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156,460   -                 100%12127,888127,888זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית1

153,234   -                 100%12126,782126,782זכרמנהל מחלקה לבריאות האשהאחרשירותי בריאות כללית2

142,909 8,787            100%12118,354109,567זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית3

139,072 17,864           100%12115,96198,097זכרמנהל יחידת רדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4

143,204 983               100%12115,054114,071זכרמנהל מחלקת הרדמהאחרשירותי בריאות כללית5

128,442 61,797           100%12114,90053,103זכרמנהל יחידת כירוגית כלי דםאחרשירותי בריאות כללית6

141,458   -                 100%12113,824113,824זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית7

132,626 26,196           100%12111,02284,826זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית8

132,489 13,477           100%12109,93696,459זכר('ג)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית9

134,458   -                 100%12109,144109,144זכררופא מומחה בגריאטריהאחרשירותי בריאות כללית10

134,626   -                 100%12108,039108,039זכר('ג)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית11

125,912 31,905           100%12107,70875,803זכרמנהל יחידה להרדמה ילדיםאחרשירותי בריאות כללית12

133,193 2,873            100%12107,683104,810זכרמנהל מחלקת נשיםאחרשירותי בריאות כללית13

130,218 17,552           100%12106,83789,285זכרמנהל יחידה להרדמה ניתוחיםאחרשירותי בריאות כללית14

133,740   -                 100%12106,280106,280זכרמנהל יחידה לטיפול נמרץ ילדיםאחרשירותי בריאות כללית15

130,795 1,008            100%12105,262104,254זכרמנהל יחידת התאוששותאחרשירותי בריאות כללית16

114,510 66,695           100%12104,55837,862זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית17

128,994 11,529           100%12104,38692,857זכרמנהל מחלקת הרדמהאחרשירותי בריאות כללית18

122,371 25,640           100%12103,17277,532זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית19

125,975   -                 100%12101,121101,121זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית20

125,075 7,819            93%12101,04193,222נקבהבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית21

126,830   -                 100%12101,036101,036זכר(א)מנהל מחלקה קרדיולוגית אחרשירותי בריאות כללית22

120,355 20,169           100%12100,76880,600נקבהרופא מומחה בכיר בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית23

126,552   -                 100%12100,624100,624זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית24

124,382   -                 87%12100,338100,338זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית25

121,369 8,643            100%1299,63290,989זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית26

120,879 2,835            100%1298,74995,914זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית27

122,457 326               100%1298,59798,271זכרסגן בכיר למנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית28

123,037   -                 100%1298,38698,386זכרמנהל מחלקה לבריאות האישהאחרשירותי בריאות כללית29

 משרה ומעלה75%-ח מתייחס רק לעובדים שהועסקו ב"הדו

לצורך השוואת שכר בין בעלי תפקיד שונים הנתון הרלוונטי הוא השכר ברוטו למשרה רגילה



122,650   -                 100%1297,76997,769זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית30

115,806 24,285           100%1296,58572,301זכרמכון רנטגן/מנהל מחלקהאחרשירותי בריאות כללית31

117,561 6,982            100%1296,35289,371זכררופא מומחה בכיר בטיפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית32

115,917   -                 100%1296,11496,114נקבהרופא מתמחה ברפואה דחופהאחרשירותי בריאות כללית33

119,388   -                 100%1295,75495,754זכרמנהל מחלקה לבריאות האשהאחרשירותי בריאות כללית34

119,687   -                 97%1295,56295,562זכרמנהל מחלקת אף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית35

118,896   -                 100%1295,25095,250זכר('ב)מנהל מכון רנטגן אחרשירותי בריאות כללית36

113,439 26,048           100%1294,91668,868זכרמנהל מחלקת הרדמהאחרשירותי בריאות כללית37

116,922   -                 100%1294,50994,509זכרמנהל כללימנהל כללימ"התעשיה האוירית לישראל בע38

118,974 1,218            100%1294,24693,028זכרמנהל מחלקה כירורגית חזה ואחרשירותי בריאות כללית39

114,686 9,730            100%1293,94284,212זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית40

117,321   -                 100%1293,82893,828זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית41

111,274 23,857           100%1293,54469,687זכררופא מומחה בכיר בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית42

116,404 1,763            100%1293,45691,693נקבהסגן בכיר למנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית43

115,408 1,470            100%1293,43391,963זכר(ח"בבי)רופא מנהל שירות אחרשירותי בריאות כללית44

116,691   -                 100%1293,21693,216זכרמנהל מחלקת רפואה דחופהאחרשירותי בריאות כללית45

117,568   -                 100%1293,05693,056זכרמנהל מחלקת שיקום נשימתיאחרשירותי בריאות כללית46

114,663   -                 100%1293,04793,047זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית47

116,111   -                 100%1292,95892,958זכררופא מומחה בכיר בטיפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית48

110,494 21,164           99%1292,92071,756זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית49

116,083   -                 80%1292,08592,085זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית50

110,958 10,146           100%1291,67081,525זכררופא מומחה בכיר בטיפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית51

113,937 4,930            100%1291,58586,654זכרמנהל יחידת כאבאחרשירותי בריאות כללית52

114,485   -                 100%1291,56991,569זכר('ג-מומחה)רופא איזורי אחרשירותי בריאות כללית53

111,417 4,487            100%1291,28386,796זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית54

114,523   -                 100%1290,75590,755זכר(אא  )מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית55

114,804 1,119            100%1290,67489,556זכרמנהל יחידה להתעוררותאחרשירותי בריאות כללית56

113,412   -                 100%1290,41990,419נקבהכירורגאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 57

111,837   -                 100%1290,24090,240זכררופא מומחה בכיר בטיפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית58

104,040 33,171           100%1290,14656,975זכרמנהל יחידה לניתוחי חזה ולבאחרשירותי בריאות כללית59

112,810   -                 100%1290,12090,120זכרמנהל מחלקה לבריאות האשהאחרשירותי בריאות כללית60

112,232   -                 100%1290,08390,083זכררופא טראומהאחרשירותי בריאות כללית61

113,683 859               83%1290,04389,184זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית62

111,021 4,928            100%1290,00985,082זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית63

113,075   -                 75%1289,88789,887זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית64

113,209   -                 100%1289,73489,734זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית65

113,124   -                 75%1289,49389,493נקבהרופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית66



112,587 2,232            100%1289,45887,226זכריחידה לרפואה/ מנהל מכון אחרשירותי בריאות כללית67

113,380   -                 75%1289,16289,162זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית68

109,214   -                 100%1289,15889,158זכררופא מומחה בפסיכיאטריהאחרשירותי בריאות כללית69

109,372 6,860            100%1289,12782,266זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית70

107,719 16,067           100%1289,02072,954זכרמנהל יחידה להרדמה מילדותיאחרשירותי בריאות כללית71

112,272   -                 100%1288,94588,945זכררופא כירורגיה אורתופדיתאחרשירותי בריאות כללית72

107,513 12,537           100%1288,86376,326זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית73

111,369 3,178            100%1288,60185,422זכרמנהל מחלקת גסטרואנטרולוגיאחרשירותי בריאות כללית74

110,848 3,375            100%1288,45885,083זכרמנהל מחלקת הרדמהאחרשירותי בריאות כללית75

111,554   -                 100%1288,04688,046זכרמנהל יחידה לטיפול נמרץ ילדיםאחרשירותי בריאות כללית76

110,194 1,363            100%1287,84086,477זכרמנהל מחלקת הרדמהאחרשירותי בריאות כללית77

112,580   -                 100%1287,78787,787זכרמנהל בית חולים סורוקה ומרל"סמנכשירותי בריאות כללית78

104,591 15,636           100%1287,26471,628נקבהרופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית79

108,985   -                 100%1287,03087,030נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית80

100,718 31,324           100%1286,94255,618נקבהרופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית81

111,525 939               100%1286,70285,763זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית82

108,619 558               100%1286,42985,871זכרמנהל יחידה מקצועיתאחרשירותי בריאות כללית83

מערכות לחימה ,רפאל84

מ"מתקדמות בע

103,031   -                 100%1286,28086,280זכרחסוימנהל כללי

108,176   -                 100%1286,14386,143זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית85

105,618 9,100            100%1286,13377,033זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית86

107,800   -                 100%1286,03486,034זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית87

109,688   -                 100%1286,02586,025זכר('ב-מומחה )רופא איזורי אחרשירותי בריאות כללית88

107,624 8,958            100%1286,01377,055זכרמנהל מחלקת הרדמהאחרשירותי בריאות כללית89

107,550 4,316            100%1285,89081,574נקבהרופא מומחה בכיר בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית90

99,652 30,120           100%1285,61055,491זכרמנהל מחלקת השתלות איבריםאחרשירותי בריאות כללית91

108,230   -                 100%1285,37485,374נקבה(ב)מנהל מחלקת קרדיולוגיה אחרשירותי בריאות כללית92

104,844   -                 100%1285,27085,270זכרל"סמנכל"סמנכמ"התעשיה האוירית לישראל בע93

106,832   -                 100%1285,09985,099זכרמ)רופא מומחה בגניקולוגיה אחרשירותי בריאות כללית94

