
הנתונים נכונים ליום הפרסום ועשויים להשתנות מעת לעת

.א

תקופת החסכוןשיעורי הריבית השנתיתסוגסעיף מאזנישם פיקדון החסכון

)ח"בהתאם לסכום ההפקדה בשההצמדה תחנות"ו ")

 לשנה0.00%ח    " ש50,000עד 

 לשנה0.00%ח    " ש50,000-  מ 

 שנים3 לשנה0.00%מדד242 שנים3- חסכון ל 

מענק שקלי            או            מדד/מדדשקל/חיסכון מדד

ללא ריבית                 קרן  ללא ריבית                             מענק שקלילשנתיים ללא ריבית

חסכון עם מענק

 חודש0.60%13מענק שקלי לא צמוד  בשיעור של שקל247 חודש13- ל 

מענק שקליחסכון עם מענק

 חודש0.17%15-  חודשים 5בתום שקל635 חודש15- ל 

(מתום חמישה חודשים)0.34%-  חודשים 10בתום 

0.51%תום תקופה   

מענק שקליחסכון עם מענק

2.00%-  שנים   3 שנים5- ל 

3.00%- שנים    4

5.00%תום תקופה   

מענק שקליחיסכון עם מענק 

 חודש3.00%96-  שנים   4שקל235 שנים8-ל

 שנים וכל שנה 4מתום )5.00%- שנים    5

(לאחר מכן7.00%- שנים    6

9.00%- שנים    7

13.0%תום תקופה   

מענק שקלישקל234חיסכון עם מענק 

 חודש5.00%120-  שנים   5 שנים10-ל

 שנים וכל5מתום )7.00%- שנים    6

(שנה לאחר מכן9.00%- שנים    7

13.0%- שנים    8

15.0%-  שנים    9

20.0%תום תקופה 

מענק שקלישקל219חיסכון עם מענק 

 חודש7.00%156-  שנים   6 שנים13-ל

 שנים וכל6מתום )9.00%- שנים    7

(שנה לאחר מכן13.0%- שנים    8

15.0%- שנים    9

20.0%-  שנים    10

24.0%-  שנים    11

28.0%-  שנים    12

35.0%תום תקופה 

מענק שקלישקל255חיסכון עם מענק 

 חודש30.00%240-  שנים   14 שנים20-ל

 שנים וכל14מתום )35.00%- שנים    15

(שנה לאחר מכן40.0%- שנים    16

45.0%- שנים    17

50.0%-  שנים    18

55.0%-  שנים    19

100.0%תום תקופה 

מענק שקלי          או                  מדדחסכון עם מענק

            ללא ריבית0.60%- שנתיים    חודש42- ל 

1.40%- שנים    3

2.20%תום תקופה   

מענק שקליחסכון עם מענק

            1.00%- שנתיים    שנים4- ל 

2.00%- שנים    3

3.00%תום תקופה   

 שנים5 שנים5-חסכון ל 

( תחנות"ללא  "תחנות"ללא (

 שניםP5 - 1.15%- מתום  שנה      שנים5-חיסכון ל

מתום  שנה וכל P - 1.15%- מתום  שנה  וחצי   בריבית משתנה 

(חצי שנה לאחר מכןP   - 1.10%- מתום שנתיים עם תחנות

P - 1.10%- מתום שנתיים  וחצי

P - 1.05%- מתום שלוש שנים

P - 1.05%- מתום שלוש וחצי שנים

P - 1.00%- מתום ארבע שנים

P - 1.00%- מתום ארבע וחצי שנים

P - 0.90%- מתום חמש שנים שנים

 שנים3 לשנה0.35%-   בתום שנה  חיסכון שקלי

מתום שנה וכל חצי לשנה0.50%- בתום שנה וחצי לשלוש שנים עם תחנות
(שנה לאחר מכן. לשנה0.60%- בתום שנתיים 

0.70%- בתום שנתיים וחצי 

 לשנה0.85%- בתום שלוש שנים 

 שנים5 לשנה0.35%-   בתום שנה  חיסכון שקלי

מתום שנה וכל  לשנה 0.60%- בתום שנתיים לחמש שנים עם תחנות
(שנה לאחר מכן. לשנה0.85%- בתום שלוש שנים 

 לשנה1.10%- בתום ארבע שנים 

. לשנה1.35%- בתום חמש שנים 

 שנים9ח" ש100,000עד  שנים9- חסכון ל 

( תחנות"עם  מתום שלוש שנים וכל  לשנה0.00%- מתום שלוש שנים  ("

