
  

  

 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

  

    

     

 

   

  

     

   

  

    

       

     

   

      

   

 

  

 

 

 

 

 

   

    

    

   

    

  

 

  

  

  

      

 
  

 

ישירים  בערוצים לפעולות הטבות - ה' נספח

 ידקפ ריחמ
 צים ישיריםערו פיל חירמ

 ותרישה םש
חירמ  וץרע

 ₪ 6.80 ₪ 1.76 ותרידת שמע  מןמזו תדפקה

 ₪ 6.80 ₪ 1.76 פוןסכ  מןמזו תכמשי

 ₪ 6.80 ₪ 1.76 ותרידת שמע  ת שיקדפקה

 ₪ 6.80 ₪ 1.76  רללוסה תרושי

 ₪ 6.80 ₪ 1.76 טנרטניאה תרושי  ן אחרובדה לחשקפהעברה/ה

ורטפ 6.80 ₪  טנרטניאה תרושי  לום שוברתש

 ₪ 6.80 ₪ 1.76

 שדוחב תייעבשה תהילשאמה להח

ותרידת שמע  לקוח תלבקש פיסדת תפקה ומסירה

ורטפ 6.80 ₪   טנרטניאה תרושי

קישל 0.36 ₪  קישל 0.27 ₪  טנרטניאה תרושי  )לגי(ר ס שיקיםנקפ

קישל 0.36 ₪  קישל 0.27 ₪  בשוחממ וקדמ

קישל 0.36 ₪  קישל 0.288 ₪  שאוימ דקמו

קישל 0.36 ₪  קישל 0.288 ₪  ה- PC תוירש

קישל 0.36 ₪  קישל 0.27 ₪  ותרידת שמע
קישל 1.00 ₪  קישל 0.90 ₪  טנרטניאה תרושי  תקע+ ה דחת מחשב מיוספדפנקס שיקים בה

קישל 1.15 ₪  קישל 1.035 ₪  טנרטניאה תרושי  תקיםעה + 2 דחמיו חשבמ תספדהב ס שיקיםנקפ

כויזי לכל 19.00 ₪ יוכיז לכל 2.00 ₪  טנרטניאה תרושי  )תכורומש לוםתש( המה ברשיעברה

קילש 12.00 ₪  קילש 11.40 ₪  ותרידת שמע  חויד ת שיקדפקה

₪ ודד: 17.00ק ביל שויטב ₪ ודד: 15.30ק ביל שויטב טנרטניאה תרושי  ל שיקוביט

₪ ה: 51.00רדלס ירבימ  ₪ ה: 45.90רדלס ירבימ

₪ עד 10.56 ₪ עד 9.50 טנרטניאה תרושי  חשבון חיובל האהרש לוביט

טנרטניאה תרושי 17.10 ₪  57.00 ₪  תועברההו כוייםהזי תכערמב העברה

 ליון ₪מי ל 1עמ-(RTGS) תמא מןבז

 ₪ 6.80 ₪ 6.12 טנרטניאה תרושי  תמא מןת בזעברוההו כוייםהזי תכערמב העברה

 ליון ₪מי ד 1ע

ףסונ ףל דכל + 0.50 ₪ השקבל 30 ₪ שהבקל 24 ₪ טנרטניאה תרושי  גראמצויים במה מיםכמסמ לה שספדה או הפקה

 יםינזמ ינםוח - אקל תקשלב

טנרטניאה תרושי 5.44 ₪ 6.80 ₪  האלווה לש דשיחוה עוןפירה דעומב נוייםשי

 תואקנבה חוק פיל דיורל

טנרטניאה תרושי 304.00 ₪ 320.00 ₪  תשלבק תוערבה אינתב או האלווה כםסהנויים בשי

 )התנכשמ תאלווהב מיםלותש חלו נוי(שי ערב או חלקו

0.64% 0.52% טנרטניאה תרושי  לתה בסערך בבור תניירו לדיון שפו הכירמ ה,ניק

 זיםות מעו"ף וחציופוא ת,אמנות נולמעט קרנאביב (

 )"ףעומב דייםתיע

 חוב תוגראו תניומ

₪ י 50.00רעזמ  ₪ י 45.00רעזמ

₪ י 10,750.00ברימ  ₪ י 9,675.00ברימ

0.11% 0.10% טנרטניאה תרושי  לתה בסערך בבור תניירו לדיון שפו הכירמ ה,ניק

 זיםות מעו"ף וחציופוא ת,אמנות נולמעט קרנאביב (

 )ף"ועמדיים בתיע

 דעמו צרק הלוומי

₪ י 19.00רעזמ  ₪ י 17.10רעזמ

₪ י 7,500.00ברימ  ₪ י 6,750.00ברימ

4.00% 3.25% טנרטניאה תרושי  "ףעומ תציופוא לש התיבכה ורכימ ה,ניק

היצפואל ₪ י 13.00רעזמ  היצפואל ₪ י 11.70רעזמ

היצפואל ₪ י 450.00ברימ  היצפואל ₪ י 405.00ברימ

0.30% 0.27% טנרטניאה תרושי  "ףעומב דייםתיע חוזים לש התיבכה ורכימ ה,ניק

הזוחל ₪ י 24.00רעזמ  הזוחל ₪ י 21.60רעזמ

0.89% 0.30% טנרטניאה תרושי - ץארל ץוחב ערך תניירו לדיון שפיה ורכימ ה,ניק

י 75.00 $רעזמ תונמאנ תנוחוב וקר תוגרא ת,ניומ  י 25.00 $רעזמ

י 7,500.00 $ברימ  י 6,750.00 $ברימ

4.50% 4.05% טנרטניאה תרושי - ץארל ץוחב ערך תניירו לדיון שפיה ורכימ ה,ניק

היצפואל י 22.00 $רעזמ ל"חו תסוגזרים בורנ תציופוא  היצפואל י 19.80 $רעזמ

היצפואל י 450.00 $ברימ  היצפואל י 405.00 $ברימ

טנרטניאה תרושי 4.65 ₪ 5.00 ₪  סינניפ גוףב חלקו תואו חשבוןל ערך תניירו תעברה



 
  