116,158   -                 100%1285,07185,071זכרמנהל כללי שירותי בריאות כלליתמנהל כללישירותי בריאות כללית95

106,962   -                 100%1285,01385,013נקבהמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית96

103,945 15,647           100%1284,99369,345זכררופא מומחה בכיר בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית97

107,771   -                 100%1284,72484,724זכרמנהל מחוזמנהל איזורשירותי בריאות כללית98

105,011   -                 100%1284,69784,697נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית99

102,241 14,313           100%1284,63970,326זכרסגן בכיר למנהל מחלקה כירורגיתאחרשירותי בריאות כללית100

107,649   -                 100%1284,55284,552נקבהמנהל יחידת ילודיםאחרשירותי בריאות כללית101

99,478 29,272           100%1284,54455,272נקבה(ח"בבי)רופא מנהל שירות אחרשירותי בריאות כללית102

105,618 907               92%1184,49883,591נקבהרופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית103



106,756   -                 95%1284,49484,494נקבהמנהל מחלקה לבריאות האישהאחרשירותי בריאות כללית104

107,567 63                 100%1284,41284,349זכר(ב  )סגן מנהל בית חולים אחרשירותי בריאות כללית105

106,740   -                 100%1283,84683,846נקבהמנהל מחלקת טיפול מיוחד ביאחרשירותי בריאות כללית106

103,979   -                 100%1283,69683,696זכר('ג)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית107

105,006   -                 100%1283,65583,655נקבהרופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית108

106,005 53                 100%1283,59883,545זכררופא מומחה בנפרולוגיהאחרשירותי בריאות כללית109

95,734 39,917           100%1283,57543,658נקבהמנהל מכון לבאחרשירותי בריאות כללית110

104,899   -                 99%1283,51383,513זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית111

103,484   -                 100%1283,18583,185זכררופא טראומהאחרשירותי בריאות כללית112

102,004   -                 100%1282,95382,953זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית113

אלתא תעשיות אלקטרוניות 114

מ"בע

102,835   -                 100%1282,80782,807זכרמנהל כללימנהל כללי

103,605   -                 100%1282,75882,758זכר(א-מומחה)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית115

102,599 2,617            100%1282,74880,131זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית116

104,608   -                 100%1282,58082,580זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית117

100,273 13,117           100%1282,57369,456זכררופא מנהל שירות רנטגןאחרשירותי בריאות כללית118

104,482   -                 95%1282,56782,567זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית119

98,303 17,073           100%1282,17165,098נקבהסגן בכיר למנהל מחלקת הרדמהאחרשירותי בריאות כללית120

102,421 1,701            100%1282,01980,318זכררופא מומחה בגניקולוגיהאחרשירותי בריאות כללית121

104,661   -                 100%1282,01782,017זכר('א)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית122

101,188   -                 100%1281,97681,976זכרטייסאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע123

100,253 11,925           100%1281,94770,022זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית124

100,639 14,216           100%1281,90367,687זכרסגן בכיר למנהל מחלקת הרדמהאחרשירותי בריאות כללית125

96,280 22,159           100%1281,77559,616זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית126

100,858   -                 100%1281,65981,659זכרטייסאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע127

93,204 36,127           100%1281,62245,495זכררופא מומחה בקרדיולוגיית ילדיםאחרשירותי בריאות כללית128

103,094 2,817            75%1281,59078,773נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית129

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 130

מחלקות בתי 

חולים

100,689   -                 100%1281,54681,546זכרריאה ילדים

מנהל בתי ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 131

חולים

105,795   -                 100%1281,38881,388זכרל"מנכ

99,877 8,355            100%1281,35573,000זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית132

96,480 19,989           100%1281,30361,314זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית133

101,084 5,923            100%1281,25075,327זכרמנהל מחלקה כירורגית חזה ולבאחרשירותי בריאות כללית134

102,749   -                 100%1281,15981,159זכרמנהל מחלקה כירורגית ילדיםאחרשירותי בריאות כללית135

98,707 17,981           100%1281,11163,131זכרמנהל מחלקה קרדיולוגיתאחרשירותי בריאות כללית136

101,909   -                 100%1281,10881,108זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית137



103,382   -                 100%1281,09881,098נקבהמנהל מחלקת טיפול מיוחד ביאחרשירותי בריאות כללית138

102,885   -                 100%1281,05581,055נקבה(א-מומחה)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית139

101,568   -                 100%1281,05481,054זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית140

102,575 564               100%1280,97980,415זכרסגן בכיר למנהל מחלקת הרדמהאחרשירותי בריאות כללית141

101,903   -                 100%1280,75280,752זכרמנהל יחידה לטיפול נמרץ ילדיםאחרשירותי בריאות כללית142

מנהל בתי שירותי בריאות כללית143

חולים

103,826   -                 100%1280,70880,708זכר(א  )מנהל בית חולים 

100,910 2,661            100%1280,66878,007זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית144

95,163 19,991           100%1280,66360,672זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית145

102,069   -                 100%1280,65380,653נקבהמנהל רפואי מחוזיאחרשירותי בריאות כללית146

98,374 2,624            100%1280,57877,954נקבהרופא מתמחה בכאבאחרשירותי בריאות כללית147

101,387   -                 100%1280,51880,518זכרמנהל מחלקה אורטופדיתאחרשירותי בריאות כללית148

102,748   -                 100%1280,41680,416זכרמנהל רפואי מחוזיאחרשירותי בריאות כללית149

101,138   -                 88%1280,31980,319נקבהמנהל מחלקה לבריאות האשהאחרשירותי בריאות כללית150

101,300 1,877            100%1280,11878,242נקבהרופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית151

101,602   -                 100%1279,93479,934זכרמנהל מערך בריאות הנפשאחרשירותי בריאות כללית152

93,664 22,768           100%1279,91357,145זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית153

94,121 21,693           100%1279,83758,144נקבהרופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית154

95,923   -                 100%1279,81179,811זכרנתבאחרחברת נמל חיפה155

100,473   -                 100%1279,79479,794נקבה('ב)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית156

97,748 15,901           100%1279,71163,810נקבהיחידה לרפואה/ מנהל מכון אחרשירותי בריאות כללית157

100,323   -                 100%1279,70079,700זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית158

מנהל בתי שירותי בריאות כללית159

חולים

102,271   -                 100%1279,62579,625זכרל ראש חטיבת בתי חולים"סמנכ

97,153   -                 83%1079,58679,586זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית160

102,371   -                 100%1279,49179,491זכרמנהל יחידה לטיפול נמרץ נשיםאחרשירותי בריאות כללית161

99,208   -                 100%1279,35579,355זכררופא מומחה בכיר בטיפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית162

99,526   -                 100%1279,31579,315זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית163

95,122 19,093           100%1279,21260,119זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית164

94,914 16,079           95%1279,20363,125זכרמנהל יחידה לניתוחי חזהאחרשירותי בריאות כללית165

99,174 1,790            100%1279,18277,392נקבהרופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית166

110,354   -                 100%1279,04779,047זכרל"מנכמנהל כלליהמוסד לביטוח לאומי167

100,261 1,832            100%1279,04377,211זכרמנהל מחלקת הרדמהאחרשירותי בריאות כללית168

98,338   -                 100%1278,99478,994זכרטייסאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע169

מנהל בתי שירותי בריאות כללית170

חולים

101,562   -                 100%1278,98178,981נקבה(א  )מנהל בית חולים 

93,027 21,693           100%1278,94457,251זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית171

99,248   -                 100%1278,90378,903זכררופא מומחה בכיר בנאונטולואחרשירותי בריאות כללית172



99,666   -                 100%1278,88878,888זכררופא מומחה באף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית173

95,535 16,582           100%1278,81862,235זכרמנהל יחידת כאבאחרשירותי בריאות כללית174

100,302   -                 100%1278,80878,808נקבהמנהל שירות בקהילה-רופאאחרשירותי בריאות כללית175

93,446 19,252           100%1278,76659,515נקבהרופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית176

95,708 17,492           100%1278,74861,256זכרמנהל יחידה להרדמה נוירוכירוגיתאחרשירותי בריאות כללית177

99,003   -                 100%1278,63778,637זכר('ג)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית178

99,480   -                 100%1278,55778,557זכרמנהל מחלקת גסטרואנטרולוגיאחרשירותי בריאות כללית179

97,214   -                 100%1278,53778,537נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית180

99,155   -                 94%1278,51978,519נקבה('ג)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית181

97,675 1,624            100%1278,51676,891זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית182

96,602 8,740            100%1278,45769,717זכררופא מומחה בכיר בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית183

94,396   -                 100%1278,39278,392זכרנתבאחרחברת נמל חיפה184

98,524   -                 100%1278,30678,306זכרל"סמנכל"סמנכמ"התעשיה האוירית לישראל בע185

97,328   -                 100%1278,21678,216זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית186

92,320 26,762           96%1278,20851,446נקבהרופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית187

99,315   -                 100%1277,91477,914זכרמנהל מחלקה לבריאות האישהאחרשירותי בריאות כללית188