(שנתיים לאחר מכן   לשנה0.00%-  שנים 5מתום 

 לשנה0.00%-  שנים  7מתום 

 לשנה0.10%- בתום תקופת החסכון 

ח ומעלה" ש100,000- מ 

 לשנה0.00%- מתום שלוש שנים  

   לשנה0.00%-  שנים 5מתום 

 לשנה0.00%-  שנים  7מתום 

 לשנה0.30%- בתום תקופת החסכון 

 שנים10ח" ש100,000עד  שנים10-חסכון ל 

( תחנות"עם  מתום ארבע שנים וכל  לשנה0.00%- מתום ארבע שנים  ("

(שנתיים לאחר מכן לשנה0.00%-  שנים 6מתום 

 לשנה0.10%-  שנים  8מתום 

 לשנה0.30%- בתום תקופת החסכון 

ח ומעלה" ש100,000- מ 

 לשנה0.00%- מתום ארבע שנים  

 לשנה0.00%-  שנים 6מתום 

02/7/17- עיקרי פקדונות החסכון הפעילות נכון ל 

שנתייםמדד211חסכון לשנתיים

 חודש60

636

שקל631

 לשנה0.00%מדד232

276

שקל243

280

259

שקל683

שקל

תוכניות פתוחות למצטרפים חדשים- מסלול להפקדות חד פעמיות 

 חודש48

מדד/שקל

שנתיים

 חודש22742

מדד

שקל228

מדד
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 לשנה0.15%-  שנים  8מתום 
 לשנה0.45%- בתום תקופת החסכון 

מענק שקלי            או            דולר/דולרשקל/חיסכון דולר

ללא ריבית                 קרן  ללא ריבית                             מענק שקלילשנתיים ללא ריבית

מענק שקלי           או            יורו/יורושקל/חיסכון יורו

ללא ריבית                 קרן  ללא ריבית                             מענק שקלילשנתיים ללא ריבית

חית צמודה"מט

לדולר לשנתיים

חית צמודה"מט

ליורו לשנתיים

 שנים4לפי שיעור ריבית הליבורחית"חסכון מט

(מתום שנתיים כל שנה). חודשים6ליבור משתנה מידי  שנים4- ליבור ל 

L - 0.75%בתום שנתיים 

L - 0.50% שנים 3בתום 

L - 0.25% שנים 4בתום 

 שנים5חיסכון למקבלי הלוואה

מתום שנה וכל חצי שנה ) P -1.55%בתום תקופה ובתחנות מהקרן לעסקים 

(לאחר מכןקטנים ובינונים

(למקבלי הלוואה)

 שנים5חיסכון למקבלי הלוואה

מתום שנה וכל חצי שנה ) P -1.25%בתום תקופה ובתחנות מהקרן לעסקים 

(לאחר מכןקטנים ובינונים

(למקבלי הלוואה)

 שנה12חיסכון למקבלי הלוואה

מתום שנה וכל חצי שנה ) P -1.25%בתום תקופה ובתחנות מהקרן לעסקים 

(לאחר מכןקטנים ובינונים

(למקבלי הלוואה)