 

   

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

    

  

      

     

     

    

  

 ידקפ ריחמ
 צים ישיריםערו פיל חירמ

 ותרישה םש
חירמ  וץרע

 חרא

0.45% 0.418% טנרטניאה תרושי  חרא חולק חשבוןל ערך תניירו תעברה

₪ י 35רעזמ  ₪ י 32.55רעזמ

₪ י 1,350ברימ  ₪ י 1,255.50ברימ

0.05% 0.045% טנרטניאה תרושי  הקפנהב ערך תניירו לה שנמזהב לפוטי

 23.40 ₪ 26.00 ₪ ת הערךואר ניירש

0.19% 0.133% טנרטניאה תרושי  למטבע לש"ח/מש"ח פין - ממטבעליח

י 6.00 $רעזמ )עדוד/ייחאד/חיא/ציטוט ער(בש  י 5.40 $רעזמ

י 2,500 $ברימ  י 2,250.00 $ברימ

עד 50 $: 3.00 $ וםכה בסירכמה/שיכר  עד 50 $: 2.85 $ וםכה בסירכמה/שיכר

0.19% 0.1425%  שאוימ דקמו

י 6.00 $רעזמ  י 5.40 $רעזמ

י 2,500.00 $ברימ  י 2,250.00 $ברימ

עד 50 $: 3.00 $ וםכה בסירכמה/שיכר  עד 50 $: 2.85 $ וםכה בסירכמה/שיכר

0.19% 0.1425% -PCה תרושי

י 6.00 $רעזמ  י 5.40 $רעזמ

י 2,500.00 $ברימ  י 2,250.00 $ברימ

עד 50 $: 3.00 $ וםכה בסירכמה/שיכר  עד 50 $: 2.85 $ וםכה בסירכמה/שיכר

0.38% 0.266% טנרטניאה תרושי  למטבע פין - ממטבעליח

י 12.00 $רעזמ )עדוד/ייחאד/חיא/ציטוט ער(בש  י 10.80 $רעזמ

י 5,000.00 $ברימ  י 4,500.00 $ברימ

עד 50 $: 6.00 $ וםכה בסירכמה/שיכר  עד 50 $: 5.70 $ וםכה בסירכמה/שיכר

0.38% 0.285%  שאוימ דקמו

י 12.00 $רעזמ  י 10.80 $רעזמ

י 5,000.00 $ברימ  י 4,500.00 $ברימ

עד 50 $: 6.00 $ וםכה בסירכמה/שיכר  עד 50 $: 5.70 $ וםכה בסירכמה/שיכר

0.38% 0.285% -PCה תרושי

י 12.00 $רעזמ  י 10.80 $רעזמ

י 5,000.00 $ברימ  י 4,500.00 $ברימ

עד 50 $: 6.00 $ וםכה בסירכמה/שיכר  עד 50 $: 5.70 $ וםכה בסירכמה/שיכר

0.19% 0.176% טנרטניאה תרושי  רץלא ץוחל וץח עבטמ תרבעה

י 23.00 $רעזמ  י 21.39 $רעזמ

י 165.00 $ברימ  י 153.45 $ברימ

עד 200 $:8.00 $ הרבעה  עד 200 $: 7.44 $ הרבעה

$ 10.00 $ 9.30 טנרטניאה תרושי  לקוח תווא לחשבון ץראב ץת מטבע חורהעב

0.125% 0.116% טנרטניאה תרושי  תראח ץ העברהארץ בות מטבע חהעבר

י 10.00 $רעזמ  י 9.30 $רעזמ

י 58.50 $ברימ  י 54.40 $ברימ

1.50% 1.35% טנרטניאה תרושי  דוקומנטרי איראש תתיחפ א -יבו

י 120.00 $רעזמ דשיםד 3 חופה עתקול  י 108.00 $רעזמ

0.80% 0.72% טנרטניאה תרושי  נטיםמודוק דיוןפ- אויב

י 60.00 $רעזמ  י 54.00 $רעזמ

0.50% 0.45% טנרטניאה תרושי  לותקבהנטים שמודוק( חתופ חשבון לוםתש- איבו

י 30.00 $רעזמ וח)קת מהלויריש  י 27.00 $רעזמ

פיןליח תלמעל ההז פיןליח תלמעל ההז טנרטניאה תרושי  ח,"טמ/ח"מט"י ומטח/"טמ דרפורוופוט וס

פיןליח תלמעל ההז ירהסעם מ פיןליח תלמעל ההז  שאוימ דקמו

פיןליח תלמעל ההז פיןליח תלמעל ההז -PCה תרושי

0.10% 0.07% טנרטניאה תרושי  )םפרשיה תואקסע( "ימטח/"טמ דרפורוו

י 50.00 $רעזמ  י 45.00 $רעזמ

י 250.00 $ברימ  י 225.00 $ברימ

0.10% 0.07% טנרטניאה תרושי  ח"מטת בציופוא לש התיבכה ורכימ ה,ניק

י 50.00 $רעזמ  י 45.00 $רעזמ

י 250.00 $ברימ  י 225.00 $ברימ



 
  

 

 

 ידקפ ריחמ
 צים ישיריםערו פיל חירמ

 ותרישה םש
חירמ  וץרע

 ך: 13/02/2023יראתל ןוכנ