89,909 28,392           100%1277,90149,509זכררופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית189

96,562   -                 100%1277,84077,840זכר(א-מומחה)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית190

99,417   -                 100%1277,80277,802זכר('ג)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית191

97,343   -                 100%1277,77177,771זכררופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית192

98,199   -                 100%1277,76377,763זכר('ג)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית193

98,967   -                 100%1277,74277,742זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית194

מנהל בתי שירותי בריאות כללית195

חולים

100,258   -                 100%1277,70277,702זכר(א  )מנהל בית חולים 

97,470   -                 100%1277,67277,672זכר('ג)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית196

97,125   -                 100%1277,59077,590זכרמנהל מחלקה אורטופדיתאחרשירותי בריאות כללית197

96,994   -                 100%1277,50077,500זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית198

98,310   -                 100%1277,47077,470זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית199

90,922   -                 100%1277,11677,116זכרמורה בכיר- אחר אחרהמרכז האקדמי רופין200

97,813 1,665            100%1277,03475,369זכרמנהל מחלקה כירורגיתאחרשירותי בריאות כללית201

97,900   -                 100%1277,00477,004זכררופא מומחה בכיר בנאונטולואחרשירותי בריאות כללית202

95,807   -                 100%1276,84376,843זכררופא מומחה ברפואה דחופהאחרשירותי בריאות כללית203

93,107   -                 84%1276,79076,790זכרצוואר הרחם- ה נשים /רופאאחרמכבי שירותי בריאות204

96,594   -                 100%1276,77576,775נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית205

95,335   -                 100%1276,66176,661נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית206

91,838 16,824           100%1276,64659,822זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית207

96,110   -                 100%1276,56476,564נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית208

92,276   -                 100%1276,50776,507זכרנתבאחרחברת נמל אשדוד209



95,322   -                 100%1276,50776,507זכר('א)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית210

מערכות לחימה ,רפאל211

מ"מתקדמות בע

93,265   -                 100%1276,46476,464זכרחסויר דירקטוריון"יו

98,593   -                 100%1276,44076,440זכר(א  )סגן מנהל בית חולים אחרשירותי בריאות כללית212

96,501   -                 100%1276,41776,417זכררופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית213

93,440 5,627            100%1276,38470,757נקבהרופא מומחה בכיר בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית214

96,182   -                 100%1276,37976,379זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע215

96,563   -                 100%1276,32676,326זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית216

נשיא מכון ויצמן למדע217

לא /אקדמי

אקדמי

104,819   -                 100%1276,30876,308זכרנשיא

מנהל בתי ח בני ציון"עובדי ביה- חיפה218

חולים

93,559   -                 100%1276,29776,297זכרמנהל בית החולים

97,630   -                 100%1276,23076,230זכרמנהל מחלקת רפואה דחופהאחרשירותי בריאות כללית219

94,883   -                 100%1276,19976,199זכררופא מומחה בגריאטריהאחרשירותי בריאות כללית220

96,563   -                 75%1276,19476,194נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית221

96,744   -                 99%1276,12276,122זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית222

91,902   -                 100%1275,91075,910זכרנתבאחרחברת נמל חיפה223

90,133 20,474           100%1275,88055,406זכרמכון הלב/מנהל מחלקהאחרשירותי בריאות כללית224

92,150 11,889           100%1275,83863,948זכר(מכון צינתורים)מנהל יחידה אחרשירותי בריאות כללית225

93,993   -                 100%1275,82675,826נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית226

94,084 6,925            100%1275,81968,893זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית227

95,271   -                 100%1275,79175,791נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית228

94,641 10,133           100%1275,74765,615נקבהמנהל יחידה למחלות זיהומיותאחרשירותי בריאות כללית229

95,065   -                 100%1275,69575,695זכררופא מומחה באנדוקרינולוגיאחרשירותי בריאות כללית230

93,669 11,341           100%1275,68364,341זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית231

95,452   -                 100%1275,49275,492זכררופא מומחה באף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית232

96,746   -                 100%1275,45175,451נקבהרופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית233

95,228   -                 100%1275,29775,297זכרמנהל מחלקה כירורגיתאחרשירותי בריאות כללית234

95,054   -                 100%1275,26175,261נקבהרופא מומחה בכיר בטיפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית235

93,853   -                 100%1275,25575,255זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית236

95,500   -                 87%1275,15375,153זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית237

95,295   -                 100%1275,14275,142זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית238

94,361 2,312            100%1275,10072,789זכרמנהל יחידה להרדמה ילדיםאחרשירותי בריאות כללית239

95,060   -                 100%1275,07675,076זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית240

94,442   -                 100%1275,00675,006נקבה(א-מומחה)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית241

95,787   -                 75%1274,94674,946זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית242

95,890   -                 100%1274,87274,872זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית243



93,854   -                 100%1274,86174,861זכררופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית244

94,148 2,019            100%1274,84672,827זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית245

92,750 2,882            100%1274,79371,911זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית246

90,259 14,400           100%1274,73360,334זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית247

90,824 8,240            100%1274,64766,407זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית248

98,859   -                 75%1274,59574,595זכרהדמיה גניקולוגית.מ'מנ- כתבנית אחר"מאוחדת"חולים -קופת249

89,042 16,147           100%1274,52758,380זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית250

91,356 9,702            100%1274,50064,798נקבהרופא מומחה בכיר בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית251

94,333   -                 100%1274,43674,436זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית252

84,824   -                 75%974,38374,383זכרטיסה.רמש פאחררשות שדות תעופה253

92,937 2,621            100%1274,37171,750זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית254

94,751   -                 100%1274,30774,307זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית255

94,038   -                 100%1274,26974,269נקבהמנהל מחלקת טיפול מיוחד ביאחרשירותי בריאות כללית256

93,192   -                 98%1274,24174,241זכררופא מומחה בכירורגיה אורתאחרשירותי בריאות כללית257

93,363   -                 87%1274,23074,230זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית258

90,840 14,414           100%1274,21159,796זכררופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית259

89,308 14,972           100%1274,14159,169זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית260

87,691   -                 100%1274,11774,117זכרמכונאי ראשי בכיר- מנהל מדור מנהל מדורחברת נמל חיפה261

85,956 29,784           100%1273,98744,203זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית262

93,608   -                 100%1273,97973,979זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית263

92,796   -                 100%1273,94873,948זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית264

94,655   -                 75%1273,90473,904זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית265

93,195   -                 100%1273,87373,873זכרמנהל מחלקה לבריאות האישהאחרשירותי בריאות כללית266

91,413 7,459            83%1073,69766,237זכרמנהל מחלקת הרדמהאחרשירותי בריאות כללית267

92,832   -                 100%1273,67273,672זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית268

92,720   -                 100%1273,57773,577זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית269

82,272 40,254           100%1273,56833,314זכרמנהל יחידה אונקולוגיתאחרשירותי בריאות כללית270

95,124   -                 100%1273,52073,520זכררופא איזורי מרפאה כפריתאחרשירותי בריאות כללית271

92,737   -                 100%1273,47673,476זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית272

91,888 8,353            100%1273,47365,120זכררופא מומחה בכיר בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית273

94,041   -                 100%1273,46973,469זכרמנהל רפואי מחוזיאחרשירותי בריאות כללית274

נשיא מכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 275

לא /אקדמי

אקדמי

89,205   -                 100%1273,43473,434זכרנשיא

91,496 6,929            100%1273,42366,495זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית276

92,891 21                 100%1273,41773,396נקבהסגן בכיר למנהל מחלקת יילודהאחרשירותי בריאות כללית277

קרן לפיצוי נפגעי - קרנית 278

תאונות דרכים

98,267   -                 100%1273,38873,388נקבהמנהלת תביעותמנהל אגף

93,765   -                 100%1273,37473,374זכרמנהל מחלקת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית279



93,838   -                 100%1273,36973,369נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית280

90,174 12,285           100%1273,35661,071זכרמנהל מחלקה אונקולוגית ילדיםאחרשירותי בריאות כללית281

89,913   -                 100%1273,35373,353זכרבקרה דרוםמנהל אגףרשות שדות תעופה282

92,372   -                 100%1273,31373,313זכר('ג)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית283

89,072   -                 75%973,30573,305זכרנתבאחרחברת נמל חיפה284

91,826   -                 100%1273,27573,275זכררופא מתמחה בנפרולוגיהאחרשירותי בריאות כללית285

87,489 23,114           100%1273,23050,115זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית286

91,265 5,577            100%1273,15367,576זכרסגן בכיר למנהל מחלקת הרדמהאחרשירותי בריאות כללית287

92,186   -                 100%1273,14173,141זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית288

92,202   -                 75%1273,06473,064זכרמנהל מחלקה לבריאות האישהאחרשירותי בריאות כללית289

92,305   -                 100%1273,02673,026זכרראש אגף רפואה בבתי חוליםאחרשירותי בריאות כללית290

92,229   -                 100%1273,02373,023זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית291

91,035   -                 100%1272,94372,943נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית292