 שנים10 לחודש0.000%-               מתום שנתיים  הכנסה גמישה

(מתום שנתיים כל שנה) לחודש0.000%-         שנים 4 עד 3מתום חי וקיים 

 לחודש     0.000%-             שנים      5מתום 

 לחודש     0.000%-             שנים      6מתום 

 לחודש0.000%-        שנים 9 עד 7מתום  שנים10- ל 

 לחודש0.035%- בתום תקופת החסכון 

 שנים13 לחודש0.000%  -                6-9מתום מדד263הכנסה גמישה

(מתום שש שנים כל שנה) לחודש0.035%-         שנים 10 - 12מתום  שנה13-ל

 לחודש0.062%- בתום תקופת החסכון 

נזיל בהודעה מראש

 שנים5 לשנה0.05%- לפני תום שנה מתחילת תקופת החסכון שקלי277 שנים5-ל

 לשנה0.08%-               מתום שנה עד לפני תום שנתיים 

 לשנה0.23%-           שנים 3מתום שנתיים עד לפני תום 

 לשנה0.43%-             שנים 4 שנים עד לפני תום 3מתום 

 לשנה0.68%-             שנים 5 שנים עד לפני תום 4מתום 

 לשנה1.55%- בתום תקופת החסכון 

נזיל בהודעה מראש

 שנים7 לשנה0.05%- לפני תום שנה מתחילת תקופת החסכון שקלי278 שנים7-ל

 לשנה0.08%-               מתום שנה עד לפני תום שנתיים 

 לשנה0.23%-           שנים 3מתום שנתיים עד לפני תום 

 לשנה0.43%-             שנים 4 שנים עד לפני תום 3מתום 

 לשנה0.68%-             שנים 5 שנים עד לפני תום 4מתום 

 לשנה0.94%-             שנים 6 שנים עד לפני תום 5מתום 

 לשנה1.21%-             שנים 7 שנים עד לפני תום 6מתום 

 לשנה2.15%- בתום תקופת החסכון 

נזיל בהודעה מראש

 שנים10 לשנה0.05%- לפני תום שנה מתחילת תקופת החסכון שקלי283 שנים10-ל

 לשנה0.08%-               מתום שנה עד לפני תום שנתיים 

 לשנה0.23%-           שנים 3מתום שנתיים עד לפני תום 

 לשנה0.43%-             שנים 4 שנים עד לפני תום 3מתום 

 לשנה0.68%-             שנים 5 שנים עד לפני תום 4מתום 

 לשנה0.94%-             שנים 6 שנים עד לפני תום 5מתום 

 לשנה1.21%-             שנים 7 שנים עד לפני תום 6מתום 

 לשנה1.47%-             שנים 8 שנים עד לפני תום 7מתום 

 לשנה1.69%-             שנים 9 שנים עד לפני תום 8מתום 

 לשנה1.90%-             שנים 10 שנים עד לפני תום 9מתום 

 לשנה2.89%- בתום תקופת החסכון 

נזיל בהודעה מראש

 שנים15 לשנה0.05%- לפני תום שנה מתחילת תקופת החסכון שקלי286 שנים15-ל

 לשנה0.08%-               מתום שנה עד לפני תום שנתיים 

 לשנה0.23%-           שנים 3מתום שנתיים עד לפני תום 

 לשנה0.43%-             שנים 4 שנים עד לפני תום 3מתום 

 לשנה0.68%-             שנים 5 שנים עד לפני תום 4מתום 

 לשנה0.94%-             שנים 6 שנים עד לפני תום 5מתום 

 לשנה1.21%-             שנים 7 שנים עד לפני תום 6מתום 

 לשנה1.47%-             שנים 8 שנים עד לפני תום 7מתום 

 לשנה1.69%-             שנים 9 שנים עד לפני תום 8מתום 

 לשנה1.90%-             שנים 10 שנים עד לפני תום 9מתום 

 לשנה2.09%-            שנים 11 שנים עד לפני תום 10מתום 

 לשנה2.26%-             שנים 12 שנים עד לפני תום 11מתום 

 לשנה2.41%-             שנים 13 שנים עד לפני תום 12מתום 

 לשנה2.55%-             שנים 14 שנים עד לפני תום 13מתום 

 לשנה2.67%-             שנים 15 שנים עד לפני תום 14מתום 

 לשנה3.56%- בתום תקופת החסכון 

.ב

תקופת החסכוןשיעורי הריבית השנתיתסוגסעיף מאזנישם תוכנית החסכון

)ההצמדה תחנות"ו )

חית חודשית"מט

לשנתיים

 לשנה0.00% חסכון חודשי

ריבית קבועה לכל ההפקדותלשנתיים

מתום שנה  לשנה0.00%- בתום שנה                        מדדית חודשית

וכל חצי שנה לאחר מכן לשנה0.00%- בתום שנה וחצי               מדד282לשלוש שנים

 לשנה0.00%- בתום שנתיים                 

 לשנה0.00%- בתום שנתיים וחצי       

 לשנה0.00%- בתום תקופת החיסכון 

מתום שנה  לשנה0.10%- בתום שנה                        חית חודשית"מט

וכל חצי שנה לאחר מכן לשנה0.10%- בתום שנה וחצי               דולר274לשלוש שנים

 לשנה0.15%- בתום שנתיים                 

 לשנה0.20%- בתום שנתיים וחצי       

 לשנה 0.30%

שנתיים

שנתיים638

שנתיים

שנתיים

223

0.15% דולר

שנתיים

224

מדד

תוכניות פתוחות למצטרפים חדשים- מסלול להפקדות חודשיות 

231

שנתיים

מדד

 לשנה0.00%

616

דולר

684

615

637

291

שקל239

שקל617

דולר

שקל

יורו
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 לשנה0.30%- בתום תקופת החיסכון 

