30/10/200325/11/200313.60%בנק כרמל ריבית מרבית120

26/11/200331/12/200313.20%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/01/200428/01/200412.80%בנק כרמל ריבית מרבית120

29/01/200429/02/200412.50%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/03/200431/03/200412.30%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/04/200424/11/200412.10%בנק כרמל ריבית מרבית120

25/11/200426/01/200511.90%בנק כרמל ריבית מרבית120

27/01/200530/09/200511.50%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/10/200531/10/200511.50%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/11/200530/11/200512.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/12/200526/01/200612.50%בנק כרמל ריבית מרבית120

27/01/200628/02/200612.75%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/03/200627/04/200613.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

28/04/200627/07/200613.25%בנק כרמל ריבית מרבית120

28/07/200625/10/200613.50%בנק כרמל ריבית מרבית120

26/10/200628/02/200713.25%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/03/200730/05/200712.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

31/05/200728/07/200711.50%בנק כרמל ריבית מרבית120

29/07/200730/08/200711.75%בנק כרמל ריבית מרבית120

31/08/200727/12/200712.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

28/12/200729/02/200812.25%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/03/200826/03/200811.75%בנק כרמל ריבית מרבית120

27/03/200828/05/200811.25%בנק כרמל ריבית מרבית120

29/05/200826/06/200811.50%בנק כרמל ריבית מרבית120

27/06/200831/07/200811.75%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/08/200828/08/200812.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

29/08/200811/10/200812.25%בנק כרמל ריבית מרבית120

12/10/200829/10/200811.75%בנק כרמל ריבית מרבית120

30/10/200815/11/200811.50%בנק כרמל ריבית מרבית120

16/11/200826/11/200811.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

27/11/200831/12/200810.50%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/01/200928/01/20099.75%בנק כרמל ריבית מרבית120

29/01/200925/02/20099.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

26/02/200925/03/20098.75%בנק כרמל ריבית מרבית120

26/03/200927/08/20098.50%בנק כרמל ריבית מרבית120



28/08/200926/11/20098.75%בנק כרמל ריבית מרבית120

27/11/200931/12/20099.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/01/201031/03/20109.25%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/04/201029/07/20109.50%בנק כרמל ריבית מרבית120

30/07/201002/10/20109.75%בנק כרמל ריבית מרבית120

03/10/201027/01/201110.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

28/01/201124/02/201110.25%בנק כרמל ריבית מרבית120

25/02/201131/03/201110.50%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/04/201126/05/201111.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

27/05/201101/10/201111.25%בנק כרמל ריבית מרבית120

02/10/201130/11/201111.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/12/201131/01/201210.75%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/02/201201/07/201210.50%בנק כרמל ריבית מרבית120

02/07/201231/10/201210.25%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/11/201226/12/201210.00%בנק כרמל ריבית מרבית120

27/12/201216/05/20139.75%בנק כרמל ריבית מרבית120

17/05/201329/05/20139.50%בנק כרמל ריבית מרבית120

30/05/201326/02/20149.25%בנק כרמל ריבית מרבית120

27/02/201430/07/20148.75%בנק כרמל ריבית מרבית120

31/07/201427/08/20148.50%בנק כרמל ריבית מרבית120

28/08/201425/02/20158.25%בנק כרמל ריבית מרבית120

26/02/201528/11/20188.10%בנק כרמל ריבית מרבית120

29/11/201809/04/20208.25%בנק כרמל ריבית מרבית120

10/04/202031/12/20998.10%בנק כרמל ריבית מרבית120

01/01/190131/10/1983160.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/11/198331/12/1983175.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/01/198431/03/1984210.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/04/198431/07/1984240.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/08/198430/09/1984300.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/10/198430/11/1984312.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/12/198431/12/1984276.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/01/198531/03/1985240.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/04/198530/04/1985276.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/05/198531/05/1985252.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/06/198531/08/1985300.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/09/198530/09/1985180.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/10/198531/10/1985156.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/11/198530/11/1985132.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/12/198531/12/198596.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/01/198628/02/198684.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/03/198631/03/198672.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/04/198630/04/198754.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/05/198728/02/198848.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

29/02/198830/04/198845.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/05/198830/11/198839.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/12/198828/02/198945.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/03/198930/04/198940.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/05/198931/05/198934.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/06/198931/10/199132.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/11/199131/12/199136.60%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/01/199231/01/199228.80%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/02/199229/02/199225.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/03/199231/03/199222.25%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125



01/04/199231/10/199220.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/11/199231/01/199317.70%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/02/199328/02/199319.30%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/03/199331/07/199318.80%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/08/199331/08/199317.80%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/09/199330/11/199315.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/12/199331/12/199316.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/01/199431/05/199416.80%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/06/199430/06/199417.80%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/07/199431/07/199418.30%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/08/199431/08/199418.80%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/09/199430/09/199420.30%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/10/199430/11/199422.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/12/199428/02/199524.25%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/03/199531/03/199523.55%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/04/199530/04/199522.05%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/05/199531/05/199521.25%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/06/199531/07/199520.75%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/08/199530/09/199520.45%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/10/199531/10/199520.95%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/11/199531/12/199521.45%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/01/199631/01/199620.95%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/02/199630/04/199621.25%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/05/199631/05/199622.05%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/06/199630/06/199622.75%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/07/199631/07/199624.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/08/199631/08/199623.80%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/09/199631/12/199623.30%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/01/199731/01/199720.20%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/02/199728/02/199721.70%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/03/199730/06/199721.40%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/07/199731/08/199720.20%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/09/199731/01/199820.90%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/02/199828/02/199820.40%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/03/199831/03/199820.10%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/04/199830/04/199819.70%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/05/199831/05/199819.40%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/06/199830/06/199819.10%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/07/199831/07/199818.80%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/08/199831/08/199818.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/09/199831/10/199817.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/11/199820/11/199819.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

21/11/199830/03/199918.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

31/03/199928/04/199920.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

29/04/199931/07/199920.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/08/199930/11/199919.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/12/199931/12/199919.20%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/01/200031/01/200018.70%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/02/200029/02/200018.30%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/03/200031/03/200017.90%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/04/200030/04/200017.60%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/05/200031/07/200017.30%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/08/200031/08/200017.10%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125



01/09/200030/09/200016.90%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/10/200031/10/200016.60%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/11/200030/11/200016.40%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/12/200031/12/200016.20%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/01/200131/01/200116.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/02/200128/02/200115.70%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/03/200131/03/200115.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/04/200131/05/200115.20%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/06/200130/06/200115.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/07/200131/07/200114.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/08/200131/10/200114.30%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/11/200130/11/200114.10%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/12/200131/12/200113.80%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/01/200228/02/200211.80%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/03/200230/04/200212.40%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/05/200231/05/200212.60%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/06/200230/06/200213.60%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/07/200226/03/200317.10%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

27/03/200330/04/200316.70%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/05/200328/05/200316.40%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

29/05/200325/06/200316.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

26/06/200330/07/200315.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

31/07/200327/08/200315.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

28/08/200324/09/200314.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

25/09/200329/10/200314.10%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

30/10/200326/11/200313.60%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

27/11/200331/12/200313.20%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/01/200428/01/200412.80%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

29/01/200425/02/200412.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

26/02/200431/03/200412.30%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/04/200424/11/200412.10%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

25/11/200429/12/200411.90%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

30/12/200426/01/200511.70%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

27/01/200530/09/200511.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/10/200529/10/200511.75%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

30/10/200501/12/200512.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

02/12/200526/01/200612.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

27/01/200601/04/200612.75%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

02/04/200627/04/200613.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

28/04/200627/07/200613.25%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

28/07/200625/10/200613.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

26/10/200627/12/200613.25%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

28/12/200631/01/200712.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/02/200728/02/200712.25%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/03/200725/04/200712.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

26/04/200730/05/200711.75%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

31/05/200728/07/200711.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

29/07/200730/08/200711.75%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

31/08/200727/12/200712.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

28/12/200727/02/200812.25%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

28/02/200826/03/200811.75%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

27/03/200829/05/200811.25%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

30/05/200826/06/200811.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125



27/06/200831/07/200811.75%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/08/200828/08/200812.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

29/08/200811/10/200812.25%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

12/10/200829/10/200811.75%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

30/10/200813/11/200811.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

14/11/200826/11/200811.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

27/11/200831/12/200810.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/01/200928/01/20099.75%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

29/01/200925/02/20099.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

26/02/200925/03/20098.75%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

26/03/200927/08/20098.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

28/08/200926/11/20098.75%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

27/11/200931/12/20099.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/01/201001/04/20109.25%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

02/04/201029/07/20109.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

30/07/201002/10/20109.75%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

03/10/201027/01/201110.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

28/01/201124/02/201110.25%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

25/02/201131/03/201110.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/04/201126/05/201111.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

27/05/201101/10/201111.25%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

02/10/201130/11/201111.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/12/201125/01/201210.75%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

26/01/201230/06/201210.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/07/201201/11/201210.25%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

02/11/201226/12/201210.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

27/12/201216/05/20139.75%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

17/05/201329/05/20139.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

30/05/201326/09/20139.25%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

27/09/201326/02/20149.00%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

27/02/201430/07/20148.75%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

31/07/201427/08/20148.50%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

28/08/201425/02/20158.25%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

26/02/201529/11/20188.10%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

30/11/201809/04/20208.25%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

10/04/202031/12/20998.10%הבינלאומי הראשוןלמשכנתאות מרכזית125

01/01/190128/02/198945.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/03/198930/04/198940.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/05/198931/05/198934.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/06/198931/10/199132.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/11/199131/12/199136.60%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/01/199231/01/199228.80%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/02/199228/02/199225.50%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

29/02/199231/03/199222.25%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/04/199231/10/199220.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/11/199231/01/199317.70%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/02/199328/02/199319.30%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/03/199331/07/199318.80%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/08/199331/08/199317.80%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/09/199330/11/199315.50%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/12/199331/12/199316.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/01/199431/05/199416.80%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/06/199430/06/199417.80%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126



01/07/199431/07/199418.30%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/08/199431/08/199418.80%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/09/199430/09/199420.30%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/10/199430/11/199422.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/12/199428/02/199524.25%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/03/199531/03/199523.55%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/04/199530/04/199522.05%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/05/199531/05/199521.25%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/06/199531/07/199520.75%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/08/199530/09/199520.45%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/10/199531/10/199520.95%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/11/199531/12/199521.45%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/01/199631/01/199620.95%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/02/199630/04/199621.25%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/05/199601/06/199622.05%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

02/06/199630/06/199622.75%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/07/199631/07/199624.50%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/08/199631/12/199623.80%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/01/199731/01/199722.20%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/02/199728/02/199721.70%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/03/199730/06/199721.40%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/07/199731/08/199720.20%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/09/199731/01/199820.90%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/02/199828/02/199820.40%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/03/199831/03/199820.10%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/04/199830/04/199819.70%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/05/199831/05/199819.40%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/06/199830/06/199819.10%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/07/199831/07/199818.80%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/08/199831/08/199818.50%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/09/199831/10/199817.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/11/199830/11/199819.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/12/199830/03/199921.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

31/03/199928/04/199920.50%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

29/04/199931/07/199920.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/08/199930/11/199919.50%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/12/199931/12/199919.20%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/01/200031/01/200018.70%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/02/200029/02/200018.30%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/03/200031/03/200017.90%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/04/200030/04/200017.60%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/05/200031/07/200017.30%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/08/200031/08/200017.10%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/09/200030/09/200016.90%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/10/200031/10/200016.60%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/11/200030/11/200016.40%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/12/200031/12/200016.20%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/01/200131/01/200116.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/02/200128/02/200115.70%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/03/200131/03/200115.50%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/04/200131/05/200115.20%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/06/200130/06/200115.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/07/200131/07/200114.50%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126



01/08/200131/10/200114.30%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/11/200130/11/200114.10%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/12/200131/12/200113.80%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/01/200228/02/200211.80%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/03/200230/04/200212.40%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/05/200231/05/200212.60%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/06/200230/06/200213.60%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/07/200226/03/200317.10%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

27/03/200330/04/200316.70%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/05/200328/05/200316.40%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

29/05/200325/06/200316.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

26/06/200330/07/200315.50%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

31/07/200327/08/200315.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

28/08/200324/09/200314.50%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

25/09/200329/10/200314.10%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

30/10/200326/11/200313.60%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

27/11/200331/12/200313.20%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/01/200428/01/200412.80%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

29/01/200425/02/200412.50%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

26/02/200431/03/200412.30%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/04/200424/11/200412.10%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

25/11/200429/12/200411.90%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

30/12/200426/01/200511.70%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

27/01/200529/09/200511.50%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

30/09/200529/10/200511.75%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

30/10/200526/01/200612.50%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

27/01/200601/04/200612.75%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

02/04/200627/04/200613.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

28/04/200627/07/200613.25%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

28/07/200625/10/200613.50%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

26/10/200627/12/200613.25%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

28/12/200631/01/200712.50%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/02/200728/02/200712.25%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/03/200725/04/200712.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

26/04/200730/05/200711.75%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

31/05/200728/07/200711.50%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

29/07/200730/08/200711.75%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

31/08/200727/12/200712.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

28/12/200727/02/200812.25%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

28/02/200826/03/200811.75%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

27/03/200829/05/200811.25%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

30/05/200826/06/200811.50%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

27/06/200831/07/200811.75%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/08/200828/08/200812.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

29/08/200811/10/200812.25%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

12/10/200829/10/200811.75%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

30/10/200813/11/200811.50%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

14/11/200826/11/200811.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

27/11/200831/12/200810.50%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/01/200928/01/20099.75%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

29/01/200925/02/20099.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

26/02/200925/03/20098.75%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

26/03/200927/08/20098.50%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126



28/08/200926/11/20098.75%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

27/11/200931/12/20099.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/01/201001/04/20109.25%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

02/04/201029/07/20109.50%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

30/07/201002/10/20109.75%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

03/10/201027/01/201110.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

28/01/201124/02/201110.25%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

25/02/201131/03/201110.50%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/04/201126/05/201111.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

27/05/201101/10/201111.25%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

02/10/201130/11/201111.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/12/201125/01/201210.75%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

26/01/201230/06/201210.50%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/07/201201/11/201210.25%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

02/11/201226/12/201210.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

27/12/201216/05/20139.75%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

17/05/201329/05/20139.50%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

30/05/201326/09/20139.25%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

27/09/201326/02/20149.00%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

27/02/201430/07/20148.75%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

31/07/201427/08/20148.50%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

28/08/201425/02/20158.25%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

26/02/201529/11/20188.10%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

30/11/201809/04/20208.25%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

10/04/202031/12/20998.10%בנק עצמאות למשכנתאות לפית מרכזית126

01/01/190101/12/1983132.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

02/12/198331/03/1984200.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/04/198431/08/1984240.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/09/198430/11/1984276.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/12/198431/12/1984264.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/01/198531/03/1985240.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/04/198531/07/1985300.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/08/198531/08/1985240.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/09/198530/09/1985216.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/10/198531/10/1985132.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/11/198531/12/198596.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/01/198631/01/198672.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/02/198628/02/198660.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/03/198631/01/198736.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/02/198730/09/198848.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/10/198828/02/198944.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/03/198931/03/199024.60%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/04/199031/01/199227.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/02/199231/05/199230.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/06/199231/10/199325.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/11/199331/07/199420.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/08/199430/11/199422.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/12/199430/06/199625.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/07/199629/01/199727.50%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

30/01/199730/11/200025.70%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/12/200031/12/200019.70%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/01/200131/01/200119.50%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/02/200128/02/200119.20%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129



01/03/200131/03/200119.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/04/200131/05/200118.70%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/06/200130/06/200118.50%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/07/200131/07/200118.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/08/200130/09/200117.80%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/10/200131/10/200117.80%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/11/200130/11/200117.60%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/12/200131/12/200117.30%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/01/200228/02/200215.30%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/03/200230/04/200215.30%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/05/200231/05/200215.50%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/06/200201/06/200216.50%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

02/06/200230/06/200213.60%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/07/200225/12/200217.10%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

26/12/200226/03/200316.90%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

27/03/200330/04/200316.70%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/05/200328/05/200316.40%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

29/05/200325/06/200316.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

26/06/200330/07/200315.50%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

31/07/200327/08/200315.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

28/08/200324/09/200314.50%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

25/09/200329/10/200314.10%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

30/10/200326/11/200313.60%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

27/11/200331/12/200313.20%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/01/200428/01/200412.80%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

29/01/200425/02/200412.50%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

26/02/200431/03/200412.30%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/04/200424/11/200412.10%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

25/11/200429/12/200411.90%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

30/12/200426/01/200511.70%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

27/01/200503/12/200511.50%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

04/12/200527/04/200612.50%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

28/04/200627/07/200613.25%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

28/07/200625/10/200613.50%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

26/10/200629/11/200613.25%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

30/11/200627/12/200613.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

28/12/200631/01/200712.50%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/02/200728/02/200712.25%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/03/200725/04/200712.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

26/04/200730/05/200711.75%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

31/05/200728/07/200711.50%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

29/07/200730/08/200711.75%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

31/08/200727/12/200712.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

28/12/200727/02/200812.25%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

28/02/200826/03/200811.75%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

27/03/200829/05/200811.25%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

30/05/200826/06/200811.50%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

27/06/200830/07/200811.75%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

31/07/200828/08/200812.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

29/08/200817/10/200812.25%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

18/10/200829/10/200811.75%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

30/10/200813/11/200811.50%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

14/11/200826/11/200811.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129



27/11/200831/12/200810.50%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/01/200928/01/20099.75%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

29/01/200925/02/20099.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

26/02/200925/03/20098.75%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

26/03/200927/08/20098.50%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

28/08/200926/11/20098.75%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

27/11/200931/12/20099.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/01/201031/03/20109.25%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/04/201029/07/20109.50%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

30/07/201002/10/20109.75%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

03/10/201027/01/201110.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

28/01/201124/02/201110.25%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

25/02/201131/03/201110.50%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/04/201126/05/201111.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

27/05/201101/10/201111.25%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

02/10/201130/11/201111.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/12/201125/01/201210.75%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

26/01/201227/06/201210.50%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

28/06/201231/10/201210.25%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/11/201226/12/201210.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