92,344   -                 100%1272,93872,938זכרמנהל שירות מרפאה מקצ-רופאאחרשירותי בריאות כללית293

91,562   -                 75%1272,91472,914זכררופא מומחה באף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית294

93,157   -                 100%1272,90772,907זכרמנהל יחידה לטיפול נמרץ כלליאחרשירותי בריאות כללית295

86,315   -                 100%1272,88572,885זכרקברניט בכיר ראש- מנהל מדור מנהל מדורחברת נמל חיפה296

91,903   -                 100%1272,86772,867נקבה('ב)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית297

91,693   -                 100%1272,81472,814זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית298

92,167   -                 100%1272,78172,781זכררופא מומחה בכיר בטיפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית299

92,903 42                 100%1272,74172,699נקבהמנהל יחידה להרדמהאחרשירותי בריאות כללית300

מערכות לחימה ,רפאל301

מ"מתקדמות בע

86,071   -                 100%1272,73772,737זכרחסויל"סמנכ

91,745   -                 100%1272,73472,734זכר('ב)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית302

92,888   -                 100%1272,65272,652זכרמנהל יחידה לטיפול נמרץ לבאחרשירותי בריאות כללית303

מערכות לחימה ,רפאל304

מ"מתקדמות בע

85,023   -                 100%1272,59372,593זכרחסוימנהל אגף

92,087   -                 100%1272,59172,591זכרמנהל יחידה לטיפול נמרץ כלליאחרשירותי בריאות כללית305

91,541   -                 87%1272,52172,521זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית306

92,641 179               100%1272,50472,325נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית307

נשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגב308

לא /אקדמי

אקדמי

96,481   -                 100%1272,48372,483נקבה'לשכת נשיא האונ- נשיא 

83,422   -                 100%1272,37772,377זכראזור.רמש באחררשות שדות תעופה309

87,774 11,708           100%1272,36760,660נקבהרופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית310

מערכות לחימה ,רפאל311

מ"מתקדמות בע

85,684   -                 100%1272,32572,325זכרחסויל"סמנכ

91,122   -                 100%1272,26872,268נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית312

90,277 1,342            99%1272,26670,924זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית313



88,403 15,329           100%1272,26456,935זכרסגן בכיר למנהל מכון רנטגןאחרשירותי בריאות כללית314

93,682   -                 100%1272,25772,257זכרמנהל רפואי מחוזיאחרשירותי בריאות כללית315

87,860 16,854           100%1272,22855,374זכרמכון רנטגן/מנהל מחלקהאחרשירותי בריאות כללית316

92,958   -                 100%1272,22272,222זכררופא טראומהאחרשירותי בריאות כללית317

85,068 25,164           99%1272,16447,001זכררופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית318

92,466   -                 100%1272,16372,163זכרמנהל מחלקת גסטרואנטרולוגיאחרשירותי בריאות כללית319

90,626 1,544            100%1272,09170,548זכררופא מומחה בגניקולוגיהאחרשירותי בריאות כללית320

88,391 15,527           100%1272,08356,556זכרמנהל יחידה להרדמה ניתוחיאחרשירותי בריאות כללית321

92,921   -                 99%1272,07672,076נקבהמנהל מחוזמנהל איזורשירותי בריאות כללית322

91,483   -                 100%1272,05072,050זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית323

91,359   -                 100%1272,02672,026נקבהרופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית324

91,003   -                 100%1271,97671,976זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית325

90,983   -                 100%1271,93171,931זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית326

87,022 12,062           100%1271,88959,827זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית327

91,080   -                 100%1271,86671,866זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית328

89,663   -                 100%1271,82371,823זכר('ג)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית329

90,680   -                 100%1271,82071,820זכרמנהל בנק הדםאחרשירותי בריאות כללית330

91,294 2,437            100%1271,80269,365זכררופא מומחה בכיר בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית331

נשיא האוניברסיטה הפתוחה332

לא /אקדמי

אקדמי

94,006   -                 100%1271,76971,769זכרפ"נשיא האו

89,450   -                 100%1271,73671,736נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית333

88,447 8,110            100%1271,67163,561זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית334

90,636   -                 100%1271,66971,669זכררופא מנהל שירות בקהילהאחרשירותי בריאות כללית335

92,524   -                 100%1271,61871,618זכרמנהל מחוזמנהל איזורשירותי בריאות כללית336

90,009   -                 100%1271,55771,557נקבהרופא מומחה בהמטולוגיהאחרשירותי בריאות כללית337

90,444   -                 100%1271,54271,542זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית338

89,690   -                 100%1271,53171,531זכרטייסאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע339

91,178   -                 100%1271,49971,499זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית340

90,876 118               100%1271,46571,348זכרמנהל יחידת כירוגית כלי דםאחרשירותי בריאות כללית341

91,531   -                 100%1271,44171,441זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית342

85,485 15,532           100%1271,41155,879נקבהרופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית343

88,425 4,169            100%1271,40467,234זכררופא מומחה בכיר בטיפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית344

89,040   -                 100%1271,36271,362זכר(א-מומחה)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית345

91,495   -                 98%1271,36171,361זכר(ב)מנהל מחלקה אורטופדית אחרשירותי בריאות כללית346

88,418 7,919            100%1271,31263,393זכרמכון הלב/מנהל מחלקהאחרשירותי בריאות כללית347

מערכות לחימה ,רפאל348

מ"מתקדמות בע

82,775   -                 100%1271,31071,310זכרחסויל"סמנכ



88,993   -                 100%1271,29671,296זכררופא מומחה בכיר בטיפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית349

90,337   -                 100%1271,28871,288זכר(ב)מנהל מחלקת פנימית אחרשירותי בריאות כללית350

91,952   -                 100%1271,23171,231זכר(ב  )מנהל בית חולים מנהל איזורשירותי בריאות כללית351

נשיא ם-האוניברסיטה העברית בי352

לא /אקדמי

אקדמי

94,898   -                 100%1271,19471,194זכרנשיא

89,270 2,737            100%1271,18868,452זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית353

88,939   -                 100%1271,15471,154נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית354

89,622   -                 100%1271,13871,138זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית355

86,032 19,778           100%1271,10251,324זכרמנהל יחידת כאבאחרשירותי בריאות כללית356

89,997   -                 100%1271,03571,035זכררופא רנטגןאחרשירותי בריאות כללית357

90,113   -                 100%1270,99270,992נקבהמנהל מחלקת ילודים ופגיםאחרשירותי בריאות כללית358

89,183   -                 100%1270,97970,979זכררופא מומחה בכיר בטיפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית359

90,001   -                 100%1270,97570,975זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית360

מנהל בתי שירותי בריאות כללית361

חולים

90,819   -                 83%1070,95370,953זכר(ב  )מנהל בית חולים 

88,881   -                 100%1270,92070,920זכר('א)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית362

89,802   -                 99%1270,89070,890זכררופא מומחה בכיר בטיפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית363

89,441   -                 95%1270,84370,843זכררופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית364

87,487   -                 100%1270,81970,819זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית365

90,041 1,660            100%1270,81669,157זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית366

90,294   -                 100%1270,75170,751זכרמנהל יחידה לטיפול נמרץ כלליאחרשירותי בריאות כללית367

88,825   -                 100%1270,66970,669נקבהמנהל מחלקה לבריאות האישהאחרשירותי בריאות כללית368

88,225   -                 100%1270,62970,629זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית369

86,761 11,014           100%1270,61559,601זכררופא מומחה בכיר בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית370

86,823 14,080           100%1270,53556,455נקבהמנהל יחידה להתעוררותאחרשירותי בריאות כללית371

87,999   -                 100%1270,52270,522זכרמדור.ר-משמרת.מפאחרמ"חברת החשמל לישראל בע372

90,274   -                 100%1270,51170,511זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית373

86,155 16,606           100%1270,49853,892זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית374

נשיא אביב-אוניברסיטת תל375

לא /אקדמי

אקדמי

84,981   -                 100%1270,47370,473זכרנשיא

88,263   -                 100%1270,43270,432זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית376

88,605   -                 87%1270,42270,422זכררופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית377

89,286 2,190            100%1270,42168,231זכר(ב)מנהל מחלקת קרדיולוגיה אחרשירותי בריאות כללית378

81,261   -                 100%1270,40170,401זכרדרום.רמש באחררשות שדות תעופה379

89,789   -                 100%1270,39670,396נקבהמנהל מחלקת טיפול מיוחד ביאחרשירותי בריאות כללית380

89,491   -                 91%1270,34670,346זכר('א)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית381

90,268 811               100%1270,27769,466זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית382



88,214 473               100%1270,16069,687זכרמנהל מחלקת ריאותאחרשירותי בריאות כללית383

83,827 7,956            100%1270,16062,204נקבהרופא מומחה בכיר בטיפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית384

82,999 21,259           100%1270,12448,865זכר(מכון צינתורים)מנהל יחידה אחרשירותי בריאות כללית385

88,648 941               100%1270,11369,172זכרמנהל יחידה להרדמה ילדיםאחרשירותי בריאות כללית386

מערכות לחימה ,רפאל387

מ"מתקדמות בע

81,011   -                 100%1270,04570,045זכרחסויל"סמנכ

88,695   -                 100%1270,01670,016זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית388