שנתיים לשנה 0.50%ריבית שקלית  קבועה בשיעור חסכון חודשי

במידה ולא יתקיים רצף הפקדות . לכל ההפקדותשקל245בריבית שקלית 

. לשנה0.10%יזוכה החוסך בריבית של בלבד" מרכנתילים"ל

מתום שנהP-1.45%- מתום שנה                        שקל236חיסכון לחמש שנים

וכל חצי שנה לאחר מכןP-1.40%- מתום שנה וחצי               בריבית משתנה

P-1.35%- מתום שנתיים                 

P-1.30%- מתום שנתיים וחצי       

P-1.25%- מתום שלוש שנים       

P-1.20%- מתום שלוש וחצי שנים      

P-1.15%- מתום ארבע שנים      

P-1.10%- מתום ארבע וחצי שנים      

P-1.05%- מתום חמש שנים      

מתום שנה. לשנה0.30%- מתום שנה                        שקל244חיסכון לחמש שנים

וכל חצי שנה לאחר מכן. לשנה0.35%- מתום שנה וחצי               בריבית קבועה

. לשנה0.40%- מתום שנתיים                 

. לשנה0.45%- מתום שנתיים וחצי       

. לשנה0.50%- מתום שלוש שנים       

. לשנה0.55%- מתום שלוש וחצי שנים      

. לשנה0.60%- מתום ארבע שנים      

 לשנה0.65%- מתום ארבע וחצי שנים      

. לשנה0.70%- מתום חמש שנים      

שנתיים לשנה 0.40%ריבית שקלית  קבועה בשיעור חסכון חודשי

במידה ולא יתקיים רצף הפקדות . לכל ההפקדותשקל246שקלי לשנתיים

. לשנה0.10%יזוכה החוסך בריבית של 

שנתיים לשנה0.00% חסכון חודשי

.ריבית קבועה לכל ההפקדותמדד217צמוד למדד

במידה ולא יתקיים רצף הפקדות יזוכה הלקוחבלבד" מרכנתילים"ל

. לשנה בלבד0.00%בריבית של 

 שנים10 לשנה0.00%- מתום שנתיים חסכון חודשי"

בתום שנתיים  וכל שנה). לשנה0.00%-  שנים 4-3מתום " שנים10- ל 
(לאחר מכן לשנה0.00%-  שנים 6-5מתום 

 לשנה0.00%-  שנים 9 עד 7מתום 

 לשנה0.40%- בתום תקופת החיסכון 

 שנים10 לשנה0.00%-  שנים 6 עד 5מתום חסכון חודשי"

בתום חמש שנים  וכל שנה) לשנה0.00%-  שנים 9 עד 7מתום " שנים10- ל 

(לאחר מכן לשנה0.35%- בתום תקופת החסכון עם מענק

ח " ש200מענק בגובה ההפקדה הראשונה עד 

 הפקדות רצופות60לחוסכים 

 שנים 4לפי שיעור ריבית הליבור+חסכון דולרי 

מתום שנתיים ). חודשים6ליבור משתנה מידי ליבור

(וכל שנה לאחר מכןL - 0.70%בתום שנתיים 

L - 0.50% שנים 3בתום 

L - 0.25%בתום תקופת החסכון 

שנתיים1.75% פריים פחות שקל248חסכון חודשי

עם ריבית שקלית

 שנים 1.25%3 פריים פחות שקל249הפקדה חודשית 

שקלית

 שנים15 לשנה0.00%-  שנים 9 עד 6מתום 

(בתום שש שנים  וכל שנה) לשנה0.20%-  שנים 14 עד 10מתום 15-חיסכון חודשי ל

(לאחר מכן לשנה0.65%- בתום תקופת החסכון שנה עם מענק

 שנות חיסכון הפקדות שוות 15החוסכים במשך 

ורצופות יזוכו בסכום הפקדה ראשונה עד מקסימום

 חודש12בכפול של ₪ אלף 

 שנים15. לשנה0.00%-  שנים 4-3מתום מדד237חסכון חודשי"

בתום שלוש שנים  וכל שנה) לשנה0.00%-  שנים 6-5מתום " שנים עם תחנות15- ל 
(לאחר מכן לשנה0.00%-  שנים 9 עד 7מתום 

 לשנה0.40%-  שנים 14 עד 10מתום 

 לשנה0.80%- בתום תקופת החיסכון 

 שנים18ח" ש999הפקדה חודשית עד חסכון שקלי"

בתום שנתיים ) P -1.95%בתום שנתיים  וכל שנה לאחר מכן "י לעתיד"ח

(וכל שנה לאחר מכן P -1.85%בתום תקופת החסכון  

ח ומעלה" ש1,000-  הפקדה חודשית מ 

 P -1.95%בתום שנתיים וכל שנה לאחר מכן 

 P -1.75%בתום תקופת החסכון  

דולר297

מדד

273

632

שקל689

מדד208

מדד
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