27/12/201216/05/20139.75%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

17/05/201330/05/20139.50%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

31/05/201326/09/20139.25%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

27/09/201326/02/20149.00%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

27/02/201430/07/20148.75%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

31/07/201427/08/20148.50%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

28/08/201425/02/20158.25%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

26/02/201528/11/20188.10%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

29/11/201809/04/20208.25%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

10/04/202031/12/20998.10%בנק ירושלים לפתוח ומשכנת מרכזית129

01/01/190124/02/199239.00%בנק קונטיננטל מרכזית131

25/02/199224/07/199336.00%בנק קונטיננטל מרכזית131

25/07/199310/08/199328.50%בנק קונטיננטל מרכזית131

11/08/199328/05/199427.50%בנק קונטיננטל מרכזית131

29/05/199430/06/199428.00%בנק קונטיננטל מרכזית131

01/07/199430/07/199428.50%בנק קונטיננטל מרכזית131

31/07/199401/09/199429.00%בנק קונטיננטל מרכזית131

02/09/199429/09/199430.70%בנק קונטיננטל מרכזית131

30/09/199401/12/199432.20%בנק קונטיננטל מרכזית131

02/12/199425/02/199533.70%בנק קונטיננטל מרכזית131

26/02/199522/03/199533.00%בנק קונטיננטל מרכזית131

23/03/199526/04/199531.50%בנק קונטיננטל מרכזית131

27/04/199531/05/199530.70%בנק קונטיננטל מרכזית131

01/06/199526/07/199530.20%בנק קונטיננטל מרכזית131

27/07/199527/09/199530.00%בנק קונטיננטל מרכזית131

28/09/199526/10/199530.50%בנק קונטיננטל מרכזית131

27/10/199527/12/199531.00%בנק קונטיננטל מרכזית131

28/12/199501/02/199630.50%בנק קונטיננטל מרכזית131

02/02/199625/04/199630.80%בנק קונטיננטל מרכזית131

26/04/199601/06/199631.60%בנק קונטיננטל מרכזית131

02/06/199627/06/199632.30%בנק קונטיננטל מרכזית131

28/06/199631/07/199633.80%בנק קונטיננטל מרכזית131

01/08/199628/08/199633.10%בנק קונטיננטל מרכזית131



29/08/199625/09/199632.60%בנק קונטיננטל מרכזית131

26/09/199630/10/199632.30%בנק קונטיננטל מרכזית131

31/10/199625/12/199632.00%בנק קונטיננטל מרכזית131

26/12/199629/01/199731.50%בנק קונטיננטל מרכזית131

30/01/199726/02/199731.00%בנק קונטיננטל מרכזית131

27/02/199718/06/199730.70%בנק קונטיננטל מרכזית131

19/06/199728/08/199729.50%בנק קונטיננטל מרכזית131

29/08/199728/01/199830.20%בנק קונטיננטל מרכזית131

29/01/199825/02/199829.70%בנק קונטיננטל מרכזית131

26/02/199825/03/199829.40%בנק קונטיננטל מרכזית131

26/03/199802/05/199829.00%בנק קונטיננטל מרכזית131

03/05/199827/05/199828.70%בנק קונטיננטל מרכזית131

28/05/199824/06/199828.40%בנק קונטיננטל מרכזית131

25/06/199829/07/199828.10%בנק קונטיננטל מרכזית131

30/07/199808/08/199827.80%בנק קונטיננטל מרכזית131

09/08/199829/10/199826.30%בנק קונטיננטל מרכזית131

30/10/199816/11/199828.30%בנק קונטיננטל מרכזית131

17/11/199824/02/199930.30%בנק קונטיננטל מרכזית131

25/02/199901/04/199929.80%בנק קונטיננטל מרכזית131

02/04/199928/04/199929.30%בנק קונטיננטל מרכזית131

29/04/199928/07/199928.80%בנק קונטיננטל מרכזית131

29/07/199924/11/199928.80%בנק קונטיננטל מרכזית131

25/11/199929/12/199928.00%בנק קונטיננטל מרכזית131

30/12/199926/01/200027.50%בנק קונטיננטל מרכזית131

27/01/200023/02/200027.10%בנק קונטיננטל מרכזית131

24/02/200029/03/200026.70%בנק קונטיננטל מרכזית131

30/03/200026/04/200026.40%בנק קונטיננטל מרכזית131

27/04/200026/07/200026.10%בנק קונטיננטל מרכזית131

27/07/200030/08/200025.90%בנק קונטיננטל מרכזית131

31/08/200027/09/200025.70%בנק קונטיננטל מרכזית131

28/09/200025/10/200025.40%בנק קונטיננטל מרכזית131

26/10/200029/11/200025.20%בנק קונטיננטל מרכזית131

30/11/200027/12/200025.00%בנק קונטיננטל מרכזית131

28/12/200031/01/200124.80%בנק קונטיננטל מרכזית131

01/02/200128/02/200124.50%בנק קונטיננטל מרכזית131

01/03/200128/03/200124.30%בנק קונטיננטל מרכזית131

29/03/200130/05/200124.00%בנק קונטיננטל מרכזית131

31/05/200120/06/200123.80%בנק קונטיננטל מרכזית131

21/06/200127/06/200123.60%בנק קונטיננטל מרכזית131

28/06/200125/07/200123.30%בנק קונטיננטל מרכזית131

26/07/200131/10/200123.10%בנק קונטיננטל מרכזית131

01/11/200128/11/200122.90%בנק קונטיננטל מרכזית131

29/11/200124/12/200122.60%בנק קונטיננטל מרכזית131

25/12/200102/03/200220.60%בנק קונטיננטל מרכזית131

03/03/200225/04/200221.20%בנק קונטיננטל מרכזית131

26/04/200230/05/200221.40%בנק קונטיננטל מרכזית131

31/05/200212/06/200222.40%בנק קונטיננטל מרכזית131

13/06/200227/06/200223.90%בנק קונטיננטל מרכזית131

28/06/200225/12/200225.90%בנק קונטיננטל מרכזית131

26/12/200226/03/200325.70%בנק קונטיננטל מרכזית131

27/03/200301/05/200325.50%בנק קונטיננטל מרכזית131

02/05/200328/05/200325.20%בנק קונטיננטל מרכזית131

29/05/200325/06/200324.80%בנק קונטיננטל מרכזית131



26/06/200330/07/200324.30%בנק קונטיננטל מרכזית131

31/07/200327/08/200323.80%בנק קונטיננטל מרכזית131

28/08/200324/09/200323.30%בנק קונטיננטל מרכזית131

25/09/200329/10/200322.90%בנק קונטיננטל מרכזית131

30/10/200326/11/200322.40%בנק קונטיננטל מרכזית131

27/11/200331/12/200322.00%בנק קונטיננטל מרכזית131

01/01/200428/01/200421.60%בנק קונטיננטל מרכזית131

29/01/200425/02/200421.30%בנק קונטיננטל מרכזית131

26/02/200431/03/200421.10%בנק קונטיננטל מרכזית131

01/04/200424/11/200420.90%בנק קונטיננטל מרכזית131

25/11/200429/10/200516.60%בנק קונטיננטל מרכזית131

30/10/200501/12/200517.10%בנק קונטיננטל מרכזית131

02/12/200526/01/200617.60%בנק קונטיננטל מרכזית131

27/01/200601/04/200617.85%בנק קונטיננטל מרכזית131

02/04/200627/04/200618.10%בנק קונטיננטל מרכזית131

28/04/200627/07/200618.35%בנק קונטיננטל מרכזית131

28/07/200625/10/200618.60%בנק קונטיננטל מרכזית131

26/10/200629/11/200618.35%בנק קונטיננטל מרכזית131

30/11/200627/12/200618.10%בנק קונטיננטל מרכזית131

28/12/200631/01/200717.60%בנק קונטיננטל מרכזית131

01/02/200728/02/200717.35%בנק קונטיננטל מרכזית131

01/03/200725/04/200717.10%בנק קונטיננטל מרכזית131

26/04/200730/05/200716.85%בנק קונטיננטל מרכזית131

31/05/200728/07/200716.60%בנק קונטיננטל מרכזית131

29/07/200730/08/200716.85%בנק קונטיננטל מרכזית131

31/08/200727/12/200717.10%בנק קונטיננטל מרכזית131

28/12/200727/02/200817.35%בנק קונטיננטל מרכזית131

28/02/200826/03/200816.85%בנק קונטיננטל מרכזית131

27/03/200829/05/200816.35%בנק קונטיננטל מרכזית131

30/05/200826/06/200816.60%בנק קונטיננטל מרכזית131

27/06/200831/07/200816.85%בנק קונטיננטל מרכזית131

01/08/200828/08/200817.10%בנק קונטיננטל מרכזית131

29/08/200811/10/200817.35%בנק קונטיננטל מרכזית131

12/10/200829/10/200816.85%בנק קונטיננטל מרכזית131

30/10/200813/11/200816.60%בנק קונטיננטל מרכזית131

14/11/200826/11/200816.10%בנק קונטיננטל מרכזית131

27/11/200831/12/200815.60%בנק קונטיננטל מרכזית131

01/01/200928/01/200914.85%בנק קונטיננטל מרכזית131

29/01/200925/02/200914.10%בנק קונטיננטל מרכזית131

26/02/200925/03/200913.85%בנק קונטיננטל מרכזית131

26/03/200927/08/200913.60%בנק קונטיננטל מרכזית131

28/08/200931/12/200914.10%בנק קונטיננטל מרכזית131

01/01/201001/04/201014.35%בנק קונטיננטל מרכזית131

02/04/201029/07/201014.60%בנק קונטיננטל מרכזית131

30/07/201002/10/201014.85%בנק קונטיננטל מרכזית131

03/10/201027/01/201115.10%בנק קונטיננטל מרכזית131

28/01/201124/02/201115.35%בנק קונטיננטל מרכזית131

25/02/201131/03/201115.60%בנק קונטיננטל מרכזית131

01/04/201126/05/201116.10%בנק קונטיננטל מרכזית131

27/05/201101/10/201116.35%בנק קונטיננטל מרכזית131

02/10/201130/11/201116.10%בנק קונטיננטל מרכזית131

01/12/201125/01/201215.85%בנק קונטיננטל מרכזית131

26/01/201227/06/201215.60%בנק קונטיננטל מרכזית131



28/06/201231/10/201215.35%בנק קונטיננטל מרכזית131

01/11/201226/12/201215.10%בנק קונטיננטל מרכזית131

27/12/201216/05/201314.85%בנק קונטיננטל מרכזית131

17/05/201329/05/201314.60%בנק קונטיננטל מרכזית131

30/05/201326/09/201314.35%בנק קונטיננטל מרכזית131

27/09/201326/02/201414.10%בנק קונטיננטל מרכזית131

27/02/201430/07/201413.85%בנק קונטיננטל מרכזית131

31/07/201427/08/201413.60%בנק קונטיננטל מרכזית131

28/08/201425/02/201513.35%בנק קונטיננטל מרכזית131

26/02/201529/11/201813.20%בנק קונטיננטל מרכזית131

30/11/201809/04/202013.35%בנק קונטיננטל מרכזית131

10/04/202031/12/209913.20%בנק קונטיננטל מרכזית131

01/01/190115/02/200016.80%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/02/200015/03/200010.80%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/03/200015/04/200010.80%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/04/200015/05/200013.20%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/05/200015/06/200022.80%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/06/200015/07/200023.00%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/07/200015/08/200020.40%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/08/200016/09/200020.40%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/09/200015/10/20009.60%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/10/200015/11/20009.60%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/11/200016/12/200022.10%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/12/200015/01/200116.80%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/01/200115/02/200115.60%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/02/200115/03/20019.60%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/03/200115/04/200115.60%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/04/200115/05/200119.20%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/05/200116/06/200121.00%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/06/200120/06/200120.80%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

21/06/200115/07/200120.60%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/07/200115/08/200120.30%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/08/200115/10/200120.10%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/10/200114/11/200119.20%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

15/11/200115/12/200118.00%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/12/200115/01/20029.60%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/01/200215/02/200215.60%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/02/200216/03/200230.00%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/03/200215/04/200226.48%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/04/200215/05/200222.88%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/05/200213/06/200235.72%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

14/06/200215/07/200228.52%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/07/200215/08/200232.98%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/08/200218/09/200224.89%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

19/09/200215/10/200212.52%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/10/200216/11/200221.49%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/11/200215/12/200224.84%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/12/200215/01/20036.99%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/01/200315/02/200313.63%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/02/200315/03/200319.27%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/03/200315/04/200321.80%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/04/200317/05/200319.39%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

18/05/200315/06/200314.62%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184



16/06/200315/07/200311.03%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/07/200316/08/20039.80%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/08/200315/09/20038.55%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/09/200315/10/200319.43%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/10/200315/11/200310.93%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/11/200315/12/200317.00%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/12/200315/02/200414.56%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/02/200415/03/200414.55%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/03/200415/04/200419.45%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/04/200415/05/200415.78%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/05/200415/06/200430.48%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/06/200415/07/200421.85%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/07/200415/08/200417.00%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/08/200418/09/200414.59%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

19/09/200416/10/200419.42%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/10/200415/11/200414.59%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/11/200415/12/200417.00%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/12/200415/01/200515.79%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/01/200515/02/200518.21%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/02/200515/03/20059.74%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/03/200516/04/200519.43%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/04/200515/05/200514.57%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/05/200515/06/200525.52%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/06/200516/07/200520.63%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/07/200515/08/200518.20%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/08/200515/09/200530.24%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/09/200515/11/200519.38%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/11/200515/12/200526.50%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/12/200515/01/200615.82%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/01/200615/02/200614.64%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/02/200615/03/200613.46%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/03/200615/04/200624.11%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/04/200615/05/200620.53%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/05/200615/06/200627.57%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/06/200615/07/200617.00%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/07/200616/09/200618.16%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/09/200615/10/200617.00%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/10/200615/11/20066.54%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/11/200616/12/20068.79%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/12/200615/01/200714.64%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/01/200715/02/200717.00%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/02/200716/02/200724.17%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/02/200715/04/200715.82%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/04/200715/05/200719.47%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/05/200716/06/200723.15%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/06/200715/07/200717.00%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/07/200715/08/200725.57%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/08/200715/09/200730.37%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/09/200715/10/200725.42%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/10/200715/11/200711.03%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/11/200715/12/200718.20%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/12/200715/01/200821.80%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/01/200826/03/200817.00%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184



27/03/200815/05/200814.63%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/05/200826/06/200834.79%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

27/06/200815/07/200825.18%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/07/200817/08/200818.16%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

18/08/200815/09/200830.92%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/09/200815/10/200827.32%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/10/200815/11/200817.00%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/11/200815/12/200818.14%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/12/200815/01/200910.18%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/01/200915/02/200915.86%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/02/200916/02/200911.28%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/02/200915/03/200910.55%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/03/200915/04/200915.85%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/04/200916/05/200923.04%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/05/200915/06/200929.03%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/06/200915/07/200921.76%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/07/200915/08/200927.68%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/08/200915/09/200929.94%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/09/200921/10/200922.82%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

22/10/200915/11/200913.52%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/11/200916/12/200919.32%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/12/200916/01/201020.48%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/01/201015/02/201017.00%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/02/201016/03/20108.90%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/03/201015/04/201013.50%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/04/201015/05/201018.16%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/05/201016/06/201027.50%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/06/201017/07/201021.62%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

18/07/201015/08/201020.45%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/08/201015/09/201022.74%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/09/201016/10/201022.71%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/10/201015/11/201020.41%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/11/201015/12/201020.40%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/12/201015/01/201118.13%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/01/201115/02/201121.52%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/02/201115/03/201119.50%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/03/201115/04/201120.57%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/04/201115/05/201119.37%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/05/201115/06/201124.12%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/06/201116/07/201122.90%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/07/201115/08/201121.69%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/08/201115/09/201113.48%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/09/201115/12/201122.86%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/12/201115/01/201215.83%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/01/201224/04/201217.00%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

25/04/201216/05/201221.68%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/05/201215/07/201227.49%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/07/201215/08/201213.53%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/08/201215/09/201218.15%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/09/201215/10/201229.73%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/10/201215/11/201217.00%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/11/201215/12/201214.70%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/12/201215/01/201311.25%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184



16/01/201316/02/201319.30%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/02/201316/04/201314.87%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/04/201316/05/201319.42%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/05/201315/06/201321.84%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/06/201316/07/201318.20%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/07/201315/08/201326.63%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/08/201315/09/201320.58%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/09/201315/10/201319.38%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/10/201316/11/201317.00%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/11/201315/01/201420.56%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/01/201415/02/201418.19%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/02/201416/03/20149.86%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/03/201415/04/201414.60%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/04/201415/05/201420.59%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/05/201416/07/201418.19%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/07/201416/08/201420.57%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/08/201415/09/201418.18%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/09/201416/10/201415.81%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/10/201415/11/201413.43%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/11/201415/12/201420.57%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/12/201415/01/201514.62%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/01/201515/02/201517.00%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/02/201515/03/20156.08%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/03/201515/04/20158.41%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/04/201516/05/201520.70%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/05/201515/06/201524.39%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/06/201515/07/201519.44%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/07/201515/08/201520.66%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/08/201515/09/201519.43%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/09/201515/10/201514.56%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/10/201515/11/201512.12%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/11/201515/12/201518.22%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/12/201516/01/201612.11%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/01/201615/02/201615.77%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/02/201615/03/201610.85%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/03/201616/04/201613.29%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/04/201615/05/201614.52%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/05/201615/06/201621.96%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/06/201617/07/201620.70%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

18/07/201615/08/201620.69%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/08/201615/09/201621.91%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/09/201615/10/201613.33%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/10/201615/11/201621.91%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/11/201615/12/201619.45%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/12/201615/01/201712.09%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/01/201715/02/201717.00%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/02/201715/03/201714.53%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/03/201715/04/201717.00%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/04/201715/05/201720.65%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/05/201715/06/201719.43%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/06/201715/07/201721.85%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/07/201716/08/20178.54%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/08/201716/09/201715.78%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184



17/09/201716/10/201720.65%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/10/201715/11/201718.21%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/11/201716/12/201720.64%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/12/201715/01/201813.37%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/01/201815/02/201818.21%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/02/201815/03/201810.93%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/03/201815/04/201818.21%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/04/201815/05/201820.65%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/05/201816/06/201821.85%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/06/201815/07/201823.04%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/07/201815/08/201818.20%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/08/201815/09/201817.00%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/09/201815/11/201818.20%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/11/201815/12/201820.59%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/12/201815/01/201913.41%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/01/201916/02/201913.40%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/02/201916/03/201915.80%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/03/201915/04/201918.21%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/04/201915/05/201923.07%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/05/201915/06/201920.62%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/06/201915/07/201925.43%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/07/201915/08/20199.82%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/08/201915/09/201913.38%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/09/201915/10/201919.41%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/10/201916/11/201914.59%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/11/201915/12/201921.82%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/12/201915/02/202012.18%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/02/202015/03/202012.17%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/03/202015/04/202015.78%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/04/202016/05/202021.85%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

17/05/202015/06/202013.37%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/06/202015/07/202013.36%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/07/202015/08/202015.78%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/08/202015/09/202019.43%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/09/202015/10/202017.00%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/10/202015/11/202015.78%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/11/202015/12/202020.64%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

16/12/202031/12/209914.57%הלוואות צמודות מרכזית-דיסקונט184

01/01/190123/02/200024.00%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

24/02/200029/03/200023.60%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

30/03/200026/04/200023.30%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

27/04/200026/07/200023.00%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

27/07/200030/08/200022.80%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

31/08/200027/09/200022.60%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

28/09/200025/10/200022.30%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

26/10/200029/11/200022.10%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

30/11/200027/12/200021.90%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

28/12/200031/01/200121.70%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

01/02/200128/02/200121.40%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

01/03/200128/03/200121.30%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

29/03/200130/05/200121.00%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

31/05/200120/06/200120.80%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

21/06/200127/06/200120.60%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185



28/06/200125/07/200120.30%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

26/07/200131/10/200120.10%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

01/11/200128/11/200119.90%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

29/11/200124/12/200119.60%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

25/12/200102/03/200218.00%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

03/03/200225/04/200218.60%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

26/04/200230/05/200218.80%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

31/05/200212/06/200219.80%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

13/06/200227/06/200221.30%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

28/06/200225/12/200223.30%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

26/12/200226/03/200323.10%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

27/03/200330/04/200322.90%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

01/05/200328/05/200322.60%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

29/05/200325/06/200322.20%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

26/06/200330/07/200321.70%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

31/07/200327/08/200321.20%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

28/08/200324/09/200320.70%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

25/09/200329/10/200320.30%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

30/10/200326/11/200319.80%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

27/11/200331/12/200319.40%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

01/01/200428/01/200419.00%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

29/01/200425/02/200418.70%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

26/02/200431/03/200418.50%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

01/04/200424/11/200418.30%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

25/11/200429/12/200418.10%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

30/12/200426/01/200517.90%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

27/01/200529/09/200517.70%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

30/09/200529/10/200517.95%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

30/10/200501/12/200518.20%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

02/12/200526/01/200618.70%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

27/01/200601/04/200618.95%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

02/04/200627/04/200619.20%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

28/04/200627/07/200619.45%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

28/07/200626/10/200619.70%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

27/10/200629/11/200619.45%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

30/11/200627/12/200619.20%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

28/12/200631/01/200718.70%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

01/02/200728/02/200718.45%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

01/03/200725/04/200718.20%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

26/04/200730/05/200717.95%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

31/05/200730/08/200717.70%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

31/08/200727/12/200718.20%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

28/12/200727/02/200818.45%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

28/02/200826/03/200817.95%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

27/03/200829/05/200817.45%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

30/05/200826/06/200817.70%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

27/06/200831/07/200819.50%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

01/08/200811/10/200819.75%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

12/10/200829/10/200819.50%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

30/10/200813/11/200819.25%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

14/11/200826/11/200818.75%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

27/11/200801/01/200918.25%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

02/01/200928/01/200917.50%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185