88,607 956               100%1269,97769,022נקבהמנהל יחידה להרדמה מילדותאחרשירותי בריאות כללית389

87,740   -                 100%1269,95769,957נקבה(א-מומחה)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית390

87,395 5,252            100%1269,95164,698זכררופא מומחה בכיר בטיפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית391

88,471   -                 100%1269,94369,943זכרמנהל יחידת כירורגיה פלסטיאחרשירותי בריאות כללית392

מנהל בתי שירותי בריאות כללית393

חולים

90,373   -                 100%1269,92269,922נקבה(א  )מנהל בית חולים 

נשיא אוניברסיטת בר אילן394

לא /אקדמי

אקדמי

93,973   -                 100%1269,89169,891זכרנשיא

89,351   -                 100%1269,87569,875זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית395

88,653   -                 100%1269,82569,825נקבהרופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית396

88,109   -                 100%1269,79569,795נקבה('א)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית397

88,535   -                 100%1269,75369,753זכר('ב)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית398

87,944 1,221            100%1269,70868,487זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית399

82,311   -                 100%1269,61669,616זכרצלם וידאואחררשות השידור400

87,767   -                 100%1269,55569,555זכר('ב)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית401

88,150   -                 100%1269,54069,540נקבה('ב)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית402

86,687   -                 100%1269,52569,525זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית403

87,675   -                 100%1269,52569,525זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית404

93,616   -                 100%1269,48769,487זכרמחוז צפון.מ- מנהל אזור מנהל איזור"מאוחדת"חולים -קופת405

88,850   -                 100%1269,39969,399זכר(א  )מנהל בית חולים מנהל איזורשירותי בריאות כללית406

87,143   -                 100%1269,33369,333נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית407

93,512   -                 100%1269,29869,298זכרמנכלמנהל כללימכבי שירותי בריאות408

86,297   -                 100%1269,28969,289זכרסגן בכיר למנהל מחלקת הרדמהאחרשירותי בריאות כללית409

87,584   -                 100%1269,28469,284זכר('ג)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית410

87,531   -                 100%1269,24669,246זכררופא מנהל שירות טפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית411

87,426   -                 100%1269,24269,242זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית412

87,471   -                 100%1269,20269,202נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית413

87,791   -                 100%1269,19369,193זכר('ב)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית414

88,610   -                 100%1269,17969,179זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית415

88,261   -                 100%1269,17569,175זכררופא מומחה בגסטרואנטרולוגיהאחרשירותי בריאות כללית416



82,957   -                 100%1269,15369,153זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע417

88,188   -                 100%1269,11469,114זכר(ב  )מנהל בית חולים מנהל איזורשירותי בריאות כללית418

85,909 1,124            100%1269,07067,947זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית419

מנהל בתי שירותי בריאות כללית420

חולים

89,143   -                 100%1269,05069,050זכר(ב  )מנהל בית חולים 

78,916   -                 100%1269,04769,047זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה421

91,163   -                 100%1269,03569,035זכרמשפטים- דיקן דיקניםאוניברסיטת בר אילן422

86,919   -                 100%1269,01669,016זכר('ב-מומחה )רופא איזורי אחרשירותי בריאות כללית423

86,693   -                 97%1268,97068,970זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית424

86,654   -                 100%1268,95668,956זכר('ג)רופא אזורי אחרשירותי בריאות כללית425

87,223 718               100%1268,94868,230זכררופא מומחה בכיר בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית426

87,105   -                 100%1268,92868,928זכרטייסאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע427

87,315   -                 100%1268,91468,914זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית428

86,585   -                 100%1268,90868,908זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית429

87,342   -                 75%1268,87868,878זכרמנהל מחלקת כירורגיה כלליתאחרשירותי בריאות כללית430

85,675   -                 100%1268,86068,860זכרניהול סיכונים ורשלנותאחר"מאוחדת"חולים -קופת431

87,226   -                 100%1268,77168,771נקבה('ב)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית432

78,793 33,016           100%1268,76535,749זכרמנהל יחידת השתלות לב וריאותאחרשירותי בריאות כללית433

87,085   -                 100%1268,71068,710זכר('ג)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית434

83,658 13,587           100%1268,62855,041זכררופא מומחה ברפואה גרעיניתאחרשירותי בריאות כללית435

86,236   -                 100%1268,62068,620נקבהרופא עוראחרשירותי בריאות כללית436

86,698   -                 100%1268,59968,599נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית437

92,637   -                 100%1268,56268,562זכרר המועצה והדירקטוריון"יואחרשירותי בריאות כללית438

85,739   -                 100%1268,54768,547נקבהרופא עינייםאחרשירותי בריאות כללית439

87,164   -                 75%1268,52768,527נקבהרופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית440

86,229   -                 100%1268,48268,482נקבה(א-מומחה)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית441

87,102   -                 75%1268,45968,459נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית442

85,700   -                 100%1268,43268,432נקבהרופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית443

85,899   -                 100%1268,40968,409זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית444

86,831   -                 96%1268,40568,405זכררופא מומחה בכיר בנאונטולואחרשירותי בריאות כללית445

81,352   -                 100%1268,37668,376זכררב חובל גוררתאחרחברת נמל אשדוד446

87,986   -                 100%1268,30668,306זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית447

מנהל בתי שירותי בריאות כללית448

חולים

88,558   -                 100%1268,30468,304זכר(ב  )מנהל בית חולים 

84,023 13,526           100%1268,26054,734נקבהרופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית449

89,285   -                 100%1268,25668,256זכרר דירקטוריון"יור דירקטוריון"יומ"התעשיה האוירית לישראל בע450



פי גלילות מוספי נפט וצינורות 451

מ"בע

82,959   -                 100%1268,19868,198זכרמנהלמנהל כללי

87,911 1,244            97%1268,17066,926זכררופא מומחה בגסטרואנטרולוגיהאחרשירותי בריאות כללית452

86,134 4,546            100%1268,15563,609זכרמנהל יחידה להתעוררותאחרשירותי בריאות כללית453

84,996   -                 100%1268,15068,150זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית454

87,557 252               100%1268,12967,877זכרמנהל יחידה לטיפול נמרץ ילדיםאחרשירותי בריאות כללית455

86,505   -                 100%1268,08068,080זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית456

85,236   -                 100%1268,05668,056זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית457

86,070   -                 100%1268,02168,021זכר('ב-מומחה )רופא איזורי אחרשירותי בריאות כללית458

81,542 17,173           100%1267,97750,804זכרמנהל יחידה לניתוחי חזה ולבאחרשירותי בריאות כללית459

85,070 893               100%1267,95867,065זכררופא מומחה בכיר בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית460

86,613   -                 100%1267,94067,940זכרבריאות. ב.ר- דיקן דיקניםאוניברסיטת חיפה461

84,693   -                 100%1267,87467,874נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית462

85,448   -                 100%1267,81567,815זכר('ג)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית463

87,017   -                 100%1267,79567,795זכרמנהל מחלקת גסטרואנטרולוגיהאחרשירותי בריאות כללית464

85,351   -                 100%1267,69767,697זכררופא מומחה בכיר בטיפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית465

91,010   -                 100%1267,68867,688זכרמנהל כללי- ל "מנכמנהל כללי"מאוחדת"חולים -קופת466

87,620   -                 100%1267,63367,633זכררופא איזורי מרפאה כפריתאחרשירותי בריאות כללית467

85,799   -                 100%1267,61167,611זכר('א)מנהל מכון רנטגן אחרשירותי בריאות כללית468

84,746   -                 100%1267,59967,599זכרפסיכיאטר ראשיאחרשירותי בריאות כללית469

85,734   -                 100%1267,59667,596זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית470

85,447   -                 100%1267,59167,591זכר('ב)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית471

84,242 8,478            100%1267,56059,083נקבהיחידה לרפואה/ מנהל מכון אחרשירותי בריאות כללית472

97,491   -                 100%1267,54367,543זכריור דירקטוריון יור ותתר דירקטוריון"יוהמועצה להשכלה גבוהה473

84,330   -                 100%1267,51167,511זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית474

86,193   -                 100%1267,50367,503זכרמנהל מחלקת רפואה דחופהאחרשירותי בריאות כללית475

82,214 13,230           100%1267,50254,272זכרבית חולים- רופא מומחה במחלקה אחרשירותי בריאות כללית476

85,148   -                 100%1267,46567,465נקבה('ג-מומחה)רופא איזורי אחרשירותי בריאות כללית477

84,846 3,849            100%1267,46163,611זכרמנהל יחידה לטיפול נמרץ כלליאחרשירותי בריאות כללית478

85,436   -                 100%1267,40667,406זכר('ב-מומחה )רופא איזורי אחרשירותי בריאות כללית479

85,859 3,013            100%1267,39664,384נקבה(א  )סגן מנהל בית חולים אחרשירותי בריאות כללית480

85,170 2,622            100%1267,31764,695זכרמנהל מחלקה כירורגיתאחרשירותי בריאות כללית481

86,217   -                 100%1267,29367,293נקבהמנהל רפואי מחוזיאחרשירותי בריאות כללית482