29/01/200925/02/200916.75%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

26/02/200925/03/200916.50%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

26/03/200927/08/200916.25%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

28/08/200926/11/200916.50%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

27/11/200931/12/200916.75%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

01/01/201001/04/201017.00%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

02/04/201029/07/201017.25%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

30/07/201002/10/201017.50%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

03/10/201027/01/201117.75%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

28/01/201124/02/201118.00%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

25/02/201131/03/201118.25%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

01/04/201126/05/201118.75%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

27/05/201101/10/201119.00%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

02/10/201108/10/201118.75%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

09/10/201130/11/201112.00%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

01/12/201125/01/201211.75%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

26/01/201215/04/201211.50%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

16/04/201216/04/201218.25%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

17/04/201215/07/201218.25%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

16/07/201215/11/201218.00%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

16/11/201215/12/201217.75%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

16/12/201216/05/201317.50%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

17/05/201315/06/201317.25%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

16/06/201315/09/201317.00%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

16/09/201316/03/201416.75%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

17/03/201430/07/201416.50%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

31/07/201427/08/201416.25%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

28/08/201425/02/201516.00%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

26/02/201529/11/201815.85%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

30/11/201809/04/202016.00%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

10/04/202031/12/209915.85%לא צמודות מרכזית/הלוואות-דיסקונט185

01/01/190112/06/200212.50%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

13/06/200230/06/200215.01%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

01/07/200227/08/200317.01%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

28/08/200329/10/200314.50%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

30/10/200326/11/200313.60%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

27/11/200331/12/200313.20%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

01/01/200428/01/200412.80%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

29/01/200425/02/200412.50%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

26/02/200431/03/200412.30%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

01/04/200431/01/200512.10%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

01/02/200529/09/200511.50%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

30/09/200501/12/200512.00%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

02/12/200526/01/200612.50%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

27/01/200601/04/200612.75%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

02/04/200627/04/200613.00%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

28/04/200627/07/200613.25%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

28/07/200629/11/200613.50%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

30/11/200627/12/200612.50%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

28/12/200631/01/200713.00%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

01/02/200725/04/200712.00%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

26/04/200728/07/200711.50%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

29/07/200730/08/200711.75%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189



31/08/200726/12/200712.00%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

27/12/200727/02/200812.25%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

28/02/200826/03/200811.75%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

27/03/200829/05/200811.25%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

30/05/200826/06/200811.50%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

27/06/200831/07/200811.75%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

01/08/200828/08/200812.00%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

29/08/200811/10/200812.25%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

12/10/200829/10/200811.75%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

30/10/200813/11/200811.50%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

14/11/200826/11/200811.00%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

27/11/200828/01/200910.50%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

29/01/200925/02/20099.00%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

26/02/200925/03/20098.75%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

26/03/200927/08/20098.50%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

28/08/200926/11/20098.75%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

27/11/200931/12/20099.00%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

01/01/201001/04/20109.25%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

02/04/201029/07/20109.50%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

30/07/201002/10/20109.75%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

03/10/201027/01/201110.00%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

28/01/201124/02/201110.25%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

25/02/201131/03/201110.50%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

01/04/201126/05/201111.00%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

27/05/201101/10/201111.25%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

02/10/201130/11/201111.00%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

01/12/201125/01/201210.75%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

26/01/201227/06/201210.50%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

28/06/201231/10/201210.25%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

01/11/201226/12/201210.00%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

27/12/201216/05/20139.75%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

17/05/201329/05/20139.50%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

30/05/201326/09/20139.25%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

27/09/201326/02/20149.00%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

27/02/201430/07/20148.75%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

31/07/201427/08/20148.50%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

28/08/201425/02/20158.25%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

26/02/201529/11/20188.10%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

30/11/201809/04/20208.25%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

10/04/202031/12/20998.10%פ משכנתאות מרכזית"ר-דיסקונט.מ189

01/01/190125/12/200217.10%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

26/12/200226/03/200316.90%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

27/03/200301/05/200316.70%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

02/05/200328/05/200316.40%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

29/05/200325/06/200316.00%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

26/06/200330/07/200315.50%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

31/07/200327/08/200315.00%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

28/08/200324/09/200314.50%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

25/09/200329/10/200314.10%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

30/10/200326/11/200313.60%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

27/11/200331/12/200313.20%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

01/01/200428/01/200412.80%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

29/01/200425/02/200412.50%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190



26/02/200431/03/200412.30%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

01/04/200424/11/200412.10%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

25/11/200429/12/200411.90%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

30/12/200426/01/200511.70%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

27/01/200529/09/200511.50%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

30/09/200529/10/200511.75%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

30/10/200501/12/200512.00%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

02/12/200526/01/200612.50%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

27/01/200601/04/200612.75%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

02/04/200628/04/200613.00%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

29/04/200627/07/200613.25%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

28/07/200625/10/200613.50%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

26/10/200629/11/200613.25%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

30/11/200627/12/200613.00%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

28/12/200631/01/200712.50%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

01/02/200728/02/200712.25%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

01/03/200728/07/200712.00%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

29/07/200730/08/200711.75%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

31/08/200727/12/200712.00%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

28/12/200727/02/200812.25%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

28/02/200826/03/200811.75%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

27/03/200829/05/200811.25%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

30/05/200826/06/200811.50%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

27/06/200831/07/200811.25%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

01/08/200828/08/200812.00%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

29/08/200811/10/200812.25%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

12/10/200829/10/200811.75%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

30/10/200813/11/200811.50%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

14/11/200826/11/200811.00%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

27/11/200831/12/200810.50%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

01/01/200928/01/20099.25%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

29/01/200925/02/20099.00%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

26/02/200925/03/20098.75%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

26/03/200927/08/20098.50%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

28/08/200926/11/20098.75%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

27/11/200931/12/20099.00%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

01/01/201001/04/20109.25%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

02/04/201029/07/20109.50%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

30/07/201002/10/20109.75%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

03/10/201027/01/201110.00%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

28/01/201124/02/201110.25%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

25/02/201131/03/201110.50%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

01/04/201126/05/201111.00%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

27/05/201101/10/201111.25%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

02/10/201130/11/201111.00%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

01/12/201125/01/201210.75%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

26/01/201227/06/201210.50%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

28/06/201231/10/201210.25%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

01/11/201226/12/201210.00%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

27/12/201216/05/20139.75%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

17/05/201329/05/20139.50%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

30/05/201326/09/20139.25%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

27/09/201326/02/20149.00%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190



27/02/201430/07/20148.75%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

31/07/201427/08/20148.50%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

28/08/201425/02/20158.25%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

26/02/201528/11/20188.10%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

29/11/201809/04/20208.25%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

10/04/202031/12/20998.10%בנק אגוד פגורים במשכנתאות190

01/01/190112/06/200213.60%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

13/06/200227/06/200215.10%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

28/06/200225/12/200217.10%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

26/12/200226/03/200316.90%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

27/03/200301/05/200316.70%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

02/05/200328/05/200316.40%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

29/05/200325/06/200315.00%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

26/06/200330/07/200316.00%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

31/07/200327/08/200315.00%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

28/08/200324/09/200314.50%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

25/09/200329/10/200314.10%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

30/10/200326/11/200313.60%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

27/11/200331/12/200313.20%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

01/01/200428/01/200412.80%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

29/01/200425/02/200412.50%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

26/02/200431/03/200412.30%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

01/04/200424/11/200412.10%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

25/11/200429/12/200411.90%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

30/12/200429/09/200511.50%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

30/09/200529/10/200511.75%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

30/10/200501/12/200512.00%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

02/12/200526/01/200612.50%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

27/01/200601/04/200612.75%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

02/04/200627/04/200613.00%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

28/04/200627/07/200613.25%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

28/07/200625/10/200613.50%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

26/10/200629/11/200613.25%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

30/11/200627/12/200613.00%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

28/12/200631/01/200712.50%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

01/02/200728/02/200712.25%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

01/03/200725/04/200712.00%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

26/04/200730/05/200711.75%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

31/05/200728/07/200711.50%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

29/07/200730/08/200711.75%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

31/08/200727/12/200712.00%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

28/12/200727/02/200812.25%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

28/02/200826/03/200811.75%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

27/03/200829/05/200811.25%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

30/05/200826/06/200811.50%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

27/06/200831/07/200811.75%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

01/08/200828/08/200812.00%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

29/08/200811/10/200812.25%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

12/10/200829/10/200811.75%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

30/10/200813/11/200811.50%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

14/11/200826/11/200811.00%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

27/11/200831/12/200810.50%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

01/01/200928/01/20099.75%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191



29/01/200925/02/20099.00%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

26/02/200925/03/20098.75%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

26/03/200927/08/20098.50%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

28/08/200926/11/20098.75%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

27/11/200931/12/20099.00%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

01/01/201001/04/20109.25%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

02/04/201029/07/20109.50%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

30/07/201002/10/20109.75%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

03/10/201027/01/201110.00%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

28/01/201124/02/201110.25%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

25/02/201131/03/201110.50%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

01/04/201126/05/201111.00%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

27/05/201101/10/201111.25%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

02/10/201130/11/201111.00%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

01/12/201125/01/201210.75%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

26/01/201227/06/201210.50%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

28/06/201231/10/201210.25%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

01/11/201226/12/201210.00%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

27/12/201216/05/20139.75%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

17/05/201329/05/20139.50%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

30/05/201326/09/20139.25%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

27/09/201326/02/20149.00%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

27/02/201430/07/20148.75%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

31/07/201427/08/20148.50%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

28/08/201425/02/20158.25%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

26/02/201529/11/20188.10%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

30/11/201809/04/20208.25%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

10/04/202031/12/20998.10%פ מימוש דירת מגורים מרכזית"בנה191

01/01/190131/12/200210.87%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/01/200331/03/200310.50%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/04/200330/06/200310.37%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/07/200330/09/200310.12%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/10/200331/03/200410.25%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/04/200430/06/200410.12%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/07/200430/09/200410.62%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/10/200431/12/200411.00%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/01/200531/03/200511.62%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/04/200530/06/200512.12%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/07/200530/09/200512.62%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/10/200530/12/200513.20%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

31/12/200531/03/200613.62%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/04/200630/06/200614.00%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/07/200630/09/200614.50%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/10/200631/12/200614.37%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/01/200731/12/200714.37%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/01/200831/03/200813.87%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/04/200830/06/200811.75%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/07/200830/09/200811.87%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/10/200831/12/200812.88%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/01/200931/03/200910.50%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/04/200930/06/200912.75%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/07/200930/09/200912.12%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/10/200930/06/201011.88%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192



01/07/201030/09/201012.12%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/10/201030/06/201111.88%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/07/201130/09/201111.75%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/10/201131/12/201111.87%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/01/201231/03/201212.12%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/04/201201/07/201212.00%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

02/07/201230/09/201212.00%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/10/201231/12/201211.88%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/01/201330/09/201311.88%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/10/201331/12/201411.75%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/01/201531/12/201511.88%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/01/201631/03/201612.13%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/04/201630/09/201612.25%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/10/201631/12/201612.38%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/01/201731/03/201712.50%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/04/201730/06/201712.75%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/07/201731/12/201712.88%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/01/201831/03/201813.25%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/04/201801/10/201813.88%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

02/10/201831/12/201814.00%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/01/201931/03/201914.38%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/04/201930/06/201914.13%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/07/201901/10/201913.88%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

02/10/201931/12/201913.63%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/01/202031/03/202013.50%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/04/202030/06/202013.00%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/07/202030/09/202011.88%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/10/202031/12/202011.75%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/01/202131/12/209911.88%ח מרכזית"ריבית אשראי מט192

01/01/190101/02/199170.88%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/199101/03/199172.20%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/199101/04/199170.77%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/199101/05/199170.25%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/199101/06/199170.20%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/199101/07/199171.06%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/199101/08/199169.63%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/199101/09/199169.61%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/199101/10/199170.20%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/199101/11/199180.03%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/199101/12/199193.53%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/199101/01/199283.78%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/199201/02/199275.36%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/199201/03/199267.01%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/199201/04/199256.62%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/199201/05/199255.24%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/199201/06/199255.57%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/199201/07/199255.51%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/199201/08/199255.05%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/199201/09/199254.70%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/199201/10/199254.32%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/199201/11/199253.81%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/199201/12/199249.52%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/199201/01/199347.60%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193



02/01/199301/02/199339.83%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/199301/03/199341.54%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/199301/04/199342.44%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/199301/05/199342.14%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/199301/06/199341.60%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/199301/07/199341.51%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/199301/08/199339.67%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/199301/09/199336.20%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/199301/10/199334.76%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/199301/11/199334.16%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/199301/12/199333.86%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/199301/01/199434.65%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/199401/02/199436.00%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/199401/03/199436.56%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/199401/04/199436.16%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/199401/05/199436.43%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/199401/06/199436.90%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/199401/07/199438.27%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/199401/08/199439.49%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/199401/09/199440.52%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/199401/10/199443.74%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/199401/11/199447.48%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/199401/12/199447.97%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/199401/01/199552.45%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/199501/02/199553.03%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/199501/03/199554.07%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/199501/04/199551.30%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/199501/05/199548.08%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/199501/06/199546.26%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/199501/07/199545.59%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/199501/08/199544.98%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/199501/09/199544.39%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/199501/10/199544.80%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/199501/11/199546.10%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/199501/12/199547.32%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/199501/01/199647.23%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/199601/02/199645.47%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/199601/03/199646.73%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/199601/04/199646.73%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/199601/05/199646.82%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/199601/06/199648.02%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/199601/07/199650.19%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/199601/08/199653.21%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/199601/09/199651.21%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/199601/10/199650.31%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/199601/11/199649.48%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/199601/12/199648.62%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/199601/01/199748.35%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/199701/02/199747.36%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/199701/03/199746.44%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/199701/04/199746.06%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/199701/05/199745.54%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/199701/06/199745.29%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193



02/06/199701/07/199744.44%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/199701/08/199742.37%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/199701/09/199742.28%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/199701/10/199744.10%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/199701/11/199743.43%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/199701/12/199743.61%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/199701/01/199843.09%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/199801/02/199843.25%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/199801/03/199841.96%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/199801/04/199840.88%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/199801/05/199839.76%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/199801/06/199838.88%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/199801/07/199838.22%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/199801/08/199837.37%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/199801/09/199833.91%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/199801/10/199832.94%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/199801/11/199833.28%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/199801/12/199839.65%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/199801/01/199941.60%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/199901/02/199941.76%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/199901/03/199942.10%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/199901/04/199941.00%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/199901/05/199939.56%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/199901/06/199938.68%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/199901/07/199938.97%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/199901/08/199938.50%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/199901/09/199937.31%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/199901/10/199937.42%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/199901/11/199937.26%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/199901/12/199937.06%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/199901/01/200036.02%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/200001/02/200034.43%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/200001/03/200033.44%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/200001/04/200032.31%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/200001/05/200031.23%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/200001/06/200030.69%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/200001/07/200030.65%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/200001/08/200030.56%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/200001/09/200029.81%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/200001/10/200029.34%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/200001/11/200028.51%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/200001/12/200028.06%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/200001/01/200127.36%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/200101/02/200126.89%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/200101/03/200126.17%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/200101/04/200125.61%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/200101/05/200124.80%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/200101/06/200124.75%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/200101/07/200124.03%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/200101/08/200123.18%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/200101/09/200122.50%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/200101/10/200122.57%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/200101/11/200122.75%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193



02/11/200101/12/200122.23%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/200101/01/200220.57%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/200201/02/200217.39%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/200201/03/200217.66%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/200201/05/200218.70%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/200201/06/200219.01%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/200201/07/200223.27%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/200201/08/200228.01%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/200201/09/200228.26%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/200201/10/200228.44%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/200201/11/200228.01%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/200201/12/200228.06%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/200201/01/200328.15%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/200301/02/200328.40%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/200301/03/200328.62%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/200301/04/200328.33%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/200301/05/200328.06%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/200301/06/200327.38%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/200301/07/200326.24%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/200301/08/200325.34%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/200301/09/200324.28%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/200301/10/200323.33%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/200301/11/200322.55%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/200301/12/200321.38%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/200301/01/200420.43%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/200401/02/200419.49%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/200401/03/200419.10%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/200401/04/200418.34%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/200401/05/200417.98%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/200401/06/200417.64%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/200401/07/200417.71%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/200401/08/200417.57%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/200401/09/200417.62%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/200401/10/200417.62%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/200401/11/200417.59%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/200401/12/200417.57%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/200401/01/200517.06%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/200501/02/200516.49%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/200501/03/200516.02%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/200501/04/200515.95%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/200501/05/200515.91%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/200501/06/200515.82%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/200501/07/200515.77%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/200501/08/200515.86%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/200501/09/200515.77%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/200501/10/200515.77%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/200501/11/200516.04%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/200501/12/200516.67%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/200501/01/200617.39%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/200601/02/200617.62%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/200601/03/200618.27%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/200601/04/200618.16%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/200601/05/200618.83%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193



02/05/200601/06/200619.22%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/200601/07/200619.08%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/200601/08/200618.90%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/200601/09/200619.42%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/200601/10/200619.31%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/200601/11/200619.15%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/200601/12/200618.72%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/200601/01/200717.98%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/200701/02/200716.72%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/200701/03/200716.22%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/200701/04/200715.57%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/200701/05/200715.41%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/200701/06/200715.14%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/200701/07/200714.78%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/200701/08/200714.38%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/200701/09/200714.81%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/200701/10/200715.41%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/200701/11/200715.44%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/200701/12/200715.46%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/200701/01/200815.59%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/200801/02/200816.07%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/200801/03/200816.07%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/200801/04/200814.96%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/200801/05/200813.82%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/200801/06/200813.91%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/200801/07/200814.36%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/200801/08/200814.78%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/200801/09/200815.48%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/200801/10/200816.04%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/200801/11/200815.37%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/200801/12/200814.22%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/200801/01/200912.92%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/200901/02/200911.09%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/200901/03/20099.90%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/200901/04/20099.31%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/200901/05/20098.82%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/200901/06/20098.89%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/200901/07/20099.07%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/200901/08/20098.93%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/200901/09/20099.02%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/200901/10/20099.43%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/200901/11/20099.54%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/200901/12/20099.56%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/200901/01/20109.85%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/201001/02/201010.53%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/201001/03/201010.49%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/201001/04/201010.51%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/201001/05/201010.94%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/201001/06/201011.05%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/201001/07/201010.94%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/201001/08/201011.07%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/201001/09/201011.39%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/201001/10/201011.34%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193



02/10/201001/11/201011.97%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/201001/12/201011.90%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/201001/01/201111.84%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/201101/02/201111.79%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/201101/03/201112.47%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/201101/04/201112.92%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/201101/05/201113.66%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/201101/06/201113.73%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/201101/07/201113.77%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/201101/08/201114.04%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/201101/09/201114.13%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/201101/10/201113.84%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/201101/11/201113.97%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/201101/12/201113.68%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/201101/01/201213.32%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/201201/02/201213.19%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/201201/03/201212.78%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/201201/04/201212.74%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/201201/05/201212.92%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/201201/06/201212.87%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/201201/07/201212.80%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/201201/08/201212.31%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/201201/09/201212.17%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/201201/10/201212.20%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/201201/11/201212.29%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/201201/12/201211.86%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/201201/01/201311.77%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/201301/02/201311.03%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/201301/03/201310.98%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/201301/04/201310.95%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/201301/05/201311.02%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/201301/06/201310.75%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/201301/07/20139.99%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/201301/08/201310.03%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/201301/09/20139.85%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/201301/10/20139.69%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/201301/11/20139.31%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/201301/12/20139.40%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/201301/01/20149.42%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/201401/02/20149.40%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/201401/03/20149.67%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/201401/04/20149.13%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/201401/05/20149.02%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/201401/06/20148.97%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/201401/07/20149.04%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/201401/08/20149.15%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/201401/09/20148.46%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/201401/10/20148.10%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/201401/11/20148.10%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/201401/12/20148.10%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/201401/01/20158.05%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/201501/02/20158.07%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/201501/03/20158.03%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193