84,102   -                 96%1267,28867,288זכררופא כירורגיה אורתופדיתאחרשירותי בריאות כללית483

84,534 1,500            100%1267,26865,768זכררופא מומחה בגניקולוגיהאחרשירותי בריאות כללית484

85,272   -                 100%1267,23667,236זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית485

82,877 6,724            100%1267,21760,493זכרמנהל מחלקה כירורגית חזה ולבאחרשירותי בריאות כללית486

84,357   -                 100%1267,19667,196זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית487



נשיא עמותת מכללה אקדמית הדסה488

לא /אקדמי

אקדמי

86,015   -                 100%1267,19367,193זכרנשיא

82,449 10,088           100%1267,18657,098זכררופא מומחה ברדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית489

85,144   -                 100%1267,17967,179נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית490

84,985   -                 98%1267,14667,146זכררופא מומחה בגסטרואנטרולוגיהאחרשירותי בריאות כללית491

91,178   -                 100%1267,10967,109זכרר דירקטוריון"יור דירקטוריון"יוח לאומית"קופ492

88,737   -                 100%1267,10967,109זכרל"מנכמנהל כלליח לאומית"קופ493

84,848   -                 100%1267,10767,107זכר('א)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית494

84,442 8,092            84%1267,10459,012נקבהרופא מומחה בגסטרואנטרולוגיהאחרשירותי בריאות כללית495

84,700   -                 100%1267,09267,092זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית496

84,811   -                 100%1267,08967,089זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית497

87,039   -                 100%1267,08267,082זכר(א  )סגן מנהל בית חולים אחרשירותי בריאות כללית498

83,780   -                 100%1267,07067,070זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית499

83,217 4,064            97%1267,05662,992זכררופא מומחה בגריאטריהאחרשירותי בריאות כללית500

85,408 2,202            100%1267,01064,809זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית501

מנהל ח בני ציון"עובדי ביה- חיפה502

מחלקות בתי 

חולים

82,638   -                 95%1267,00967,009זכרילודים' מנהל מח

84,237   -                 100%1266,99166,991זכררופא כירורגיה אורתופדיתאחרשירותי בריאות כללית503

83,938   -                 100%1266,97766,977זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית504

85,426 403               100%1266,97266,570זכררופא מומחה ברדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית505

88,641   -                 100%1266,95866,958זכרל החברה"מנכמנהל כללימ"חברת החשמל לישראל בע506

84,771   -                 100%1266,89366,893זכר('ג)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית507

85,590   -                 100%1266,84466,844נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית508

85,863   -                 100%1266,84166,841זכררופא מומחה בכיר בנאונטולואחרשירותי בריאות כללית509

84,912   -                 100%1266,83566,835נקבהכירורגיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 510

85,206   -                 100%1266,73866,738זכררופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית511

86,827   -                 75%1266,71866,718זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית512

78,316 25,324           100%1266,70441,380זכררופא מומחה ברדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית513

81,875   -                 100%1266,70366,703זכרמינהל'נתוח מידע ר/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע514

84,251   -                 100%1266,69066,690זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית515

85,611   -                 100%1266,68366,683זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית516

83,317   -                 100%1266,64766,647נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית517

84,831   -                 100%1266,64266,642זכר('ב-מומחה )רופא איזורי אחרשירותי בריאות כללית518

82,220 5,720            100%1266,62160,901זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית519



84,089   -                 100%1266,61166,611זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית520

84,669   -                 75%1266,60666,606זכררופא כירורג פלסטיאחרשירותי בריאות כללית521

90,485   -                 92%1266,60466,604זכרמנהל חטיבהל"משנה למנכמכבי שירותי בריאות522

81,343   -                 100%1266,57466,574נקבהרופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית523

83,472   -                 100%1266,54166,541זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית524

84,856   -                 100%1266,53466,534זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית525

86,181   -                 100%1266,46566,465זכרראש אגף רפואה בקהילהאחרשירותי בריאות כללית526

85,326   -                 100%1266,43766,437נקבהרופא מומחה בכיר בנאונטולואחרשירותי בריאות כללית527

83,589   -                 100%1266,35866,358זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית528

84,169   -                 100%1266,33766,337זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית529

83,935   -                 100%1266,33566,335זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית530

83,144   -                 96%1266,32966,329זכררופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית531

84,663   -                 78%1266,32766,327זכררופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית532

82,475   -                 100%1266,30966,309זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית533

83,019   -                 100%1266,28766,287זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית534

84,474   -                 100%1266,28766,287נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית535

82,976   -                 98%1266,24866,248נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית536

76,016   -                 100%1266,24166,241זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה537

84,574   -                 100%1266,22266,222נקבהרופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית538

83,321   -                 100%1266,21566,215זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית539

83,235   -                 100%1266,20366,203זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית540

82,655 7,632            100%1266,18458,552נקבהמנהל יחידת דימות לרפואה דאחרשירותי בריאות כללית541

76,216   -                 100%1266,17266,172זכררמש בקראחררשות שדות תעופה542

87,715   -                 100%1266,11366,113זכרר דירקטוריון החברה"יור דירקטוריון"יומ"חברת החשמל לישראל בע543

78,483   -                 100%1266,09966,099זכריח/תח'הנדסת מחשבים ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע544

82,727 1,661            100%1266,05964,399זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית545

75,428   -                 100%1266,02666,026זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה546

81,134   -                 100%1266,01766,017זכרנתבאחרחברת נמל אשדוד547

82,635   -                 100%1266,01266,012זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית548

83,182 2,958            100%1265,99963,041זכרסגן בכיר למנהל מחלקה כירורגיתאחרשירותי בריאות כללית549

82,404 3,087            100%1265,97762,890זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית550

75,636   -                 100%1265,95765,957זכרצפון.פקח באחררשות שדות תעופה551

83,232   -                 100%1265,95565,955זכררופא מתמחה ברפואה דחופהאחרשירותי בריאות כללית552

86,468   -                 100%1265,94365,943זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע553

82,164   -                 96%1265,89765,897זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית554

80,872 10,167           100%1265,89055,723זכרמכון רנטגן/מנהל מחלקהאחרשירותי בריאות כללית555



82,795   -                 100%1265,86165,861זכררופא מומחה בכיר בטיפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית556

82,383   -                 100%1265,85565,855זכרל"סמנכל"סמנכמ"התעשיה האוירית לישראל בע557

81,531   -                 100%1265,83265,832זכרטייסאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע558

82,660   -                 94%1265,82365,823נקבהרופא מנהל שירות בקהילהאחרשירותי בריאות כללית559

82,545   -                 100%1265,81265,812זכר('ב)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית560

83,303   -                 100%1265,78865,788זכררופא טראומהאחרשירותי בריאות כללית561

82,672   -                 100%1265,77165,771זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית562

83,184 4,398            100%1265,75361,355נקבהמנהל יחידה נוירולוגיתאחרשירותי בריאות כללית563

86,305   -                 83%1265,73265,732זכררופא איזורי מרפאה כפריתאחרשירותי בריאות כללית564

85,794   -                 81%1265,72965,729זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית565

83,340   -                 100%1265,71865,718זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית566

80,613 10,735           100%1265,71354,979זכרמנהל יחידת יולדותאחרשירותי בריאות כללית567

82,714   -                 100%1265,66565,665נקבהרופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית568

82,290   -                 100%1265,64465,644זכררופא מומחה בכירורגיהאחרשירותי בריאות כללית569

78,770   -                 100%1265,62565,625זכרטייסאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע570

82,447   -                 100%1265,62365,623נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית571

84,275   -                 100%1265,61365,613זכררופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית572

75,523   -                 100%1265,59265,592זכרדרום.פקח באחררשות שדות תעופה573

81,338 11,296           100%1265,59154,295זכררופא מנהל שירות רנטגןאחרשירותי בריאות כללית574

82,111   -                 100%1265,58265,582זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית575

82,830 38                 100%1265,54065,502זכר('ג)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית576

88,520   -                 100%1265,53865,538זכרמכון לחקלאות וב- רקטור רקטוראוניברסיטת בן גוריון בנגב577

86,046   -                 75%1265,53465,534זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית578

79,840   -                 79%1265,51565,515זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית579

82,286   -                 100%1265,46865,468נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית580

83,419   -                 100%1265,44565,445זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית581

83,215   -                 100%1265,44365,443זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית582

83,021   -                 100%1265,43065,430זכר('ב-מומחה )רופא איזורי אחרשירותי בריאות כללית583

81,910   -                 100%1265,40165,401נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית584

84,421   -                 100%1265,38465,384נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית585

82,698   -                 100%1265,38165,381נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית586

81,039 4,675            100%1265,37860,703זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית587

75,658   -                 100%1265,37465,374זכררמש בקראחררשות שדות תעופה588

82,156   -                 100%1265,36965,369נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית589

87,921   -                 100%1265,36665,366זכרמנהל יחידה לכירורגיה של האחרשירותי בריאות כללית590