02/03/201501/04/20157.80%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/201501/05/20157.76%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/201501/06/20157.74%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/201501/07/20157.83%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/201501/08/20157.69%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/201501/09/20157.62%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/201501/10/20157.67%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/201501/11/20157.74%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/201501/12/20157.65%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/201501/01/20167.76%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/201601/02/20167.62%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/201601/03/20167.72%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/201601/04/20167.63%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/201601/05/20167.58%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/201601/06/20167.72%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/201601/07/20167.65%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/201601/08/20167.72%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/201601/09/20167.70%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/201601/10/20167.67%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/201601/11/20167.74%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/201601/12/20167.76%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/201601/01/20177.83%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/201701/02/20177.81%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/201701/03/20177.88%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/201701/04/20177.94%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/201701/05/20177.90%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/201701/06/20177.90%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/201701/07/20177.85%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/201701/08/20177.90%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/201701/09/20177.83%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/201701/10/20177.83%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/201701/11/20177.92%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/201701/12/20177.88%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/201701/01/20187.79%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/201801/02/20187.85%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/201801/03/20187.94%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/201801/04/20187.92%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/201801/05/20187.81%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/201801/06/20187.81%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/201801/07/20187.76%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/201801/08/20187.83%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/08/201801/09/20187.83%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/201801/10/20187.67%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/201801/11/20187.67%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/201801/12/20187.90%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/201801/01/20198.06%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/201901/02/20198.08%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/201901/03/20198.08%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/201901/04/20198.08%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/201901/05/20198.01%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/201901/06/20197.99%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/201901/07/20197.92%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/201901/08/20197.92%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193



02/08/201901/09/20197.85%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/09/201901/10/20197.90%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/10/201901/11/20197.90%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/11/201901/12/20197.85%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/12/201901/01/20207.85%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/01/202001/02/20207.79%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/02/202001/03/20207.83%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/03/202001/04/20207.74%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/04/202001/05/20207.63%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/05/202001/06/20207.40%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/06/202001/07/20207.38%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

02/07/202031/12/20997.34%ריבית הלוואות חוץ בנקאיות מרכזית193

01/01/190101/04/20034.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

02/04/200330/06/20036.30%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/07/200308/10/20035.50%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

09/10/200306/01/20045.20%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

07/01/200403/04/20045.10%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

04/04/200410/07/20044.60%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

11/07/200410/10/20044.50%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

11/10/200409/01/20054.20%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

10/01/200509/04/20054.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

10/04/200509/07/20053.10%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

10/07/200510/10/20053.20%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

11/10/200508/01/20063.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

09/01/200605/04/20064.30%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

06/04/200608/07/20064.50%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

09/07/200603/10/20064.70%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

04/10/200606/01/20074.80%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

07/01/200709/04/20074.60%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

10/04/200715/07/20074.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

16/07/200708/10/20073.20%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

09/10/200708/01/20084.40%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

09/01/200806/04/20084.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

07/04/200808/07/20082.70%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

09/07/200812/10/20082.80%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

13/10/200831/12/20083.90%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/01/200931/03/20093.60%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/04/200908/07/20091.80%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

09/07/200930/09/20091.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/10/200931/12/20091.70%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/01/201031/03/20101.70%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/04/201030/06/20101.30%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/07/201030/09/20101.10%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/10/201031/12/20101.40%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/01/201131/03/20111.50%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/04/201130/06/20111.80%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/07/201130/09/20112.30%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/10/201131/12/20112.10%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/01/201231/03/20121.60%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/04/201230/06/20121.10%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/07/201230/09/20121.20%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/10/201231/12/20121.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/01/201331/03/20131.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196



01/04/201330/06/20131.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/07/201330/09/20131.10%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/10/201331/12/20131.20%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/01/201431/03/20141.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/04/201430/06/20141.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/07/201430/09/20141.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/10/201431/12/20141.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/01/201531/03/20151.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/04/201530/06/20151.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/07/201530/09/20151.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/10/201531/12/20151.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/01/201631/03/20161.10%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/04/201630/06/20161.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/07/201630/09/20161.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/10/201631/12/20161.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/01/201731/03/20171.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/04/201730/06/20171.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/07/201730/09/20171.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/10/201731/12/20171.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/01/201831/03/20181.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/04/201830/06/20181.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/07/201830/09/20181.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/10/201831/12/20181.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/01/201931/03/20191.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/04/201930/06/20191.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/07/201930/09/20191.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/10/201931/12/20191.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/01/202031/03/20201.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/04/202030/06/20201.30%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/07/202030/09/20201.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/10/202031/12/20201.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/01/202131/12/20991.00%ריבית צמודה מרכזית (ד"פס) 12כלל 196

01/01/190101/04/20035.00%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

02/04/200330/06/200312.80%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/07/200308/10/200312.00%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

09/10/200306/01/200411.70%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

07/01/200403/04/200411.60%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

04/04/200410/07/200411.10%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

11/07/200410/10/200411.00%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

11/10/200409/01/200510.70%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

10/01/200509/04/200510.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

10/04/200509/07/20059.60%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

10/07/200510/10/20059.70%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

11/10/200508/01/20069.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

09/01/200605/04/200610.80%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

06/04/200608/07/200611.00%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

09/07/200603/10/200611.20%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

04/10/200606/01/200711.30%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

07/01/200709/04/200711.10%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

10/04/200715/07/200710.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

16/07/200708/10/20079.70%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

09/10/200708/01/200810.90%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

09/01/200806/04/200810.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197



07/04/200808/07/20089.20%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

09/07/200806/10/20089.30%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

07/10/200831/12/200810.40%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/01/200931/03/200910.10%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/04/200908/07/20098.30%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

09/07/200930/09/20097.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/10/200931/12/20098.20%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/01/201031/03/20108.20%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/04/201030/06/20107.80%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/07/201030/09/20107.60%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/10/201031/12/20107.90%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/01/201131/03/20118.00%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/04/201130/06/20118.30%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/07/201130/09/20118.80%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/10/201131/12/20118.60%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/01/201231/03/20128.10%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/04/201230/06/20127.60%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/07/201230/09/20127.70%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/10/201231/12/20127.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/01/201331/03/20137.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/04/201330/06/20137.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/07/201330/09/20137.60%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/10/201331/12/20137.70%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/01/201431/03/20147.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/04/201430/06/20147.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/07/201430/09/20147.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/10/201431/12/20147.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/01/201531/03/20157.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/04/201530/06/20157.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/07/201530/09/20157.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/10/201531/12/20157.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/01/201631/03/20167.60%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/04/201630/06/20167.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/07/201630/09/20167.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/10/201631/12/20167.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/01/201731/03/20177.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/04/201730/06/20177.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/07/201730/09/20177.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/10/201731/12/20177.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/01/201831/03/20187.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/04/201830/06/20187.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/07/201830/09/20187.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/10/201831/12/20187.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/01/201931/03/20197.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/04/201930/06/20197.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/07/201930/09/20197.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/10/201931/12/20197.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/01/202031/03/20207.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/04/202030/06/20207.80%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/07/202030/09/20207.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/10/202031/12/20207.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/01/202131/12/20997.50%ריבית פיגורים מרכזית - 3כלל 197

01/01/190131/12/200313.70%ש מרכזית"עו-יהב198



01/01/200428/01/200413.30%ש מרכזית"עו-יהב198

29/01/200425/02/200413.00%ש מרכזית"עו-יהב198

26/02/200431/03/200412.80%ש מרכזית"עו-יהב198

01/04/200424/11/200412.60%ש מרכזית"עו-יהב198

25/11/200426/01/200512.40%ש מרכזית"עו-יהב198

27/01/200529/09/200512.00%ש מרכזית"עו-יהב198

30/09/200529/10/200512.25%ש מרכזית"עו-יהב198

30/10/200501/12/200512.50%ש מרכזית"עו-יהב198

02/12/200526/01/200613.00%ש מרכזית"עו-יהב198

27/01/200601/04/200613.25%ש מרכזית"עו-יהב198

02/04/200627/04/200613.50%ש מרכזית"עו-יהב198

28/04/200629/11/200613.75%ש מרכזית"עו-יהב198

30/11/200627/12/200613.50%ש מרכזית"עו-יהב198

28/12/200606/03/200713.00%ש מרכזית"עו-יהב198

07/03/200725/04/200712.50%ש מרכזית"עו-יהב198

26/04/200727/12/200712.25%ש מרכזית"עו-יהב198

28/12/200727/02/200812.75%ש מרכזית"עו-יהב198

28/02/200826/03/200812.25%ש מרכזית"עו-יהב198

27/03/200829/05/200811.75%ש מרכזית"עו-יהב198

30/05/200831/07/200812.00%ש מרכזית"עו-יהב198

01/08/200828/08/200812.50%ש מרכזית"עו-יהב198

29/08/200811/10/200812.75%ש מרכזית"עו-יהב198

12/10/200829/10/200812.25%ש מרכזית"עו-יהב198

30/10/200813/11/200812.00%ש מרכזית"עו-יהב198

14/11/200826/11/200811.50%ש מרכזית"עו-יהב198

27/11/200831/12/200811.00%ש מרכזית"עו-יהב198

01/01/200931/01/200910.25%ש מרכזית"עו-יהב198

01/02/200928/02/20099.50%ש מרכזית"עו-יהב198

01/03/200925/03/20099.25%ש מרכזית"עו-יהב198

26/03/200927/08/20099.00%ש מרכזית"עו-יהב198

28/08/200926/11/20099.25%ש מרכזית"עו-יהב198

27/11/200931/12/20099.50%ש מרכזית"עו-יהב198

01/01/201031/03/20109.75%ש מרכזית"עו-יהב198

01/04/201030/06/201010.00%ש מרכזית"עו-יהב198

01/07/201031/07/201012.00%ש מרכזית"עו-יהב198

01/08/201031/08/201010.25%ש מרכזית"עו-יהב198

01/09/201002/10/201012.25%ש מרכזית"עו-יהב198

03/10/201027/01/201112.50%ש מרכזית"עו-יהב198

28/01/201124/02/201112.75%ש מרכזית"עו-יהב198

25/02/201131/03/201113.00%ש מרכזית"עו-יהב198

01/04/201126/05/201113.50%ש מרכזית"עו-יהב198

27/05/201101/10/201113.75%ש מרכזית"עו-יהב198

02/10/201131/12/201113.50%ש מרכזית"עו-יהב198

01/01/201229/02/201213.25%ש מרכזית"עו-יהב198

01/03/201230/06/201213.00%ש מרכזית"עו-יהב198

01/07/201231/10/201212.75%ש מרכזית"עו-יהב198

01/11/201231/12/201212.50%ש מרכזית"עו-יהב198

01/01/201331/05/201312.25%ש מרכזית"עו-יהב198

01/06/201330/09/201311.75%ש מרכזית"עו-יהב198

01/10/201301/03/201411.50%ש מרכזית"עו-יהב198

02/03/201431/07/201411.25%ש מרכזית"עו-יהב198

01/08/201431/08/201411.00%ש מרכזית"עו-יהב198

01/09/201428/02/201510.75%ש מרכזית"עו-יהב198



01/03/201530/11/201810.60%ש מרכזית"עו-יהב198

01/12/201830/04/202010.75%ש מרכזית"עו-יהב198

01/05/202031/12/209910.60%ש מרכזית"עו-יהב198

01/01/190131/12/200315.45%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

01/01/200428/01/200415.05%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

29/01/200425/02/200414.75%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

26/02/200431/03/200414.55%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

01/04/200424/11/200414.35%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

25/11/200426/01/200514.15%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

27/01/200529/09/200513.75%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

30/09/200529/10/200514.00%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

30/10/200501/04/200614.25%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

02/04/200627/04/200615.25%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

28/04/200629/11/200615.50%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

30/11/200627/12/200615.25%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

28/12/200606/03/200714.75%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

07/03/200725/04/200714.25%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

26/04/200727/12/200714.00%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

28/12/200727/02/200814.50%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

28/02/200826/03/200814.00%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

27/03/200829/05/200813.50%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

30/05/200831/07/200813.75%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

01/08/200828/08/200814.25%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

29/08/200807/09/200814.50%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

08/09/200811/10/200815.55%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

12/10/200829/10/200815.05%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

30/10/200813/11/200814.80%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

14/11/200826/11/200814.30%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

27/11/200831/12/200813.80%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

01/01/200931/01/200913.05%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

01/02/200928/02/200912.80%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

01/03/200925/03/200912.55%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

26/03/200930/04/200911.80%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

01/05/200927/08/200913.80%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

28/08/200926/11/200914.05%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

27/11/200931/12/200914.30%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

01/01/201031/03/201014.55%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

01/04/201031/07/201014.80%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

01/08/201002/10/201015.05%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

03/10/201027/01/201115.30%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

28/01/201124/02/201115.55%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

25/02/201131/03/201115.80%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

01/04/201126/05/201116.30%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

27/05/201101/10/201116.55%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

02/10/201131/12/201116.30%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

01/01/201229/02/201216.05%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

01/03/201230/06/201215.80%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

01/07/201231/10/201215.55%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

01/11/201231/12/201215.30%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

01/01/201331/05/201315.05%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

01/06/201330/09/201314.55%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

01/10/201301/03/201414.30%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

02/03/201431/07/201414.05%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199



01/08/201431/08/201413.80%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

01/09/201430/11/201413.55%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

01/12/201428/02/201513.80%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

01/03/201530/11/201813.40%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

01/12/201809/04/202013.55%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

10/04/202031/12/209913.40%הלוואה לא צמודה מרכזית-יהב199

01/01/190101/10/201117.00%הלוואה צמודה מרכזית-יהב200

02/10/201131/08/201417.00%הלוואה צמודה מרכזית-יהב200

01/09/201431/12/20999.50%הלוואה צמודה מרכזית-יהב200

01/01/190131/12/200311.20%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

01/01/200428/01/200410.80%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

29/01/200425/02/200410.50%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

26/02/200431/03/200410.30%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

01/04/200424/11/200410.10%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

25/11/200426/01/20059.90%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

27/01/200529/09/20059.50%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

30/09/200529/10/20059.75%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

30/10/200501/12/200510.00%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

02/12/200526/01/200610.50%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

27/01/200601/04/200610.75%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

02/04/200627/04/200611.00%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

28/04/200629/11/200611.25%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

30/11/200627/12/200611.00%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

28/12/200606/03/200710.50%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

07/03/200725/04/200710.00%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

26/04/200727/12/20079.75%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

28/12/200727/02/200810.25%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

28/02/200826/03/20089.75%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

27/03/200829/05/20089.25%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

30/05/200831/07/20089.50%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

01/08/200828/08/200810.00%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

29/08/200811/10/200810.25%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

12/10/200829/10/20089.75%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

30/10/200813/11/20089.50%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

14/11/200826/11/20089.00%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

27/11/200831/12/20088.50%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

01/01/200931/01/20097.75%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

01/02/200928/02/20097.00%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

01/03/200925/03/20096.75%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

26/03/200927/08/20096.50%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

28/08/200926/11/20096.75%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

27/11/200931/12/20097.00%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

01/01/201031/03/20107.25%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

01/04/201031/07/20107.50%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

01/08/201002/10/20107.75%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

03/10/201027/01/20118.00%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

28/01/201124/02/20118.25%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

25/02/201131/03/20118.50%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

01/04/201126/05/20119.00%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

27/05/201101/10/20119.25%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

02/10/201131/12/20119.00%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

01/01/201229/02/20128.75%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

01/03/201230/06/20128.50%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201



01/07/201231/10/20128.25%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

01/11/201231/12/20128.00%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

01/01/201331/05/20137.75%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

01/06/201330/09/20137.25%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

01/10/201301/03/20147.00%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

02/03/201431/07/20146.75%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

01/08/201431/08/20146.50%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

01/09/201430/11/20146.25%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

01/12/201428/02/20156.50%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

01/03/201530/06/20156.10%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

01/07/201530/11/20188.10%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

01/12/201830/04/20208.25%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

01/05/202031/12/20998.10%הלוואה מפקדון מעסיק מרכזית-יהב201

01/01/190130/06/200310.30%ריבית שיקלית מרכזית202

01/07/200308/10/20038.90%ריבית שיקלית מרכזית202

09/10/200306/01/20048.10%ריבית שיקלית מרכזית202

07/01/200403/04/20046.80%ריבית שיקלית מרכזית202

04/04/200410/07/20046.50%ריבית שיקלית מרכזית202

11/07/200410/10/20046.60%ריבית שיקלית מרכזית202

11/10/200409/01/20056.50%ריבית שיקלית מרכזית202

10/01/200509/04/20056.00%ריבית שיקלית מרכזית202

10/04/200509/07/20055.80%ריבית שיקלית מרכזית202

10/07/200510/10/20055.90%ריבית שיקלית מרכזית202

11/10/200508/01/20066.20%ריבית שיקלית מרכזית202

09/01/200605/04/20067.10%ריבית שיקלית מרכזית202

06/04/200608/07/20067.60%ריבית שיקלית מרכזית202

09/07/200603/10/20067.80%ריבית שיקלית מרכזית202

04/10/200606/01/20077.80%ריבית שיקלית מרכזית202

07/01/200709/04/20077.00%ריבית שיקלית מרכזית202

10/04/200715/07/20076.40%ריבית שיקלית מרכזית202

16/07/200708/10/20075.90%ריבית שיקלית מרכזית202

09/10/200708/01/20086.40%ריבית שיקלית מרכזית202

09/01/200806/04/20086.70%ריבית שיקלית מרכזית202

07/04/200808/07/20085.50%ריבית שיקלית מרכזית202

09/07/200812/10/20086.20%ריבית שיקלית מרכזית202

13/10/200831/12/20086.30%ריבית שיקלית מרכזית202

01/01/200931/03/20093.80%ריבית שיקלית מרכזית202

01/04/200908/07/20092.90%ריבית שיקלית מרכזית202

09/07/200930/09/20092.80%ריבית שיקלית מרכזית202

01/10/200931/12/20093.30%ריבית שיקלית מרכזית202

01/01/201031/03/20103.60%ריבית שיקלית מרכזית202

01/04/201030/06/20103.80%ריבית שיקלית מרכזית202

01/07/201030/09/20104.00%ריבית שיקלית מרכזית202

01/10/201031/12/20104.20%ריבית שיקלית מרכזית202

01/01/201131/03/20114.20%ריבית שיקלית מרכזית202

01/04/201130/06/20115.10%ריבית שיקלית מרכזית202

01/07/201130/09/20115.40%ריבית שיקלית מרכזית202

01/10/201131/12/20114.90%ריבית שיקלית מרכזית202

01/01/201231/03/20124.60%ריבית שיקלית מרכזית202

01/04/201230/06/20124.60%ריבית שיקלית מרכזית202

01/07/201230/09/20124.20%ריבית שיקלית מרכזית202

01/10/201231/12/20124.20%ריבית שיקלית מרכזית202

01/01/201331/03/20133.80%ריבית שיקלית מרכזית202



01/04/201330/06/20133.70%ריבית שיקלית מרכזית202

01/07/201330/09/20133.20%ריבית שיקלית מרכזית202

01/10/201331/12/20133.20%ריבית שיקלית מרכזית202

01/01/201431/03/20142.90%ריבית שיקלית מרכזית202

01/04/201430/06/20142.70%ריבית שיקלית מרכזית202

01/07/201430/09/20142.70%ריבית שיקלית מרכזית202

01/10/201431/12/20142.20%ריבית שיקלית מרכזית202

01/01/201531/03/20152.20%ריבית שיקלית מרכזית202

01/04/201530/06/20152.10%ריבית שיקלית מרכזית202

01/07/201530/09/20152.10%ריבית שיקלית מרכזית202

01/10/201531/12/20152.10%ריבית שיקלית מרכזית202

01/01/201631/03/20162.10%ריבית שיקלית מרכזית202

01/04/201630/06/20162.10%ריבית שיקלית מרכזית202

01/07/201630/09/20162.10%ריבית שיקלית מרכזית202

01/10/201631/12/20162.10%ריבית שיקלית מרכזית202

01/01/201731/03/20172.20%ריבית שיקלית מרכזית202

01/04/201730/06/20172.10%ריבית שיקלית מרכזית202

01/07/201730/09/20172.10%ריבית שיקלית מרכזית202

01/10/201731/12/20172.10%ריבית שיקלית מרכזית202

01/01/201831/03/20182.10%ריבית שיקלית מרכזית202

01/04/201830/06/20182.10%ריבית שיקלית מרכזית202

01/07/201830/09/20182.10%ריבית שיקלית מרכזית202

01/10/201831/12/20182.20%ריבית שיקלית מרכזית202

01/01/201931/03/20192.40%ריבית שיקלית מרכזית202

01/04/201930/06/20192.30%ריבית שיקלית מרכזית202

01/07/201930/09/20192.30%ריבית שיקלית מרכזית202

01/10/201931/12/20192.20%ריבית שיקלית מרכזית202

01/01/202031/03/20202.20%ריבית שיקלית מרכזית202

01/04/202030/06/20202.20%ריבית שיקלית מרכזית202

01/07/202030/09/20202.03%ריבית שיקלית מרכזית202

01/10/202031/12/20202.00%ריבית שיקלית מרכזית202

01/01/202131/12/20992.00%ריבית שיקלית מרכזית202

01/01/190130/06/20032.29%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/07/200308/10/20032.11%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