83,671   -                 100%1265,36565,365זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית591



83,596   -                 100%1265,34165,341נקבהמנהל שירות מרפאה מקצ-רופאאחרשירותי בריאות כללית592

82,795   -                 75%1265,32665,326נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית593

81,800   -                 100%1265,29965,299זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית594

83,450   -                 100%1265,28665,286זכרמנהל מחלקת נשים ויולדותאחרשירותי בריאות כללית595

82,898   -                 100%1265,25665,256נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית596

79,099   -                 100%1265,23365,233זכרילדיםאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 597

83,668   -                 100%1265,16765,167נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית598

81,827   -                 100%1265,16665,166נקבה('ב)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית599

82,622   -                 100%1265,16565,165נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית600

82,692   -                 77%1265,15665,156זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית601

76,325 23,184           100%1265,14641,962זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית602

75,183 29,450           100%1265,10135,650נקבהרופא מומחה ברדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית603

81,873   -                 100%1265,08865,088נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית604

77,514 23,017           100%1265,08142,064זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית605

74,707   -                 100%1265,05965,059זכרצפון.פקח באחררשות שדות תעופה606

78,348   -                 100%1265,03865,038זכרפקוח טיסהמנהל מחלקהרשות שדות תעופה607

83,342   -                 100%1264,99164,991זכרסגן בכיר למנהל מחלקה כירורגיתאחרשירותי בריאות כללית608

מערכות לחימה ,רפאל609

מ"מתקדמות בע

74,886   -                 75%964,98164,981זכרחסויאחר

82,512   -                 100%1264,94164,941נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית610

80,264   -                 100%1264,93164,931זכרכירורגיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 611

81,485   -                 100%1264,92364,923זכרל"סמנכל"סמנכמ"התעשיה האוירית לישראל בע612

סגן נשיא מכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 613

לא /אקדמי

אקד

78,398   -                 100%1264,90664,906זכרמשנה הבכיר לנשיא

74,280   -                 100%1264,88564,885זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה614

73,928   -                 100%1264,87364,873זכרפיקוח על הבנקים- מנהל אגף מנהל אגףבנק ישראל615

81,588   -                 100%1264,87164,871נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית616

78,028 17,868           100%1264,86746,999נקבהרופא מומחה ברדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית617

84,683   -                 100%1264,82364,823זכררופא איזורי מרפאה כפריתאחרשירותי בריאות כללית618

82,192   -                 100%1264,82264,822זכר('ג)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית619

84,174   -                 100%1264,80064,800זכררופא ראשיאחרשירותי בריאות כללית620

82,190   -                 100%1264,79064,790זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית621

76,267   -                 100%1264,70664,706זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע622

75,245 24,546           100%1264,69840,152נקבהרופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית623



84,638   -                 100%1264,69364,693זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית624

82,777   -                 99%1264,68864,688נקבהרופא מומחה בגסטרואנטרולוגיהאחרשירותי בריאות כללית625

79,442 11,300           100%1264,68753,387זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית626

83,856   -                 100%1264,68464,684זכרמנהל המחלקה לרפואה ראשוניתאחרשירותי בריאות כללית627

81,685 3,853            100%1264,68260,829זכרמנהל יחידת כאבאחרשירותי בריאות כללית628

81,313   -                 100%1264,67864,678נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית629

81,089 445               100%1264,67864,233זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית630

80,847 3,206            100%1264,66761,461נקבהרופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית631

81,371   -                 100%1264,66664,666זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית632

82,964   -                 100%1264,62364,623זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית633

83,004 877               100%1264,61263,735נקבה(יחידה)מנהל מכון פתולוגי אחרשירותי בריאות כללית634

82,656   -                 100%1264,60764,607זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית635

81,908   -                 100%1264,58864,588נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית636

80,921 9,372            100%1264,58055,209זכרמנהל יחידת כאבאחרשירותי בריאות כללית637

80,309 7,657            100%1264,57756,920זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית638

80,019 8,295            100%1264,55456,259זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית639

80,281   -                 100%1264,55364,553זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע640

81,947   -                 100%1264,52364,523זכר('ג)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית641

81,977   -                 100%1264,49064,490זכר('ג)רופא אזורי אחרשירותי בריאות כללית642

80,209 3,411            100%1264,47461,063נקבהרופא מומחה באף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית643

82,194 1,264            100%1264,44863,184זכרסגן בכיר למנהל מחלקת יולדותאחרשירותי בריאות כללית644

80,598 8,379            100%1264,43456,055נקבהמנהל יחידה לניתוחי חזהאחרשירותי בריאות כללית645

77,063 27,028           92%1264,41437,385זכררופא מומחה בגסטרואנטרולוגאחרשירותי בריאות כללית646

81,489   -                 100%1264,37464,374זכרל"סמנכל"סמנכמ"התעשיה האוירית לישראל בע647

82,672 2,052            100%1264,36762,315זכרמנהל יחידה אונקולוגית ילדאחרשירותי בריאות כללית648

74,757 30,553           100%1264,36533,812זכר(ח"בבי)רופא מנהל שירות אחרשירותי בריאות כללית649

82,202 5,450            100%1264,36558,915זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית650

מערכות לחימה ,רפאל651

מ"מתקדמות בע

77,743   -                 100%1264,36464,364זכרחסוייועץ משפטי

80,188 3,281            100%1264,36261,082זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית652

82,915   -                 100%1264,35864,358זכרמנהל מחלקת הרדמהאחרשירותי בריאות כללית653

79,558 6,008            100%1264,34658,338נקבהרופא מומחה בטיפול נמרץ כלליאחרשירותי בריאות כללית654

מערכות לחימה ,רפאל655

מ"מתקדמות בע

מנהל 

גזבר/כספים

77,238   -                 100%1264,33964,339זכרחסוי

81,543   -                 100%1264,32464,324זכר('ב)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית656

80,780 378               100%1264,30763,929זכררופא מומחה בכיר בנאונטולואחרשירותי בריאות כללית657

80,870   -                 100%1264,30364,303זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית658



79,924 5,906            100%1264,28358,377זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית659

81,911 1,118            83%1264,26263,144זכררופא מומחה ברפואה דחופהאחרשירותי בריאות כללית660

78,066 12,191           100%1264,25952,069זכרמנהל יחידה לניתוחי חזה ולבאחרשירותי בריאות כללית661

80,658   -                 100%1264,25564,255זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית662

79,488   -                 100%1264,25364,253זכרטיס-תיכון מבנה כליאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע663

77,170   -                 100%1264,24764,247זכרטייסאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע664

81,420   -                 100%1264,23864,238זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית665

78,823   -                 100%1264,23064,230נקבהרופא מתמחה בטיפול נמרץ כלליאחרשירותי בריאות כללית666

80,847 543               100%1264,22863,685זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית667

81,152   -                 88%1264,22464,224נקבהבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית668

80,717   -                 100%1264,21664,216נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית669

82,216   -                 93%1264,20364,203זכרמנהל מחלקה לבריאות האשהאחרשירותי בריאות כללית670

80,383   -                 100%1264,15964,159נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית671

81,364   -                 100%1264,15764,157זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית672

81,221   -                 100%1264,10964,109זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית673

80,987   -                 100%1264,10664,106זכרמזכירמזכירמ"התעשיה האוירית לישראל בע674

80,898   -                 100%1264,10064,100זכרמדור.ר-משמרת.מפאחרמ"חברת החשמל לישראל בע675

81,153   -                 100%1264,08964,089זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית676

73,093   -                 100%1264,06964,069נקבהמבקרת פנימי- מבקר פנימי מבקר פנימיבנק ישראל677

82,031   -                 99%1264,05564,055זכר('ב)רופא איזורי אחרשירותי בריאות כללית678

80,056   -                 100%1263,99963,999זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית679

77,078 9,773            100%1263,98854,215נקבהרופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית680

80,317   -                 100%1263,95963,959נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית681

81,185 18,400           75%1263,91545,515זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית682

80,022   -                 100%1263,90263,902נקבה(א-מומחה)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית683

80,567   -                 100%1263,90063,900זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית684

80,539   -                 100%1263,89463,894זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית685

81,721 241               100%1263,86863,627זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית686

76,575   -                 100%1263,86063,860זכרטייסאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע687

81,764   -                 75%1263,85163,851נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית688

80,750   -                 100%1263,81863,818זכררופא עוראחרשירותי בריאות כללית689

81,671   -                 100%1263,81263,812זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית690

81,215   -                 100%1263,78663,786זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית691

73,448 27,279           100%1263,77636,497זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית692

81,918   -                 100%1263,76963,769זכרמנהל מחלקת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית693



79,846   -                 100%1263,73563,735נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית694

מערכות לחימה ,רפאל695

מ"מתקדמות בע

76,170   -                 100%1263,73163,731זכרחסוימנהל אגף

82,234   -                 100%1263,72763,727זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית696

מערכות לחימה ,רפאל697

מ"מתקדמות בע

76,702   -                 100%1263,70763,707זכרחסויל"סמנכ

81,978   -                 100%1263,66663,666זכרמטה- רופא ראש אגף אחרשירותי בריאות כללית698