09/10/200306/01/20042.16%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

07/01/200403/04/20042.15%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

04/04/200410/07/20042.11%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

11/07/200410/10/20042.11%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

11/10/200409/01/20053.00%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

10/01/200509/04/20053.56%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

10/04/200509/07/20053.91%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

10/07/200510/10/20054.50%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

11/10/200508/01/20065.05%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

09/01/200605/04/20065.50%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

06/04/200608/07/20065.99%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

09/07/200603/10/20066.50%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

04/10/200606/01/20076.36%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

07/01/200709/04/20076.36%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

10/04/200715/07/20076.34%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

16/07/200708/10/20076.36%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

09/10/200708/01/20086.23%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

09/01/200806/04/20085.72%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

07/04/200808/07/20083.69%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203



09/07/200812/10/20083.79%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

13/10/200831/12/20084.88%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/01/200931/03/20092.43%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/04/200908/07/20092.20%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

09/07/200930/09/20091.59%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/10/200931/12/20093.89%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/01/201031/03/20101.25%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/04/201030/06/20101.29%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/07/201030/09/20101.53%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/10/201031/12/20101.29%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/01/201131/03/20111.30%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/04/201130/06/20111.30%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/07/201130/09/20111.24%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/10/201131/12/20111.37%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/01/201231/03/20121.58%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/04/201230/06/20121.46%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/07/201230/09/20121.46%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/10/201231/12/20121.36%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/01/201331/03/20131.30%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/04/201330/06/20131.28%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/07/201330/09/20131.27%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/10/201331/12/20131.24%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/01/201431/03/20141.24%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/04/201430/06/20141.23%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/07/201430/09/20141.23%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/10/201431/12/20141.23%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/01/201531/03/20151.25%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/04/201530/06/20151.27%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/07/201530/09/20151.28%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/10/201531/12/20151.32%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/01/201631/03/20161.61%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/04/201630/06/20161.63%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/07/201630/09/20161.65%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/10/201631/12/20161.85%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/01/201731/03/20172.00%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/04/201730/06/20172.15%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/07/201730/09/20172.30%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/10/201731/12/20172.34%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/01/201831/03/20182.69%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/04/201830/06/20183.30%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/07/201830/09/20183.33%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/10/201831/12/20183.39%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/01/201931/03/20193.80%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/04/201930/06/20193.60%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/07/201930/09/20193.33%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/10/201931/12/20193.10%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/01/202031/03/20202.94%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/04/202030/06/20202.45%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/07/202030/09/20201.31%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/10/202031/12/20201.22%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/01/202131/12/20991.25%מרכזית (דולר)ריבית במטבע חוץ 203

01/01/190102/03/200211.80%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

03/03/200225/04/200212.40%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204



26/04/200230/05/200212.60%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

31/05/200212/06/200213.60%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

13/06/200227/06/200215.10%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

28/06/200214/10/200217.10%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

15/10/200225/12/200217.10%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

26/12/200226/03/200316.90%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

27/03/200301/05/200316.70%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

02/05/200328/05/200316.40%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

29/05/200325/06/200316.00%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

26/06/200330/07/200315.50%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

31/07/200327/08/200315.00%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

28/08/200324/09/200314.50%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

25/09/200329/10/200314.10%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

30/10/200326/11/200313.60%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

27/11/200331/12/200313.20%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

01/01/200428/01/200412.80%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

29/01/200425/02/200412.50%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

26/02/200431/03/200412.30%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

01/04/200426/01/200512.10%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

27/01/200529/10/200511.50%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

30/10/200526/01/200612.00%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

27/01/200627/07/200612.75%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

28/07/200625/10/200613.50%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

26/10/200631/01/200713.25%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

01/02/200730/05/200712.25%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

31/05/200728/07/200711.50%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

29/07/200730/08/200711.75%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

31/08/200728/12/200711.50%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

29/12/200727/02/200812.25%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

28/02/200826/03/200811.75%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

27/03/200826/06/200811.25%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

27/06/200811/10/200811.75%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

12/10/200826/10/200813.00%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

27/10/200813/11/200812.75%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

14/11/200826/11/200812.25%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

27/11/200829/12/200812.65%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

30/12/200827/01/200911.90%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

28/01/200923/02/200911.15%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

24/02/200924/03/200910.90%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

25/03/200924/08/200910.65%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

25/08/200926/11/200910.90%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

27/11/200928/12/200911.15%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

29/12/200901/04/201011.40%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

02/04/201029/07/201011.65%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

30/07/201002/10/201011.90%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

03/10/201027/01/201112.15%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

28/01/201124/02/201112.40%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

25/02/201131/03/201112.65%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

01/04/201126/05/201113.15%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

27/05/201101/10/201113.40%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

02/10/201130/11/201113.15%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

01/12/201125/01/201212.90%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

26/01/201227/06/201212.65%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204



28/06/201231/10/201212.40%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

01/11/201226/12/201212.15%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

27/12/201216/05/201311.90%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

17/05/201329/05/201311.65%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

30/05/201326/09/201311.40%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

27/09/201326/02/201411.15%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

27/02/201430/07/201410.90%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

31/07/201427/08/201410.65%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

28/08/201425/02/201510.40%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

26/02/201529/11/201810.25%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

30/11/201809/04/202010.40%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

10/04/202031/12/209910.25%חריגה מרכזית+המזרחי חחד מירבי. ב204

%3מזרחי 205 +P 01/01/190125/07/200111.00%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 26/07/200131/10/200110.80%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 01/11/200119/11/200110.60%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 20/11/200128/11/200110.60%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 29/11/200124/12/200110.30%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 25/12/200131/12/20018.30%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 01/01/200202/03/20028.30%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 03/03/200225/04/20028.90%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 26/04/200230/05/20029.10%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 31/05/200212/06/200210.10%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 13/06/200227/06/200211.60%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 28/06/200225/12/200213.60%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 26/12/200213/01/200313.40%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 14/01/200326/03/200313.40%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 27/03/200301/05/200313.20%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 02/05/200328/05/200312.90%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 29/05/200325/06/200312.50%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 26/06/200313/07/200312.00%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 14/07/200330/07/200312.00%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 31/07/200327/08/200311.50%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 28/08/200324/09/200311.00%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 25/09/200329/10/200310.60%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 30/10/200326/11/200310.10%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 27/11/200331/12/20039.70%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 01/01/200425/02/20049.00%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 26/02/200431/03/20048.80%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 01/04/200421/01/20058.60%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 22/01/200529/10/20058.00%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 30/10/200526/01/20068.50%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 27/01/200627/07/20069.25%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 28/07/200625/10/200610.00%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 26/10/200631/01/20079.75%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 01/02/200730/05/20078.75%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 31/05/200728/07/20078.00%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 29/07/200730/08/20078.25%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 31/08/200728/12/20078.00%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 29/12/200726/03/20088.75%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 27/03/200826/06/20087.75%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 27/06/200829/10/20088.25%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 30/10/200813/11/20088.00%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 14/11/200826/11/20087.50%מרכזית



%3מזרחי 205 +P 27/11/200829/12/20087.00%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 30/12/200828/01/20096.25%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 29/01/200925/03/20095.50%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 26/03/200927/08/20095.00%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 28/08/200926/11/20095.25%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 27/11/200931/12/20095.50%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 01/01/201001/04/20105.75%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 02/04/201029/07/20106.00%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 30/07/201002/10/20106.25%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 03/10/201027/01/20116.50%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 28/01/201124/02/20116.75%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 25/02/201131/03/20117.00%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 01/04/201126/05/20117.50%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 27/05/201101/10/20117.75%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 02/10/201130/11/20117.50%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 01/12/201125/01/20127.25%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 26/01/201227/06/20127.00%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 28/06/201231/10/20126.75%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 01/11/201226/12/20126.50%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 27/12/201216/05/20136.25%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 17/05/201329/05/20136.00%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 30/05/201326/09/20135.75%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 27/09/201326/02/20145.50%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 27/02/201430/07/20145.25%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 31/07/201427/08/20145.00%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 28/08/201425/02/20154.75%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 26/02/201529/11/20184.60%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 30/11/201809/04/20204.75%מרכזית

%3מזרחי 205 +P 10/04/202031/12/20994.60%מרכזית

01/01/190126/01/200511.70%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

27/01/200529/09/200511.50%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

30/09/200529/10/200511.75%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

30/10/200501/12/200512.00%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

02/12/200526/01/200612.50%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

27/01/200601/04/200612.75%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

02/04/200627/04/200613.00%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

28/04/200627/07/200613.25%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

28/07/200626/10/200613.50%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

27/10/200629/11/200613.25%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

30/11/200627/12/200613.80%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

28/12/200631/01/200713.30%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

01/02/200728/02/200713.05%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

01/03/200725/04/200712.80%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

26/04/200730/05/200712.55%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

31/05/200730/08/200712.30%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

31/08/200727/12/200712.80%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

28/12/200729/01/200813.05%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

30/01/200827/02/200813.30%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

28/02/200826/03/200812.80%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

27/03/200829/05/200812.30%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

30/05/200826/06/200812.55%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

27/06/200831/07/200814.15%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

01/08/200811/10/200814.40%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211



12/10/200829/10/200814.15%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

30/10/200813/11/200813.90%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

14/11/200826/11/200813.40%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

27/11/200801/01/200912.90%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

02/01/200928/01/200912.15%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

29/01/200925/02/200911.40%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

26/02/200925/03/200911.15%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

26/03/200927/08/200910.90%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

28/08/200926/11/200911.15%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

27/11/200931/12/200911.40%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

01/01/201001/04/201011.65%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

02/04/201029/07/201011.90%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

30/07/201002/10/201012.15%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

03/10/201027/01/201112.40%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

28/01/201124/02/201112.65%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

25/02/201131/03/201112.90%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

01/04/201126/05/201113.40%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

27/05/201101/10/201113.65%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

02/10/201108/10/201113.40%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

09/10/201130/11/201112.00%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

01/12/201125/01/201211.75%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

26/01/201227/06/201211.50%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

28/06/201231/10/201211.25%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

01/11/201226/12/201211.00%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

27/12/201216/05/201310.75%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

17/05/201329/05/201310.50%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

30/05/201326/09/201310.25%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

27/09/201326/02/201410.00%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

27/02/201430/07/20149.75%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

31/07/201427/08/20149.50%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

28/08/201425/02/20159.25%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

26/02/201529/11/20189.10%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

30/11/201809/04/20209.25%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

10/04/202031/12/20999.10%ש עסקי עם קו אשראי מרכזית"עו211

01/01/190126/01/200512.70%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

27/01/200529/09/200512.50%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

30/09/200529/10/200512.75%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

30/10/200501/12/200513.00%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

02/12/200526/01/200613.50%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

27/01/200601/04/200613.75%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

02/04/200627/04/200614.00%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

28/04/200627/07/200614.25%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

28/07/200626/10/200614.50%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

27/10/200629/11/200614.25%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

30/11/200627/12/200615.25%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

28/12/200631/01/200714.75%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

01/02/200727/02/200716.50%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

28/02/200728/02/200714.50%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

01/03/200725/04/200714.25%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

26/04/200730/05/200714.00%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

31/05/200730/08/200715.25%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

31/08/200727/12/200715.75%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

28/12/200727/02/200816.50%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212



28/02/200826/03/200816.00%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

27/03/200829/05/200815.50%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

30/05/200826/06/200815.75%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

27/06/200831/07/200817.55%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

01/08/200811/10/200817.80%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

12/10/200829/10/200817.55%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

30/10/200813/11/200817.30%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

14/11/200826/11/200816.80%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

27/11/200801/01/200916.30%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

02/01/200928/01/200915.55%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

29/01/200925/02/200914.80%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

26/02/200925/03/200914.55%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

26/03/200927/08/200914.30%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

28/08/200926/11/200914.55%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

27/11/200931/12/200914.80%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

01/01/201001/04/201015.05%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

02/04/201029/07/201015.30%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

30/07/201002/10/201015.55%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

03/10/201027/01/201115.80%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

28/01/201124/02/201116.05%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

25/02/201131/03/201116.30%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

01/04/201126/05/201116.80%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

27/05/201101/10/201117.05%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

02/10/201108/10/201116.80%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

09/10/201130/11/201112.00%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

01/12/201131/10/201211.25%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

01/11/201225/12/201211.75%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

26/12/201226/12/201211.00%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

27/12/201216/05/201310.75%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

17/05/201329/05/201310.50%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

30/05/201326/09/201310.25%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

27/09/201326/02/201410.00%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

27/02/201430/07/20149.75%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

31/07/201427/08/20149.50%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

28/08/201425/02/20159.25%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

26/02/201529/11/20189.10%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

30/11/201809/04/20209.25%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

10/04/202031/12/20999.10%ש פרטי מיוחד קו אשראי מרכזית"עו212

01/01/190126/01/200514.40%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

27/01/200529/09/200514.20%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

30/09/200529/10/200514.20%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

30/10/200501/12/200514.70%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

02/12/200526/01/200615.20%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

27/01/200601/04/200615.45%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

02/04/200627/04/200615.70%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

28/04/200627/07/200615.95%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

28/07/200626/10/200616.20%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

27/10/200629/11/200615.95%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

30/11/200627/12/200615.70%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

28/12/200631/01/200715.20%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

01/02/200728/02/200714.95%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

01/03/200725/04/200714.70%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

26/04/200730/05/200714.45%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213



31/05/200730/08/200714.20%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

31/08/200727/12/200714.70%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

28/12/200727/02/200814.95%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

28/02/200826/03/200814.45%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

27/03/200829/05/200813.45%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

30/05/200826/06/200814.20%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

27/06/200831/07/200816.00%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

01/08/200811/10/200816.25%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

12/10/200829/10/200816.00%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

30/10/200813/11/200815.75%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

14/11/200826/11/200815.25%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

27/11/200801/01/200914.75%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

02/01/200928/01/200914.00%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

29/01/200925/02/200913.25%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

26/02/200925/03/200913.00%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

26/03/200927/08/200912.75%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

28/08/200926/11/200913.00%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

27/11/200931/12/200913.25%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

01/01/201001/04/201013.50%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

02/04/201029/07/201013.75%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

30/07/201002/10/201014.00%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

03/10/201027/01/201114.25%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

28/01/201124/02/201114.50%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

25/02/201131/03/201114.75%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

01/04/201126/05/201115.25%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

27/05/201101/10/201115.50%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

02/10/201108/10/201115.25%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

09/10/201130/11/201112.00%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

01/12/201125/01/201211.75%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

26/01/201227/06/201211.50%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

28/06/201231/10/201211.25%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

01/11/201226/12/201211.00%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

27/12/201216/05/201310.75%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

17/05/201329/05/201310.50%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

30/05/201326/09/201310.25%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

27/09/201326/02/201410.00%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

27/02/201430/07/20149.75%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

31/07/201427/08/20149.50%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

28/08/201425/02/20159.25%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

26/02/201529/11/20189.10%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

30/11/201809/04/20209.25%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

10/04/202031/12/20999.10%ש פרטי רגיל קו אשראי מרכזית"עו213

215P+ % 5.6 01/01/190129/09/200511.50%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 30/09/200529/10/200511.75%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 30/10/200501/12/200512.00%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 02/12/200526/01/200612.50%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 27/01/200627/07/200612.75%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 28/07/200625/10/200613.50%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 26/10/200631/01/200713.25%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 01/02/200730/05/200712.25%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 31/05/200728/07/200711.50%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 29/07/200730/08/200711.75%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 31/08/200728/12/200711.50%בנק המזרחי המאוח מרכזית



215P+ % 5.6 29/12/200726/03/200812.25%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 27/03/200826/06/200811.25%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 27/06/200829/10/200811.75%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 30/10/200813/11/200811.50%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 14/11/200826/11/200811.00%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 27/11/200829/12/200810.50%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 30/12/200828/01/20099.75%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 29/01/200925/02/20099.00%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 26/02/200925/03/20098.75%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 26/03/200927/08/20098.50%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 28/08/200926/11/20098.75%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 27/11/200931/12/20099.00%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 01/01/201001/04/20109.25%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 02/04/201029/07/20109.50%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 30/07/201002/10/20109.75%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 03/10/201027/01/201110.00%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 28/01/201124/02/201110.25%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 25/02/201131/03/201110.50%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 01/04/201126/05/201111.00%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 27/05/201101/10/201111.25%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 02/10/201130/11/201111.00%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 01/12/201125/01/201210.75%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 26/01/201227/06/201210.50%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 28/06/201231/10/201210.25%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 01/11/201226/12/201210.00%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 27/12/201216/05/20139.75%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 17/05/201329/05/20139.50%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 30/05/201326/09/20139.25%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 27/09/201326/02/20149.00%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 27/02/201430/07/20148.75%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 31/07/201427/08/20148.50%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 28/08/201425/02/20158.25%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 26/02/201529/11/20188.10%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 30/11/201809/04/20208.25%בנק המזרחי המאוח מרכזית

215P+ % 5.6 10/04/202031/12/20998.10%בנק המזרחי המאוח מרכזית

01/01/190131/08/20087.50%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/09/200829/10/20087.83%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

30/10/200830/11/20087.38%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/12/200831/12/20086.70%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/01/200931/01/20096.43%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/02/200928/02/20095.89%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/03/200930/11/20095.70%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/12/200931/12/20095.89%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/01/201002/10/20106.08%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

03/10/201027/01/20116.42%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

28/01/201124/02/20116.53%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

25/02/201131/03/20116.70%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/04/201131/12/20117.04%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/01/201229/02/20126.87%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/03/201230/06/20126.70%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/07/201231/12/20126.47%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/01/201331/12/20146.43%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/01/201531/03/20158.25%הלוואות בריבית יהב מרכזית216



01/04/201531/07/20154.79%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/08/201530/09/20155.04%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/10/201531/01/20165.01%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/02/201631/03/20165.04%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/04/201630/06/20164.85%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/07/201605/10/20164.74%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

06/10/201631/12/20164.85%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/01/201731/03/20175.05%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/04/201730/06/20174.99%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/07/201730/09/20174.90%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/10/201731/12/20174.76%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/01/201831/03/20184.78%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/04/201830/06/20184.88%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/07/201831/12/20185.18%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/01/201931/03/20195.51%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/04/201930/06/20195.20%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/07/201930/09/20195.10%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/10/201931/12/20194.84%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/01/202031/03/20204.75%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/04/202030/06/20204.90%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/07/202031/12/20204.69%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/01/202131/12/20994.74%הלוואות בריבית יהב מרכזית216

01/01/190131/12/20099.00%ריבית פיגורים למשכנתאות מרכזית217

01/01/201031/03/20109.25%ריבית פיגורים למשכנתאות מרכזית217

01/04/201029/07/20109.50%ריבית פיגורים למשכנתאות מרכזית217

30/07/201002/10/20109.75%ריבית פיגורים למשכנתאות מרכזית217

03/10/201027/01/201110.00%ריבית פיגורים למשכנתאות מרכזית217

28/01/201124/02/201110.25%ריבית פיגורים למשכנתאות מרכזית217

25/02/201131/03/201110.50%ריבית פיגורים למשכנתאות מרכזית217

01/04/201126/05/201111.00%ריבית פיגורים למשכנתאות מרכזית217

27/05/201101/10/201111.25%ריבית פיגורים למשכנתאות מרכזית217

02/10/201130/11/201111.00%ריבית פיגורים למשכנתאות מרכזית217

01/12/201125/01/201210.75%ריבית פיגורים למשכנתאות מרכזית217

26/01/201227/06/201210.50%ריבית פיגורים למשכנתאות מרכזית217

28/06/201231/10/201210.25%ריבית פיגורים למשכנתאות מרכזית217

01/11/201226/12/201210.00%ריבית פיגורים למשכנתאות מרכזית217

27/12/201216/05/20139.75%ריבית פיגורים למשכנתאות מרכזית217

17/05/201329/05/20139.50%ריבית פיגורים למשכנתאות מרכזית217

30/05/201326/09/20139.25%ריבית פיגורים למשכנתאות מרכזית217

27/09/201326/02/20149.00%ריבית פיגורים למשכנתאות מרכזית217

27/02/201430/07/20148.75%ריבית פיגורים למשכנתאות מרכזית217

31/07/201427/08/20148.50%ריבית פיגורים למשכנתאות מרכזית217

28/08/201425/02/20158.25%ריבית פיגורים למשכנתאות מרכזית217

26/02/201529/11/20188.10%ריבית פיגורים למשכנתאות מרכזית217

30/11/201809/04/20208.25%ריבית פיגורים למשכנתאות מרכזית217

10/04/202031/12/20998.10%ריבית פיגורים למשכנתאות מרכזית217

01/01/190101/04/201012.75%בנק ירושלים מרכזית- אשראי אחר 218

02/04/201001/07/201013.00%בנק ירושלים מרכזית- אשראי אחר 218

02/07/201029/07/201018.00%בנק ירושלים מרכזית- אשראי אחר 218

30/07/201002/10/201018.25%בנק ירושלים מרכזית- אשראי אחר 218

03/10/201027/01/201118.50%בנק ירושלים מרכזית- אשראי אחר 218

28/01/201124/02/201118.75%בנק ירושלים מרכזית- אשראי אחר 218

25/02/201131/03/201119.00%בנק ירושלים מרכזית- אשראי אחר 218



01/04/201126/05/201119.50%בנק ירושלים מרכזית- אשראי אחר 218

27/05/201101/10/201119.75%בנק ירושלים מרכזית- אשראי אחר 218

02/10/201130/11/201119.50%בנק ירושלים מרכזית- אשראי אחר 218

01/12/201125/01/201219.25%בנק ירושלים מרכזית- אשראי אחר 218

26/01/201227/06/201219.00%בנק ירושלים מרכזית- אשראי אחר 218

28/06/201231/10/201218.75%בנק ירושלים מרכזית- אשראי אחר 218

01/11/201226/12/201218.50%בנק ירושלים מרכזית- אשראי אחר 218

27/12/201216/05/201318.25%בנק ירושלים מרכזית- אשראי אחר 218

17/05/201330/05/201318.00%בנק ירושלים מרכזית- אשראי אחר 218

31/05/201326/09/201317.75%בנק ירושלים מרכזית- אשראי אחר 218

27/09/201326/02/201417.50%בנק ירושלים מרכזית- אשראי אחר 218

27/02/201430/07/201417.25%בנק ירושלים מרכזית- אשראי אחר 218

31/07/201427/08/201417.00%בנק ירושלים מרכזית- אשראי אחר 218

28/08/201425/02/201516.75%בנק ירושלים מרכזית- אשראי אחר 218

26/02/201528/11/201816.60%בנק ירושלים מרכזית- אשראי אחר 218

29/11/201809/04/202016.75%בנק ירושלים מרכזית- אשראי אחר 218

10/04/202031/12/209916.60%בנק ירושלים מרכזית- אשראי אחר 218

01/01/190131/12/201212.25%מרכזית CBSH :טבלת ריבית219

01/01/201331/01/201312.25%מרכזית CBSH :טבלת ריבית219

01/02/201328/02/201312.25%מרכזית CBSH :טבלת ריבית219

01/03/201331/03/201312.25%מרכזית CBSH :טבלת ריבית219

01/04/201316/05/201312.25%מרכזית CBSH :טבלת ריבית219

17/05/201329/05/201312.00%מרכזית CBSH :טבלת ריבית219

30/05/201326/09/201311.75%מרכזית CBSH :טבלת ריבית219

27/09/201326/02/201411.50%מרכזית CBSH :טבלת ריבית219

27/02/201430/07/201411.25%מרכזית CBSH :טבלת ריבית219

31/07/201430/08/201411.00%מרכזית CBSH :טבלת ריבית219

31/08/201425/02/201510.75%מרכזית CBSH :טבלת ריבית219

26/02/201528/11/201810.60%מרכזית CBSH :טבלת ריבית219

29/11/201809/04/202010.75%מרכזית CBSH :טבלת ריבית219

10/04/202031/12/209910.60%מרכזית CBSH :טבלת ריבית219

01/01/190101/02/199185.05%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/199101/03/199186.64%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/199101/04/199184.92%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/199101/05/199184.30%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/199101/06/199184.24%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/199101/07/199185.27%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/199101/08/199183.55%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/199101/09/199183.53%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/199101/10/199184.24%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/199101/11/199196.03%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/199101/12/1991112.23%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/199101/01/1992100.53%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/199201/02/199290.43%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/199201/03/199280.41%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/199201/04/199267.94%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/199201/05/199266.28%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/199201/06/199266.68%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/199201/07/199266.61%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/199201/08/199266.06%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/199201/09/199265.64%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/199201/10/199265.18%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/199201/11/199264.57%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220



02/11/199201/12/199259.42%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/199201/01/199357.12%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/199301/02/199347.79%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/199301/03/199349.84%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/199301/04/199350.92%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/199301/05/199350.56%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/199301/06/199349.92%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/199301/07/199349.81%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/199301/08/199347.60%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/199301/09/199343.44%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/199301/10/199341.71%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/199301/11/199340.99%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/199301/12/199340.63%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/199301/01/199441.58%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/199401/02/199443.20%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/199401/03/199443.87%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/199401/04/199443.39%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/199401/05/199443.71%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/199401/06/199444.28%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/199401/07/199445.92%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/199401/08/199447.38%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/199401/09/199448.62%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/199401/10/199452.48%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/199401/11/199456.97%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/199401/12/199457.56%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/199401/01/199562.94%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/199501/02/199563.63%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/199501/03/199564.88%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/199501/04/199561.56%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/199501/05/199557.69%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/199501/06/199555.51%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/199501/07/199554.70%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/199501/08/199553.97%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/199501/09/199553.26%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/199501/10/199553.76%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/199501/11/199555.32%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/199501/12/199556.78%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/199501/01/199656.67%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/199601/02/199654.56%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/199601/03/199656.07%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/199601/04/199656.07%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/199601/05/199656.18%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/199601/06/199657.62%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/199601/07/199660.22%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/199601/08/199663.85%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/199601/09/199661.45%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/199601/10/199660.37%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/199601/11/199659.37%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/199601/12/199658.34%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/199601/01/199758.02%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/199701/02/199756.83%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/199701/03/199755.72%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/199701/04/199755.27%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220



02/04/199701/05/199754.64%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/199701/06/199754.34%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/199701/07/199753.32%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/199701/08/199750.84%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/199701/09/199750.73%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/199701/10/199752.92%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/199701/11/199752.11%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/199701/12/199752.33%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/199701/01/199851.70%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/199801/02/199851.90%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/199801/03/199850.35%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/199801/04/199849.05%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/199801/05/199847.71%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/199801/06/199846.65%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/199801/07/199845.86%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/199801/08/199844.84%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/199801/09/199840.69%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/199801/10/199839.52%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/199801/11/199839.93%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/199801/12/199847.58%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/199801/01/199949.92%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/199901/02/199950.11%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/199901/03/199950.52%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/199901/04/199949.20%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/199901/05/199947.47%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/199901/06/199946.41%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/199901/07/199946.76%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/199901/08/199946.20%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/199901/09/199944.77%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/199901/10/199944.90%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/199901/11/199944.71%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/199901/12/199944.47%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/199901/01/200043.22%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/200001/02/200041.31%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/200001/03/200040.12%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/200001/04/200038.77%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/200001/05/200037.47%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/200001/06/200036.82%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/200001/07/200036.78%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/200001/08/200036.67%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/200001/09/200035.77%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/200001/10/200035.20%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/200001/11/200034.21%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/200001/12/200033.67%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/200001/01/200132.83%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/200101/02/200132.26%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/200101/03/200131.40%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/200101/04/200130.73%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/200101/05/200129.76%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/200101/06/200129.70%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/200101/07/200128.83%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/200101/08/200127.81%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/200101/09/200127.00%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220



02/09/200101/10/200127.08%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/200101/11/200127.30%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/200101/12/200126.67%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/200101/01/200224.68%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/200201/02/200220.86%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/200201/03/200221.19%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/200201/05/200222.44%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/200201/06/200222.81%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/200201/07/200227.92%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/200201/08/200233.61%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/200201/09/200233.91%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/200201/10/200234.12%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/200201/11/200233.61%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/200201/12/200233.67%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/200201/01/200333.78%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/200301/02/200334.08%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/200301/03/200334.34%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/200301/04/200333.99%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/200301/05/200333.67%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/200301/06/200332.85%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/200301/07/200331.48%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/200301/08/200330.40%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/200301/09/200329.13%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/200301/10/200327.99%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/200301/11/200327.06%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/200301/12/200325.65%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/200301/01/200424.51%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/200401/02/200423.38%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/200401/03/200422.92%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/200401/04/200422.00%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/200401/05/200421.57%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/200401/06/200421.16%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/200401/07/200421.25%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/200401/08/200421.08%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/200401/09/200421.14%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/200401/10/200421.14%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/200401/11/200421.10%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/200401/12/200421.08%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/200401/01/200520.47%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/200501/02/200519.78%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/200501/03/200519.22%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/200501/04/200519.14%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/200501/05/200519.09%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/200501/06/200518.98%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/200501/07/200518.92%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/200501/08/200519.03%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/200501/09/200518.92%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/200501/10/200518.92%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/200501/11/200519.24%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/200501/12/200520.00%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/200501/01/200620.86%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/200601/02/200621.14%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/200601/03/200621.92%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220



02/03/200601/04/200621.79%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/200601/05/200622.59%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/200601/06/200623.06%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/200601/07/200622.89%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/200601/08/200622.68%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/200601/09/200623.30%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/200601/10/200623.17%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/200601/11/200622.98%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/200601/12/200622.46%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/200601/01/200721.57%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/200701/02/200720.06%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/200701/03/200719.46%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/200701/04/200718.68%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/200701/05/200718.49%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/200701/06/200718.16%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/200701/07/200717.73%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/200701/08/200717.25%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/200701/09/200717.77%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/200701/10/200718.49%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/200701/11/200718.52%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/200701/12/200718.55%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/200701/01/200818.70%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/200801/02/200819.28%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/200801/03/200819.28%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/200801/04/200817.95%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/200801/05/200816.58%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/200801/06/200816.69%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/200801/07/200817.23%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/200801/08/200817.73%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/200801/09/200818.57%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/200801/10/200819.24%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/200801/11/200818.44%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/200801/12/200817.06%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/200801/01/200915.50%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/200901/02/200913.30%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/200901/03/200911.88%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/200901/04/200911.17%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/200901/05/200910.58%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/200901/06/200910.66%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/200901/07/200910.88%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/200901/08/200910.71%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/200901/09/200910.82%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/200901/10/200911.31%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/200901/11/200911.44%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/200901/12/200911.47%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/200901/01/201011.82%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/201001/02/201012.63%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/201001/03/201012.58%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/201001/04/201012.61%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/201001/05/201013.12%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/201001/06/201013.26%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/201001/07/201013.12%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/201001/08/201013.28%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220



02/08/201001/09/201013.66%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/201001/10/201013.60%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/201001/11/201014.36%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/201001/12/201014.28%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/201001/01/201114.20%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/201101/02/201114.14%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/201101/03/201114.96%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/201101/04/201115.50%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/201101/05/201116.39%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/201101/06/201116.47%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/201101/07/201116.52%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/201101/08/201116.84%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/201101/09/201116.95%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/201101/10/201116.60%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/201101/11/201116.76%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/201101/12/201116.41%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/201101/01/201215.98%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/201201/02/201215.82%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/201201/03/201215.33%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/201201/04/201215.28%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/201201/05/201215.50%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/201201/06/201215.44%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/201201/07/201215.36%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/201201/08/201214.77%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/201201/09/201214.60%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/201201/10/201214.64%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/201201/11/201214.74%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/201201/12/201214.23%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/201201/01/201314.12%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/201301/02/201313.23%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/201301/03/201313.17%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/201301/04/201313.14%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/201301/05/201313.22%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/201301/06/201312.90%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/201301/07/201311.98%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/201301/08/201312.03%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/201301/09/201311.82%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/201301/10/201311.62%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/201301/11/201311.17%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/201301/12/201311.28%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/201301/01/201411.30%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/201401/02/201411.28%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/201401/03/201411.60%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/201401/04/201410.95%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/201401/05/201410.82%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/201401/06/201410.76%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/201401/07/201410.84%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/201401/08/201410.98%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/201401/09/201410.15%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/201401/10/20149.72%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/201401/11/20149.72%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/201401/12/20149.72%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/201401/01/20159.66%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220



02/01/201501/02/20159.68%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/201501/03/20159.63%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/201501/04/20159.36%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/201501/05/20159.31%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/201501/06/20159.28%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/201501/07/20159.39%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/201501/08/20159.22%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/201501/09/20159.14%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/201501/10/20159.20%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/201501/11/20159.28%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/201501/12/20159.18%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/201501/01/20169.31%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/201601/02/20169.14%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/201601/03/20169.26%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/201601/04/20169.15%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/201601/05/20169.09%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/201601/06/20169.26%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/201601/07/20169.18%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/201601/08/20169.26%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/201601/09/20169.24%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/201601/10/20169.20%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/201601/11/20169.28%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/201601/12/20169.31%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/201601/01/20179.39%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/201701/02/20179.37%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/201701/03/20179.45%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/201701/04/20179.52%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/201701/05/20179.48%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/201701/06/20179.48%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/201701/07/20179.42%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/201701/08/20179.48%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/201701/09/20179.40%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/201701/10/20179.40%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/201701/11/20179.50%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/201701/12/20179.45%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/201701/01/20189.34%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/201801/02/20189.42%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/201801/03/20189.53%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/201801/04/20189.50%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/201801/05/20189.37%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/201801/06/20189.37%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/201801/07/20189.32%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/201831/07/20189.42%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

01/08/201831/08/20189.21%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

01/09/201801/11/20189.21%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/201801/12/20189.48%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/201801/01/20199.67%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/201901/02/20199.69%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/201901/03/20199.69%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/201901/04/20199.69%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/201901/05/20199.61%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/201901/06/20199.59%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/201901/07/20199.50%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220



02/07/201901/08/20199.50%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/08/201901/09/20199.42%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/09/201901/10/20199.48%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/10/201901/11/20199.48%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/11/201901/12/20199.42%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/12/201901/01/20209.42%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/01/202001/02/20209.34%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/02/202001/03/20209.40%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/03/202001/04/20209.29%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/04/202001/05/20209.15%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/05/202001/06/20208.88%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/06/202001/07/20208.86%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

02/07/202031/12/20998.80%פיגורים הלוואות חוץ בנקאיות220

20/10/198612/02/198719.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

13/02/198709/04/198731.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

10/04/198730/04/198727.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/05/198731/05/198721.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/06/198722/07/198718.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

23/07/198716/02/198815.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

17/02/198801/05/198815.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

02/05/198831/07/198815.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/08/198814/09/198815.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

15/09/198810/11/198815.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

11/11/198824/11/198816.20%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

25/11/198828/11/198817.40%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

29/11/198803/01/198918.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

04/01/198918/01/198918.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

19/01/198907/02/198918.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

08/02/198914/02/198916.80%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

15/02/198911/03/198915.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

12/03/198931/05/198915.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/06/198903/01/199014.40%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

04/01/199021/04/199016.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

22/04/199031/05/199015.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/06/199030/09/199114.70%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/10/199117/10/199115.90%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

18/10/199122/10/199118.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

23/10/199128/10/199120.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

29/10/199125/11/199123.40%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

26/11/199116/12/199121.90%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

17/12/199121/12/199118.60%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

22/12/199101/02/199216.20%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

02/02/199220/02/199214.70%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

21/02/199205/03/199213.20%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

06/03/199231/10/199212.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/11/199225/01/199311.20%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

26/01/199301/02/199311.76%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

02/02/199328/02/199312.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/03/199305/07/199312.84%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

06/07/199317/07/199312.30%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

18/07/199304/08/199312.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

05/08/199315/08/199311.30%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

16/08/199322/08/199311.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221



23/08/199301/12/199310.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

02/12/199303/01/199411.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

04/01/199412/05/199411.82%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

13/05/199426/05/199412.32%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

27/05/199430/06/199412.82%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/07/199430/07/199413.32%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

31/07/199401/09/199413.82%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

02/09/199429/09/199415.48%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

30/09/199401/12/199417.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

02/12/199422/02/199518.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

23/02/199522/03/199517.80%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

23/03/199526/04/199516.30%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

27/04/199531/05/199515.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/06/199526/07/199515.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

27/07/199527/09/199514.70%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

28/09/199526/10/199515.20%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

27/10/199527/12/199515.70%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

28/12/199531/01/199615.20%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/02/199625/04/199615.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

26/04/199601/06/199616.30%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

02/06/199627/06/199617.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

28/06/199631/07/199618.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/08/199628/08/199617.80%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

29/08/199625/09/199617.30%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

26/09/199630/10/199617.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

31/10/199625/12/199616.70%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

26/12/199629/01/199716.20%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

30/01/199726/02/199715.70%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

27/02/199718/06/199715.40%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

19/06/199728/08/199714.20%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

29/08/199728/01/199814.90%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

29/01/199825/02/199814.40%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

26/02/199825/03/199814.10%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

26/03/199802/05/199813.70%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

03/05/199827/05/199813.40%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

28/05/199824/06/199813.10%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

25/06/199829/07/199812.80%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

30/07/199808/08/199812.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

09/08/199829/10/199811.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

30/10/199816/11/199813.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

17/11/199824/02/199915.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

25/02/199930/03/199914.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

31/03/199928/04/199914.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

29/04/199928/07/199913.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

29/07/199924/11/199913.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

25/11/199929/12/199912.70%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

30/12/199926/01/200012.20%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

27/01/200023/02/200011.80%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

24/02/200029/03/200011.40%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

30/03/200026/04/200011.10%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

27/04/200026/07/200010.80%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

27/07/200030/08/200010.60%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

31/08/200027/09/200010.40%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221



28/09/200025/10/200010.10%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

26/10/200029/11/20009.90%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

30/11/200027/12/20009.70%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

28/12/200031/01/20019.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/02/200128/02/20019.20%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/03/200128/03/20019.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

29/03/200130/05/20018.70%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

31/05/200120/06/20018.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

21/06/200127/06/20018.30%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

28/06/200125/07/20018.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

26/07/200131/10/20017.80%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/11/200128/11/20017.60%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

29/11/200124/12/20017.30%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

25/12/200102/03/20025.30%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

03/03/200225/04/20025.90%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

26/04/200230/05/20026.10%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

31/05/200212/06/20027.10%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

13/06/200227/06/20028.60%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

28/06/200225/12/200210.60%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

26/12/200226/03/200310.40%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

27/03/200330/04/200310.20%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/05/200328/05/20039.90%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

29/05/200325/06/20039.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

26/06/200330/07/20039.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

31/07/200327/08/20038.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

28/08/200324/09/20038.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

25/09/200329/10/20037.60%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

30/10/200326/11/20037.10%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

27/11/200331/12/20036.70%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/01/200428/01/20046.30%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

29/01/200425/02/20046.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

26/02/200431/03/20045.80%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/04/200424/11/20045.60%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

25/11/200429/12/20045.40%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

30/12/200426/01/20055.20%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

27/01/200529/09/20055.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

30/09/200529/10/20055.25%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

30/10/200501/12/20055.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

02/12/200526/01/20066.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

27/01/200601/04/20066.25%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

02/04/200627/04/20066.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

28/04/200627/07/20066.75%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

28/07/200625/10/20067.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

26/10/200629/11/20066.75%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

30/11/200627/12/20066.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

28/12/200631/01/20076.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/02/200728/02/20075.75%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/03/200725/04/20075.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

26/04/200730/05/20075.25%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

31/05/200728/07/20075.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

29/07/200730/08/20075.25%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

31/08/200727/12/20075.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

28/12/200727/02/20085.75%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221



28/02/200826/03/20085.25%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

27/03/200829/05/20084.75%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

30/05/200826/06/20085.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

27/06/200831/07/20085.25%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/08/200828/08/20085.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

29/08/200811/10/20085.75%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

12/10/200829/10/20085.25%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

30/10/200813/11/20085.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

14/11/200826/11/20084.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

27/11/200831/12/20084.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/01/200928/01/20093.25%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

29/01/200925/02/20092.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

26/02/200925/03/20092.25%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

26/03/200927/08/20092.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

28/08/200926/11/20092.25%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

27/11/200931/12/20092.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/01/201031/03/20102.75%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/04/201029/07/20103.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

30/07/201002/10/20103.25%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

03/10/201027/01/20113.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

28/01/201124/02/20113.75%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

25/02/201131/03/20114.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/04/201126/05/20114.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

27/05/201101/10/20114.75%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

02/10/201130/11/20114.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/12/201125/01/20124.25%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

26/01/201227/06/20124.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

28/06/201231/10/20123.75%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/11/201226/12/20123.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

27/12/201216/05/20133.25%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

17/05/201329/05/20133.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

30/05/201326/09/20132.75%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

27/09/201326/02/20142.50%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

27/02/201430/07/20142.25%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

31/07/201427/08/20142.00%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

28/08/201425/02/20151.75%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

26/02/201528/11/20181.60%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

29/11/201809/04/20201.75%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

10/04/202031/12/20991.60%בסיס למדרוג- ל "ריבית חשכ221

01/01/190128/02/199517.00%ריבית בנק ישראל222

01/03/199528/03/199516.00%ריבית בנק ישראל222

29/03/199528/04/199514.80%ריבית בנק ישראל222

29/04/199528/05/199514.00%ריבית בנק ישראל222

29/05/199528/07/199513.50%ריבית בנק ישראל222

29/07/199528/09/199513.20%ריבית בנק ישראל222

29/09/199528/10/199513.70%ריבית בנק ישראל222

29/10/199528/12/199514.20%ריבית בנק ישראל222

29/12/199528/01/199613.70%ריבית בנק ישראל222

29/01/199628/04/199614.00%ריבית בנק ישראל222

29/04/199628/05/199614.80%ריבית בנק ישראל222

29/05/199628/06/199615.50%ריבית בנק ישראל222

29/06/199628/07/199617.00%ריבית בנק ישראל222

29/07/199628/08/199616.30%ריבית בנק ישראל222



29/08/199628/09/199615.80%ריבית בנק ישראל222

29/09/199628/10/199615.50%ריבית בנק ישראל222

29/10/199628/12/199615.20%ריבית בנק ישראל222

29/12/199628/01/199714.70%ריבית בנק ישראל222

29/01/199728/02/199714.20%ריבית בנק ישראל222

01/03/199728/05/199713.90%ריבית בנק ישראל222

29/05/199728/06/199713.60%ריבית בנק ישראל222

29/06/199728/07/199712.70%ריבית בנק ישראל222

29/07/199728/08/199712.70%ריבית בנק ישראל222

29/08/199728/01/199813.40%ריבית בנק ישראל222

29/01/199828/02/199812.90%ריבית בנק ישראל222

01/03/199828/03/199812.60%ריבית בנק ישראל222

29/03/199828/04/199812.20%ריבית בנק ישראל222

29/04/199828/05/199811.90%ריבית בנק ישראל222

29/05/199828/06/199811.60%ריבית בנק ישראל222

29/06/199828/07/199811.30%ריבית בנק ישראל222

29/07/199828/08/199810.04%ריבית בנק ישראל222

29/08/199828/10/19989.50%ריבית בנק ישראל222

29/10/199828/11/199812.29%ריבית בנק ישראל222

29/11/199828/02/199913.50%ריבית בנק ישראל222

01/03/199928/03/199913.00%ריבית בנק ישראל222

29/03/199928/05/199912.52%ריבית בנק ישראל222

29/05/199928/07/199912.00%ריבית בנק ישראל222

29/07/199928/11/199911.50%ריבית בנק ישראל222

29/11/199928/12/199911.20%ריבית בנק ישראל222

29/12/199928/01/200010.70%ריבית בנק ישראל222

29/01/200028/02/200010.30%ריבית בנק ישראל222

29/02/200028/03/20009.90%ריבית בנק ישראל222

29/03/200028/04/20009.60%ריבית בנק ישראל222

29/04/200028/07/20009.30%ריבית בנק ישראל222

29/07/200028/08/20009.10%ריבית בנק ישראל222

29/08/200028/09/20008.90%ריבית בנק ישראל222

29/09/200028/10/20008.60%ריבית בנק ישראל222

29/10/200028/11/20008.40%ריבית בנק ישראל222

29/11/200028/12/20008.20%ריבית בנק ישראל222

29/12/200028/01/20018.00%ריבית בנק ישראל222

29/01/200128/02/20017.70%ריבית בנק ישראל222

01/03/200128/03/20017.50%ריבית בנק ישראל222

29/03/200128/05/20017.20%ריבית בנק ישראל222

29/05/200128/06/20016.95%ריבית בנק ישראל222

29/06/200128/07/20016.50%ריבית בנק ישראל222

29/07/200128/10/20016.30%ריבית בנק ישראל222

29/10/200128/11/20016.10%ריבית בנק ישראל222

29/11/200128/12/20015.66%ריבית בנק ישראל222

29/12/200128/02/20023.80%ריבית בנק ישראל222

01/03/200228/04/20024.40%ריבית בנק ישראל222

29/04/200228/05/20024.60%ריבית בנק ישראל222

29/05/200228/06/20026.46%ריבית בנק ישראל222

29/06/200228/12/20029.10%ריבית בנק ישראל222

29/12/200228/01/20038.90%ריבית בנק ישראל222

29/01/200327/02/20038.90%ריבית בנק ישראל222

28/02/200327/03/20038.90%ריבית בנק ישראל222

28/03/200301/05/20038.70%ריבית בנק ישראל222



02/05/200329/05/20038.40%ריבית בנק ישראל222

30/05/200326/06/20038.00%ריבית בנק ישראל222

27/06/200331/07/20037.50%ריבית בנק ישראל222

01/08/200328/08/20037.00%ריבית בנק ישראל222

29/08/200325/09/20036.50%ריבית בנק ישראל222

26/09/200330/10/20036.10%ריבית בנק ישראל222

31/10/200327/11/20035.60%ריבית בנק ישראל222

28/11/200301/01/20045.20%ריבית בנק ישראל222

02/01/200429/01/20044.80%ריבית בנק ישראל222

30/01/200426/02/20044.50%ריבית בנק ישראל222

27/02/200401/04/20044.30%ריבית בנק ישראל222

02/04/200425/11/20044.10%ריבית בנק ישראל222

26/11/200430/12/20043.90%ריבית בנק ישראל222

31/12/200427/01/20053.70%ריבית בנק ישראל222

28/01/200529/09/20053.50%ריבית בנק ישראל222

30/09/200527/10/20053.75%ריבית בנק ישראל222

28/10/200527/11/20054.00%ריבית בנק ישראל222

28/11/200526/12/20054.50%ריבית בנק ישראל222

27/12/200523/01/20064.50%ריבית בנק ישראל222

24/01/200620/02/20064.75%ריבית בנק ישראל222

21/02/200627/03/20064.75%ריבית בנק ישראל222

28/03/200624/04/20065.00%ריבית בנק ישראל222

25/04/200629/05/20065.25%ריבית בנק ישראל222

30/05/200626/06/20065.25%ריבית בנק ישראל222

27/06/200624/07/20065.25%ריבית בנק ישראל222

25/07/200628/08/20065.50%ריבית בנק ישראל222

29/08/200625/09/20065.50%ריבית בנק ישראל222

26/09/200623/10/20065.50%ריבית בנק ישראל222

24/10/200627/11/20065.25%ריבית בנק ישראל222

28/11/200625/12/20065.00%ריבית בנק ישראל222

26/12/200629/01/20074.50%ריבית בנק ישראל222

30/01/200726/02/20074.25%ריבית בנק ישראל222

27/02/200726/03/20074.00%ריבית בנק ישראל222

27/03/200722/04/20074.00%ריבית בנק ישראל222

23/04/200728/05/20073.75%ריבית בנק ישראל222

29/05/200725/06/20073.50%ריבית בנק ישראל222

26/06/200723/07/20073.50%ריבית בנק ישראל222

24/07/200727/08/20073.75%ריבית בנק ישראל222

28/08/200724/09/20074.00%ריבית בנק ישראל222

25/09/200729/10/20074.00%ריבית בנק ישראל222

30/10/200726/11/20074.00%ריבית בנק ישראל222

27/11/200727/12/20074.00%ריבית בנק ישראל222

28/12/200731/01/20084.25%ריבית בנק ישראל222

01/02/200828/02/20084.25%ריבית בנק ישראל222

29/02/200827/03/20083.75%ריבית בנק ישראל222

28/03/200801/05/20083.25%ריבית בנק ישראל222

02/05/200829/05/20083.25%ריבית בנק ישראל222

30/05/200826/06/20083.50%ריבית בנק ישראל222

27/06/200831/07/20083.75%ריבית בנק ישראל222

01/08/200828/08/20084.00%ריבית בנק ישראל222

29/08/200825/09/20084.25%ריבית בנק ישראל222

26/09/200830/10/20083.99%ריבית בנק ישראל222

31/10/200827/11/20083.27%ריבית בנק ישראל222



28/11/200801/01/20092.50%ריבית בנק ישראל222

02/01/200929/01/20091.75%ריבית בנק ישראל222

30/01/200926/02/20091.00%ריבית בנק ישראל222

27/02/200926/03/20090.75%ריבית בנק ישראל222

27/03/200930/04/20090.50%ריבית בנק ישראל222

01/05/200928/05/20090.50%ריבית בנק ישראל222

29/05/200925/06/20090.50%ריבית בנק ישראל222

26/06/200930/07/20090.50%ריבית בנק ישראל222

31/07/200927/08/20090.50%ריבית בנק ישראל222

28/08/200901/10/20090.75%ריבית בנק ישראל222

02/10/200929/10/20090.75%ריבית בנק ישראל222

30/10/200926/11/20090.75%ריבית בנק ישראל222

27/11/200931/12/20091.00%ריבית בנק ישראל222

01/01/201028/01/20101.25%ריבית בנק ישראל222

29/01/201025/02/20101.25%ריבית בנק ישראל222

26/02/201001/04/20101.25%ריבית בנק ישראל222

02/04/201029/04/20101.50%ריבית בנק ישראל222

30/04/201027/05/20101.50%ריבית בנק ישראל222

28/05/201001/07/20101.50%ריבית בנק ישראל222

02/07/201029/07/20101.50%ריבית בנק ישראל222

30/07/201026/08/20101.75%ריבית בנק ישראל222

27/08/201030/09/20101.75%ריבית בנק ישראל222

01/10/201028/10/20102.00%ריבית בנק ישראל222

29/10/201025/11/20102.00%ריבית בנק ישראל222

26/11/201030/12/20102.00%ריבית בנק ישראל222

31/12/201027/01/20112.00%ריבית בנק ישראל222

28/01/201124/02/20112.25%ריבית בנק ישראל222

25/02/201131/03/20112.50%ריבית בנק ישראל222

01/04/201128/04/20113.00%ריבית בנק ישראל222

29/04/201126/05/20113.00%ריבית בנק ישראל222

27/05/201101/10/20113.25%ריבית בנק ישראל222

02/10/201129/11/20113.00%ריבית בנק ישראל222

30/11/201123/01/20122.75%ריבית בנק ישראל222

24/01/201225/06/20122.50%ריבית בנק ישראל222

26/06/201228/10/20122.25%ריבית בנק ישראל222

29/10/201224/12/20122.00%ריבית בנק ישראל222

25/12/201216/05/20131.75%ריבית בנק ישראל222

17/05/201329/05/20131.75%ריבית בנק ישראל222

30/05/201325/09/20131.25%ריבית בנק ישראל222

26/09/201301/03/20141.00%ריבית בנק ישראל222

02/03/201431/07/20140.75%ריבית בנק ישראל222

01/08/201428/02/20150.50%ריבית בנק ישראל222

01/03/201531/03/20150.25%ריבית בנק ישראל222

01/04/201528/11/20180.10%ריבית בנק ישראל222

29/11/201809/04/20200.25%ריבית בנק ישראל222

10/04/202031/12/20990.10%ריבית בנק ישראל222

28/08/201425/02/201518.65%פרטיים' בנק איגווד ריבית מרבית חש34500

26/02/201528/11/201818.50%פרטיים' בנק איגווד ריבית מרבית חש34500

29/11/201815/06/201918.65%פרטיים' בנק איגווד ריבית מרבית חש34500

16/06/201917/08/201920.65%פרטיים' בנק איגווד ריבית מרבית חש34500

18/08/201925/08/201917.16%פרטיים' בנק איגווד ריבית מרבית חש34500

26/08/201909/04/202016.92%פרטיים' בנק איגווד ריבית מרבית חש34500

10/04/202031/12/209916.77%פרטיים' בנק איגווד ריבית מרבית חש34500



01/02/198131/12/19994.00%צו הרשויות המקומיות34502

01/01/200001/11/20006.00%צו הרשויות המקומיות34502

02/11/200001/06/20149.00%צו הרשויות המקומיות34502

02/06/201431/12/20996.00%צו הרשויות המקומיות34502

01/01/199431/01/199411.78%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/02/199428/02/199411.87%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/03/199431/03/199411.87%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/04/199430/04/199411.87%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/05/199431/05/199412.24%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/06/199430/06/199412.87%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/07/199431/07/199413.39%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/08/199431/08/199413.87%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/09/199430/09/199415.43%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/10/199431/10/199417.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/11/199430/11/199417.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/12/199431/12/199418.45%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/01/199531/01/199518.50%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/02/199528/02/199518.35%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/03/199531/03/199517.36%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/04/199530/04/199516.19%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/05/199531/05/199515.50%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/06/199530/06/199515.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/07/199531/07/199514.95%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/08/199531/08/199514.70%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/09/199530/09/199514.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/10/199531/10/199515.28%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/11/199530/11/199515.70%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/12/199531/12/199515.64%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/01/199631/01/199615.20%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/02/199628/02/199615.49%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/03/199631/03/199615.50%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/04/199630/04/199615.63%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/05/199631/05/199616.30%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/06/199630/06/199617.13%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/07/199631/07/199618.50%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/08/199631/08/199617.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/09/199630/09/199617.25%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/10/199631/10/199616.99%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/11/199630/11/199616.70%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/12/199631/12/199616.60%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/01/199731/01/199716.17%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/02/199728/02/199715.68%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/03/199731/03/199715.40%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/04/199730/04/199715.40%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/05/199731/05/199715.40%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/06/199730/06/199714.92%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/07/199731/07/199714.20%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/08/199731/08/199714.27%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/09/199730/09/199714.90%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/10/199731/10/199714.90%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/11/199730/11/199714.90%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/12/199731/12/199714.90%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/01/199831/01/199814.85%ריבית פריים בנק ישראל34504



01/02/199828/02/199814.37%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/03/199831/03/199814.02%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/04/199830/04/199813.70%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/05/199831/05/199813.38%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/06/199830/06/199813.04%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/07/199831/07/199812.78%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/08/199831/08/199811.39%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/09/199830/09/199811.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/10/199831/10/199814.35%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/11/199830/11/199814.35%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/12/199831/12/199814.35%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/01/199931/01/199915.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/02/199928/02/199914.93%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/03/199931/03/199914.50%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/04/199930/04/199913.98%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/05/199931/05/199913.50%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/06/199930/06/199913.50%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/07/199931/07/199913.45%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/08/199931/08/199913.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/09/199930/09/199913.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/10/199931/10/199913.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/11/199930/11/199912.94%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/12/199931/12/199912.67%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/01/200031/01/200012.14%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/02/200028/02/200011.72%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/03/200031/03/200011.38%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/04/200030/04/200011.06%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/05/200031/05/200010.80%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/06/200030/06/200010.80%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/07/200031/07/200010.77%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/08/200031/08/200010.59%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/09/200030/09/200010.37%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/10/200031/10/200010.06%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/11/200030/11/20009.89%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/12/200031/12/20009.67%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/01/200131/01/20019.50%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/02/200128/02/20019.20%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/03/200131/03/20018.97%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/04/200130/04/20018.70%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/05/200131/05/20018.70%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/06/200130/06/20018.40%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/07/200131/07/20017.96%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/08/200131/08/20017.80%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/09/200130/09/20017.80%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/10/200131/10/20017.80%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/11/200130/11/20017.58%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/12/200131/12/20016.85%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/01/200231/01/20025.30%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/02/200228/02/20025.30%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/03/200231/03/20025.86%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/04/200230/04/20025.93%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/05/200231/05/20026.13%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/06/200230/06/20028.20%ריבית פריים בנק ישראל34504



01/07/200231/07/200210.60%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/08/200231/08/200210.60%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/09/200230/09/200210.60%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/10/200231/10/200210.60%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/11/200230/11/200210.60%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/12/200231/12/200210.56%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/01/200331/01/200310.40%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/02/200328/02/200310.40%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/03/200331/03/200310.37%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/04/200330/04/200310.20%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/05/200331/05/20039.86%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/06/200330/06/20039.42%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/07/200331/07/20039.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/08/200331/08/20038.44%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/09/200330/09/20037.92%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/10/200331/10/20037.57%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/11/200330/11/20037.05%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/12/200331/12/20036.70%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/01/200431/01/20046.27%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/02/200428/02/20045.97%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/03/200431/03/20045.80%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/04/200430/04/20045.60%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/05/200431/05/20045.60%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/06/200430/06/20045.60%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/07/200431/07/20045.60%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/08/200431/08/20045.60%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/09/200430/09/20045.60%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/10/200431/10/20045.60%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/11/200430/11/20045.56%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/12/200431/12/20045.39%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/01/200531/01/20055.17%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/02/200528/02/20055.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/03/200531/03/20055.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/04/200530/04/20055.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/05/200531/05/20055.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/06/200530/06/20055.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/07/200531/07/20055.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/08/200531/08/20055.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/09/200530/09/20055.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/10/200531/10/20055.27%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/11/200530/11/20055.50%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/12/200531/12/20055.98%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/01/200631/01/20066.04%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/02/200628/02/20066.25%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/03/200631/03/20066.25%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/04/200630/04/20066.52%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/05/200631/05/20066.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/06/200630/06/20066.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/07/200631/07/20066.78%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/08/200631/08/20067.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/09/200630/09/20067.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/10/200631/10/20066.95%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/11/200630/11/20066.74%ריבית פריים בנק ישראל34504



01/12/200631/12/20066.44%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/01/200731/01/20076.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/02/200728/02/20075.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/03/200731/03/20075.50%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/04/200730/04/20075.46%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/05/200731/05/20075.24%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/06/200730/06/20075.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/07/200731/07/20075.02%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/08/200731/08/20075.26%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/09/200730/09/20075.50%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/10/200731/10/20075.50%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/11/200730/11/20075.50%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/12/200731/12/20075.53%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/01/200831/01/20085.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/02/200828/02/20085.72%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/03/200831/03/20085.17%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/04/200830/04/20084.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/05/200831/05/20084.77%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/06/200830/06/20085.03%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/07/200831/07/20085.25%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/08/200831/08/20085.52%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/09/200830/09/20085.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/10/200831/10/20085.41%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/11/200830/11/20084.65%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/12/200831/12/20084.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/01/200931/01/20093.18%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/02/200928/02/20092.47%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/03/200931/03/20092.20%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/04/200930/04/20092.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/05/200931/05/20092.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/06/200930/06/20092.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/07/200931/07/20092.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/08/200931/08/20092.03%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/09/200930/09/20092.25%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/10/200931/10/20092.25%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/11/200930/11/20092.27%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/12/200931/12/20092.50%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/01/201031/01/20102.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/02/201028/02/20102.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/03/201031/03/20102.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/04/201030/04/20102.99%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/05/201031/05/20103.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/06/201030/06/20103.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/07/201031/07/20103.02%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/08/201031/08/20103.25%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/09/201030/09/20103.25%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/10/201031/10/20103.48%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/11/201030/11/20103.50%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/12/201031/12/20103.50%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/01/201131/01/20113.53%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/02/201128/02/20113.79%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/03/201131/03/20114.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/04/201130/04/20114.50%ריבית פריים בנק ישראל34504



01/05/201131/05/20114.54%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/06/201130/06/20114.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/07/201131/07/20114.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/08/201131/08/20114.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/09/201130/09/20114.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/10/201131/10/20114.51%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/11/201130/11/20114.50%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/12/201131/12/20114.25%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/01/201231/01/20124.20%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/02/201228/02/20124.20%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/03/201231/03/20124.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/04/201230/04/20124.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/05/201231/05/20124.00%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/06/201230/06/20123.97%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/07/201231/07/20123.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/08/201231/08/20123.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/09/201230/09/20123.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/10/201231/10/20123.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/11/201230/11/20123.50%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/12/201231/12/20123.46%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/01/201331/01/20133.25%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/02/201328/02/20133.25%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/03/201331/03/20133.25%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/04/201330/04/20133.25%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/05/201331/05/20133.11%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/06/201330/06/20132.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/07/201331/07/20132.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/08/201331/08/20132.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/09/201330/09/20132.71%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/10/201331/10/20132.50%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/11/201330/11/20132.50%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/12/201331/12/20132.50%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/01/201431/01/20142.50%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/02/201428/02/20142.48%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/03/201431/03/20142.25%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/04/201430/04/20142.25%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/05/201431/05/20142.25%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/06/201430/06/20142.25%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/07/201431/07/20142.24%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/08/201431/08/20141.96%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/09/201430/09/20141.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/10/201431/10/20141.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/11/201430/11/20141.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/12/201431/12/20141.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/01/201531/01/20151.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/02/201528/02/20151.73%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/03/201531/03/20151.60%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/04/201530/04/20151.60%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/05/201531/05/20151.60%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/06/201530/06/20151.60%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/07/201531/07/20151.60%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/08/201531/10/20181.60%ריבית פריים בנק ישראל34504

01/11/201830/11/20181.61%ריבית פריים בנק ישראל34504



01/12/201822/04/20201.75%ריבית פריים בנק ישראל34504

23/04/202009/05/20201.64%ריבית פריים בנק ישראל34504

10/05/202031/12/20991.60%ריבית פריים בנק ישראל34504

04/01/199414/05/199411.80%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

15/05/199426/05/199412.30%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

27/05/199430/06/199412.80%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

01/07/199430/07/199413.30%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

31/07/199401/09/199413.80%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

02/09/199429/09/199415.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

30/09/199401/12/199417.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

02/12/199422/02/199518.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

23/02/199522/03/199517.80%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

23/03/199526/04/199516.30%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

27/04/199531/05/199515.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

01/06/199526/07/199515.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

27/07/199527/09/199514.70%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

28/09/199526/10/199515.20%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

27/10/199527/12/199515.70%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

28/12/199501/02/199615.20%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

02/02/199625/04/199615.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

26/04/199601/06/199616.30%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

02/06/199627/06/199617.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

28/06/199631/07/199618.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

01/08/199628/08/199617.80%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

29/08/199625/09/199617.30%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

26/09/199630/10/199617.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

31/10/199625/12/199616.70%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

26/12/199629/01/199716.20%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

30/01/199726/02/199715.70%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

27/02/199718/06/199715.40%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

19/06/199728/08/199714.20%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

29/08/199728/01/199814.90%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

29/01/199825/02/199814.40%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

26/02/199825/03/199814.10%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

26/03/199802/05/199813.70%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

03/05/199827/05/199813.40%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

28/05/199824/06/199813.10%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

25/06/199829/07/199812.80%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

30/07/199808/08/199812.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

09/08/199829/10/199811.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

30/10/199816/11/199813.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

17/11/199824/02/199915.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

25/02/199930/03/199914.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

31/03/199928/04/199914.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

29/04/199928/07/199913.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

29/07/199924/11/199913.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

25/11/199929/12/199912.70%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

30/12/199926/01/200012.20%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

27/01/200023/02/200011.80%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

24/02/200029/03/200011.40%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

30/03/200026/04/200011.10%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

27/04/200026/07/200010.80%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

27/07/200030/08/200010.60%ארצי- פריים בנק פועלים 34507



31/08/200027/09/200010.40%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

28/09/200025/10/200010.10%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

26/10/200029/11/20009.90%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

30/11/200027/12/20009.70%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

28/12/200031/01/20019.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

01/02/200128/02/20019.20%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

01/03/200128/03/20019.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

29/03/200130/05/20018.70%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

31/05/200120/06/20018.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

21/06/200127/06/20018.30%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

28/06/200125/07/20018.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

26/07/200131/10/20017.80%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

01/11/200128/11/20017.60%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

29/11/200124/12/20017.30%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

25/12/200102/03/20025.30%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

03/03/200225/04/20025.90%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

26/04/200230/05/20026.10%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

31/05/200212/06/20027.10%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

13/06/200227/06/20028.60%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

28/06/200225/12/200210.60%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

26/12/200226/03/200310.40%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

27/03/200301/05/200310.20%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

02/05/200328/05/20039.90%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

29/05/200325/06/20039.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

26/06/200330/07/20039.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

31/07/200327/08/20038.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

28/08/200324/09/20038.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

25/09/200329/10/20037.60%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

30/10/200326/11/20037.10%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

27/11/200331/12/20036.70%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

01/01/200428/01/20046.30%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

29/01/200425/02/20046.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

26/02/200431/03/20045.80%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

01/04/200424/11/20045.60%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

25/11/200429/12/20045.40%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

30/12/200426/01/20055.20%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

27/01/200529/09/20055.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

30/09/200529/10/20055.25%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

30/10/200501/12/20055.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

02/12/200526/01/20066.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

27/01/200601/04/20066.25%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

02/04/200627/04/20066.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

28/04/200627/07/20066.75%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

28/07/200625/10/20067.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

26/10/200629/11/20066.75%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

30/11/200627/12/20066.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

28/12/200631/01/20076.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

01/02/200728/02/20075.75%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

01/03/200725/04/20075.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

26/04/200730/05/20075.25%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

31/05/200728/07/20075.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

29/07/200730/08/20075.25%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

31/08/200727/12/20075.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507



28/12/200727/02/20085.75%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

28/02/200826/03/20085.25%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

27/03/200829/05/20084.75%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

30/05/200826/06/20085.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

27/06/200831/07/20085.25%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

01/08/200828/08/20085.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

29/08/200811/10/20085.75%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

12/10/200829/10/20085.25%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

30/10/200813/11/20085.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

14/11/200826/11/20084.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

27/11/200831/12/20084.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

01/01/200928/01/20093.25%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

29/01/200925/02/20092.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

26/02/200925/03/20092.25%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

26/03/200927/08/20092.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

28/08/200926/11/20092.25%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

27/11/200931/12/20092.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

01/01/201001/04/20102.75%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

02/04/201029/07/20103.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

30/07/201002/10/20103.25%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

03/10/201027/01/20113.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

28/01/201124/02/20113.75%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

25/02/201131/03/20114.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

01/04/201126/05/20114.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

27/05/201101/10/20114.75%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

02/10/201130/11/20114.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

01/12/201125/01/20124.25%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

26/01/201227/06/20124.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

28/06/201231/10/20123.75%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

01/11/201226/12/20123.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

27/12/201216/05/20133.25%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

17/05/201329/05/20133.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

30/05/201326/09/20132.75%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

27/09/201326/02/20142.50%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

27/02/201430/07/20142.25%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

31/07/201427/08/20142.00%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

28/08/201425/02/20151.75%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

26/02/201529/11/20181.60%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

30/11/201809/04/20201.75%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

10/04/202031/12/20991.60%ארצי- פריים בנק פועלים 34507

01/01/190108/01/198636.00%ריבית תאגידי המים34508

09/01/198620/10/198621.00%ריבית תאגידי המים34508

21/10/198613/02/198715.00%ריבית תאגידי המים34508

14/02/198710/04/198718.00%ריבית תאגידי המים34508

11/04/198701/05/198730.00%ריבית תאגידי המים34508

02/05/198701/06/198727.00%ריבית תאגידי המים34508

02/06/198723/07/198721.00%ריבית תאגידי המים34508

24/07/198723/08/198718.00%ריבית תאגידי המים34508

24/08/198717/02/198815.00%ריבית תאגידי המים34508

18/02/198802/05/198828.50%ריבית תאגידי המים34508

03/05/198801/08/198827.00%ריבית תאגידי המים34508

02/08/198815/09/198825.20%ריבית תאגידי המים34508

16/09/198811/11/198824.60%ריבית תאגידי המים34508



12/11/198825/11/198823.40%ריבית תאגידי המים34508

26/11/198829/11/198824.60%ריבית תאגידי המים34508

30/11/198804/01/198925.80%ריבית תאגידי המים34508

05/01/198919/01/198927.60%ריבית תאגידי המים34508

20/01/198908/02/198933.00%ריבית תאגידי המים34508

09/02/198915/02/198931.20%ריבית תאגידי המים34508

16/02/198912/03/198928.80%ריבית תאגידי המים34508

13/03/198901/06/198927.00%ריבית תאגידי המים34508

02/06/198904/01/199024.60%ריבית תאגידי המים34508

05/01/199022/04/199021.60%ריבית תאגידי המים34508

23/04/199001/06/199030.90%ריבית תאגידי המים34508

02/06/199001/10/199128.80%ריבית תאגידי המים34508

02/10/199118/10/199127.30%ריבית תאגידי המים34508

19/10/199123/10/199128.50%ריבית תאגידי המים34508

24/10/199129/10/199131.20%ריבית תאגידי המים34508

30/10/199126/11/199122.50%ריבית תאגידי המים34508

27/11/199117/12/199122.50%ריבית תאגידי המים34508

18/12/199122/12/199122.50%ריבית תאגידי המים34508

23/12/199102/02/199222.50%ריבית תאגידי המים34508

03/02/199221/02/199222.50%ריבית תאגידי המים34508

22/02/199206/03/199219.68%ריבית תאגידי המים34508

07/03/199201/11/199217.49%ריבית תאגידי המים34508

02/11/199201/01/199317.49%ריבית תאגידי המים34508

02/01/199326/01/199317.49%ריבית תאגידי המים34508

27/01/199302/02/199317.40%ריבית תאגידי המים34508

03/02/199313/05/199317.40%ריבית תאגידי המים34508

14/05/199323/08/199311.00%ריבית תאגידי המים34508

24/08/199310/05/199410.50%ריבית תאגידי המים34508

11/05/199401/07/199412.32%ריבית תאגידי המים34508

02/07/199414/07/199413.32%ריבית תאגידי המים34508

15/07/199410/08/199413.82%ריבית תאגידי המים34508

11/08/199423/02/199521.99%ריבית תאגידי המים34508

24/02/199523/03/199523.55%ריבית תאגידי המים34508

24/03/199527/04/199522.05%ריבית תאגידי המים34508

28/04/199501/06/199521.25%ריבית תאגידי המים34508

02/06/199527/07/199520.75%ריבית תאגידי המים34508

28/07/199527/10/199520.45%ריבית תאגידי המים34508

28/10/199504/12/199521.50%ריבית תאגידי המים34508

05/12/199528/12/199521.50%ריבית תאגידי המים34508

29/12/199501/02/199621.00%ריבית תאגידי המים34508

02/02/199626/04/199621.30%ריבית תאגידי המים34508

27/04/199602/06/199622.09%ריבית תאגידי המים34508

03/06/199601/08/199622.80%ריבית תאגידי המים34508

02/08/199618/08/199623.60%ריבית תאגידי המים34508

19/08/199626/09/199623.10%ריבית תאגידי המים34508

27/09/199630/10/199622.80%ריבית תאגידי המים34508

31/10/199626/12/199622.50%ריבית תאגידי המים34508

27/12/199630/01/199721.90%ריבית תאגידי המים34508

31/01/199727/02/199721.40%ריבית תאגידי המים34508

28/02/199719/06/199721.20%ריבית תאגידי המים34508

20/06/199729/08/199719.99%ריבית תאגידי המים34508

30/08/199704/11/199720.70%ריבית תאגידי המים34508

05/11/199729/01/199820.70%ריבית תאגידי המים34508



30/01/199826/02/199819.11%ריבית תאגידי המים34508

27/02/199826/03/199819.89%ריבית תאגידי המים34508

27/03/199803/05/199819.20%ריבית תאגידי המים34508

04/05/199828/05/199819.20%ריבית תאגידי המים34508

29/05/199825/06/199818.80%ריבית תאגידי המים34508

26/06/199830/07/199818.50%ריבית תאגידי המים34508

31/07/199830/10/199817.00%ריבית תאגידי המים34508

31/10/199817/11/199819.20%ריבית תאגידי המים34508

18/11/199825/02/199921.50%ריבית תאגידי המים34508

26/02/199931/03/199921.00%ריבית תאגידי המים34508

01/04/199929/04/199920.49%ריבית תאגידי המים34508

30/04/199929/07/199920.00%ריבית תאגידי המים34508

30/07/199925/11/199919.50%ריבית תאגידי המים34508

26/11/199930/12/199919.20%ריבית תאגידי המים34508

31/12/199927/01/200018.70%ריבית תאגידי המים34508

28/01/200024/02/200018.03%ריבית תאגידי המים34508

25/02/200026/04/200017.97%ריבית תאגידי המים34508

27/04/200026/07/200017.30%ריבית תאגידי המים34508

27/07/200030/08/200017.10%ריבית תאגידי המים34508

31/08/200027/09/200016.90%ריבית תאגידי המים34508

28/09/200025/10/200016.60%ריבית תאגידי המים34508

26/10/200029/11/200016.40%ריבית תאגידי המים34508

30/11/200027/12/200016.20%ריבית תאגידי המים34508

28/12/200001/02/200116.00%ריבית תאגידי המים34508

02/02/200101/03/200115.70%ריבית תאגידי המים34508

02/03/200128/03/200115.50%ריבית תאגידי המים34508

29/03/200130/05/200115.20%ריבית תאגידי המים34508

31/05/200120/06/200115.00%ריבית תאגידי המים34508

21/06/200127/06/200114.80%ריבית תאגידי המים34508

28/06/200125/07/200114.50%ריבית תאגידי המים34508

26/07/200131/10/200114.30%ריבית תאגידי המים34508

01/11/200128/11/200114.10%ריבית תאגידי המים34508

29/11/200124/12/200113.80%ריבית תאגידי המים34508

25/12/200102/03/200211.80%ריבית תאגידי המים34508

03/03/200225/04/200212.40%ריבית תאגידי המים34508

26/04/200230/05/200212.60%ריבית תאגידי המים34508

31/05/200212/06/200213.60%ריבית תאגידי המים34508

13/06/200227/06/200215.10%ריבית תאגידי המים34508

28/06/200225/12/200217.10%ריבית תאגידי המים34508

26/12/200230/04/200316.90%ריבית תאגידי המים34508

01/05/200328/05/200316.40%ריבית תאגידי המים34508

29/05/200325/06/200316.00%ריבית תאגידי המים34508

26/06/200330/07/200315.50%ריבית תאגידי המים34508

31/07/200327/08/200315.00%ריבית תאגידי המים34508

28/08/200324/09/200314.50%ריבית תאגידי המים34508

25/09/200329/10/200314.10%ריבית תאגידי המים34508

30/10/200326/11/200313.60%ריבית תאגידי המים34508

27/11/200331/12/200313.20%ריבית תאגידי המים34508

01/01/200428/01/200412.80%ריבית תאגידי המים34508

29/01/200425/02/200412.50%ריבית תאגידי המים34508

26/02/200431/03/200412.30%ריבית תאגידי המים34508

01/04/200424/11/200412.10%ריבית תאגידי המים34508

25/11/200429/12/200411.90%ריבית תאגידי המים34508



30/12/200426/01/200511.70%ריבית תאגידי המים34508

27/01/200529/09/200511.50%ריבית תאגידי המים34508

30/09/200529/10/200511.75%ריבית תאגידי המים34508

30/10/200501/12/200512.00%ריבית תאגידי המים34508

02/12/200526/01/200612.50%ריבית תאגידי המים34508

27/01/200601/04/200612.75%ריבית תאגידי המים34508

02/04/200627/04/200613.00%ריבית תאגידי המים34508

28/04/200627/07/200613.25%ריבית תאגידי המים34508

28/07/200625/10/200613.50%ריבית תאגידי המים34508

26/10/200629/11/200613.25%ריבית תאגידי המים34508

30/11/200627/12/200613.00%ריבית תאגידי המים34508

28/12/200631/01/200712.50%ריבית תאגידי המים34508

01/02/200728/02/200712.25%ריבית תאגידי המים34508

01/03/200725/04/200712.00%ריבית תאגידי המים34508

26/04/200730/05/200711.75%ריבית תאגידי המים34508

31/05/200730/08/200711.50%ריבית תאגידי המים34508

31/08/200726/12/200712.00%ריבית תאגידי המים34508

27/12/200727/02/200812.25%ריבית תאגידי המים34508

28/02/200826/03/200811.75%ריבית תאגידי המים34508

27/03/200829/05/200811.25%ריבית תאגידי המים34508

30/05/200826/06/200811.50%ריבית תאגידי המים34508

27/06/200831/07/200811.75%ריבית תאגידי המים34508

01/08/200828/08/200812.00%ריבית תאגידי המים34508

29/08/200811/10/200812.25%ריבית תאגידי המים34508

12/10/200829/10/200811.75%ריבית תאגידי המים34508

30/10/200813/11/200811.50%ריבית תאגידי המים34508

14/11/200826/11/200811.00%ריבית תאגידי המים34508

27/11/200831/12/200810.50%ריבית תאגידי המים34508

01/01/200928/01/20099.75%ריבית תאגידי המים34508

29/01/200925/02/20099.00%ריבית תאגידי המים34508

26/02/200925/03/20098.75%ריבית תאגידי המים34508

26/03/200931/03/20099.25%ריבית תאגידי המים34508

01/04/200927/08/20098.50%ריבית תאגידי המים34508

28/08/200926/11/20098.75%ריבית תאגידי המים34508

27/11/200931/12/20099.00%ריבית תאגידי המים34508

01/01/201031/03/20109.25%ריבית תאגידי המים34508

01/04/201029/07/20109.50%ריבית תאגידי המים34508

30/07/201002/10/20109.75%ריבית תאגידי המים34508

03/10/201027/01/201110.00%ריבית תאגידי המים34508

28/01/201124/02/201110.25%ריבית תאגידי המים34508

25/02/201131/03/201110.50%ריבית תאגידי המים34508

01/04/201126/05/201111.00%ריבית תאגידי המים34508

27/05/201101/10/201111.25%ריבית תאגידי המים34508

02/10/201130/11/201111.00%ריבית תאגידי המים34508

01/12/201125/01/201210.75%ריבית תאגידי המים34508

26/01/201227/06/201210.50%ריבית תאגידי המים34508

28/06/201231/10/201210.25%ריבית תאגידי המים34508

01/11/201226/12/201210.00%ריבית תאגידי המים34508

27/12/201216/05/20139.75%ריבית תאגידי המים34508

17/05/201329/05/20139.50%ריבית תאגידי המים34508

30/05/201326/09/20139.25%ריבית תאגידי המים34508

27/09/201326/02/20149.00%ריבית תאגידי המים34508

27/02/201430/07/20148.75%ריבית תאגידי המים34508



31/07/201427/08/20148.50%ריבית תאגידי המים34508

28/08/201425/02/20158.25%ריבית תאגידי המים34508

26/02/201531/12/20168.10%ריבית תאגידי המים34508

01/01/201731/12/20994.00%ריבית תאגידי המים34508