78,788   -                 95%1263,64263,642זכרמנהל יחידת התעוררותאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה699

81,072 2,506            100%1263,64161,135זכררופא מומחה בכירורגיה אורואחרשירותי בריאות כללית700

81,131   -                 100%1263,64063,640נקבהרופא מומחה בנואנטולוגיהאחרשירותי בריאות כללית701

82,414   -                 79%1263,62663,626זכררופא מתמחה בנואנטולוגיהאחרשירותי בריאות כללית702

אלתא תעשיות אלקטרוניות 703

מ"בע

78,770   -                 100%1263,62563,625זכרע פרויקט'מאחר

84,308   -                 100%1263,61863,618זכרמנהל אגף משאבי אנושל"סמנכמכבי שירותי בריאות704

80,412 9,721            84%1263,58453,863זכר(מכון צינתורים)מנהל יחידה אחרשירותי בריאות כללית705

82,686   -                 100%1263,57563,575זכרמנהל רפואי מחוזיאחרשירותי בריאות כללית706

78,882 4,518            100%1263,54959,031זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית707

80,274 3,128            100%1263,54860,421נקבהרופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית708

מנהל ח בני ציון"עובדי ביה- חיפה709

מחלקות בתי 

חולים

78,309   -                 95%1263,51363,513זכרמנהל המכון לאיזוטופים

80,521   -                 100%1263,49463,494זכר('ג)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית710

80,285   -                 98%1263,49263,492זכררופא מומחה באנדוקרינולוגיאחרשירותי בריאות כללית711

80,122   -                 100%1263,45063,450זכרל"סמנכל"סמנכמ"התעשיה האוירית לישראל בע712

78,068 8,019            100%1263,43655,417זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית713

80,819   -                 100%1263,43263,432זכר('ג)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית714

72,753   -                 100%1263,42963,429זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה715

80,476   -                 100%1263,40163,401זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית716

80,740   -                 100%1263,39663,396נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית717

77,356   -                 100%1263,38963,389נקבהרופא מתמחה בגריאטריהאחרשירותי בריאות כללית718

81,821   -                 100%1263,35563,355זכר(א  )סגן מנהל בית חולים אחרשירותי בריאות כללית719

מנהל שירותי בריאות כללית720

מחלקות בתי 

חולים

77,631 15,988           100%1263,33047,341זכרבית חולים- מנהל מחלקה 

72,152   -                 100%1263,24963,249זכרמחקר- מנהל אגף מנהל אגףבנק ישראל721

81,726   -                 100%1263,21963,219זכרמנהל מחלקת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית722

79,391   -                 100%1263,21763,217זכררופא מומחה באף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית723

79,971 4,159            100%1263,20459,045זכררופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית724



סגן נשיא ם-האוניברסיטה העברית בי725

לא /אקדמי

אקד

96,660   -                 100%1263,19963,199זכרפ"סגן נשיא למו

76,140 22,086           92%1263,19041,104זכרסגן בכיר למנהל מחלקה כירורגיתאחרשירותי בריאות כללית726

82,146   -                 100%1263,19063,190זכר(ב  )מנהל בית חולים אחרשירותי בריאות כללית727

80,699   -                 97%1263,18163,181זכררופא מומחה בגניקולוגיהאחרשירותי בריאות כללית728

78,213   -                 95%1263,13963,139זכרמנהל יחידה מחלות ריאה וילדיםאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה729

77,760   -                 100%1263,10263,102זכררופא מתמחה בראומטולוגיהאחרשירותי בריאות כללית730

72,775   -                 100%1263,08763,087זכרבקרה אזרחימנהל אגףרשות שדות תעופה731

80,726   -                 100%1263,08363,083זכררופא מומחה באלרגולוגיהאחרשירותי בריאות כללית732

81,293   -                 100%1263,06463,064זכר(א  )סגן מנהל בית חולים אחרשירותי בריאות כללית733

79,640   -                 100%1263,06263,062זכר(ב)מנהל להתפתחות הילד אחרשירותי בריאות כללית734

80,143   -                 100%1263,06163,061זכר('ב)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית735

79,074   -                 100%1263,03963,039נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית736

80,174   -                 75%1263,01663,016נקבהרופא מומחה בפסיכיאטריהאחרשירותי בריאות כללית737

79,960   -                 77%1263,00863,008נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית738

79,863   -                 100%1262,99762,997זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית739

80,018   -                 100%1262,97962,979זכר'ג)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית740

79,180   -                 100%1262,93762,937נקבהרופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית741

79,196   -                 100%1262,93362,933נקבה('ג)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית742

79,938   -                 100%1262,90762,907זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית743

76,904 13,338           100%1262,89849,560נקבהרופא מנהל שירות תחום הרדמאחרשירותי בריאות כללית744

80,086   -                 100%1262,89662,896זכר('ב)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית745

78,119   -                 100%1262,88362,883נקבהרופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית746

85,072   -                 100%1262,87262,872זכרל קיימות תאגידית"סמנכל"סמנכמ"חברת החשמל לישראל בע747

71,552   -                 100%1262,86262,862נקבהטכנולוגיית מידע- מנהל אגף מנהל אגףבנק ישראל748

80,301   -                 100%1262,82262,822זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית749

79,606 7,272            100%1262,81055,537זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית750

79,668   -                 80%1262,80862,808נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית751

סגן נשיא מכון ויצמן למדע752

לא /אקדמי

אקד

88,279   -                 91%1162,80562,805זכרסגן נשיא- סגני נשיא 

79,184   -                 100%1262,74862,748נקבהרופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית753

86,767   -                 100%1262,71862,718זכררקטור- רקטור רקטוראוניברסיטת חיפה754

78,719   -                 100%1262,70162,701זכררופא מומחה בכיר בטיפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית755

78,416   -                 96%1262,69962,699זכררופא מומחה בכירורגיה אורתאחרשירותי בריאות כללית756

79,752   -                 100%1262,69562,695זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית757

79,143   -                 96%1262,69162,691נקבהרופא מומחה בכיר בטיפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית758



72,496   -                 100%1262,68562,685זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה759

80,390   -                 95%1262,67962,679זכרחוץ גופית' ומנהל י יח' מנהל ביהח/סאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה760

79,034   -                 100%1262,64762,647זכררופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית761

78,748   -                 100%1262,63962,639זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית762

סגן נשיא האוניברסיטה הפתוחה763

לא /אקדמי

אקד

84,107   -                 100%1262,63362,633זכרמשנה לנשיא לעניינים אקדמיים

77,811   -                 100%1262,61662,616נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית764

78,814 2,444            100%1262,58760,143זכררופא מומחה בגניקולוגיהאחרשירותי בריאות כללית765

נשיא מכון טכנולוגי חולון766

לא /אקדמי

אקדמי

84,886   -                 100%1262,57662,576זכרנשיא המכון- נשיא אקדמי 

78,707   -                 100%1262,57362,573זכר('א)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית767

78,863   -                 100%1262,55862,558נקבהרופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית768

79,928   -                 95%1262,54162,541זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית769

79,485   -                 100%1262,53862,538זכרמנהל שירות בקהילה-רופאאחרשירותי בריאות כללית770

77,964 6,206            100%1262,51556,309זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית771

78,507   -                 100%1262,46162,461זכררופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית772

75,076   -                 100%1262,44662,446זכרר' ע- ע בכיר"מנאחרחברת נמל אשדוד773

81,851   -                 100%1262,44662,446זכרילדיםאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 774

79,309   -                 100%1262,44162,441זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית775

83,121   -                 100%1262,43362,433זכררקטוררקטורם-האוניברסיטה העברית בי776

79,235   -                 100%1262,42262,422זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית777

79,397 6,188            100%1262,41956,231זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית778

78,132 3,837            100%1262,40758,571זכררופא מומחה בכיר בטיפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית779

78,794   -                 100%1262,40262,402זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית780

76,242   -                 100%1262,39962,399זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע781

75,175   -                 100%1262,38562,385זכרבקרת שנועמנהל מחלקהרשות שדות תעופה782

78,735   -                 100%1262,38262,382זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית783

76,766   -                 95%1262,36662,366זכרחולים-סגן מנהל ביתאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה784

79,230   -                 100%1262,36162,361זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית785

80,144 2,433            100%1262,34859,915זכרמנהל יחידה פתולוגיה המטולאחרשירותי בריאות כללית786

90,628   -                 100%1262,34562,345זכריועץ משפטייועץ משפטירשות שדות תעופה787

75,040 19,155           100%1262,33543,180נקבהבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית788

78,429   -                 100%1262,32062,320זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית789

78,612 3,360            100%1262,28458,924זכרסגן בכיר למנהל מחלקה כירורגיתאחרשירותי בריאות כללית790



78,847   -                 100%1262,28362,283זכרל"סמנכל"סמנכמ"התעשיה האוירית לישראל בע791

75,585   -                 100%1262,28162,281זכררמש מכםאחררשות שדות תעופה792

79,330   -                 100%1262,24862,248זכרל"סמנכל"סמנכמ"התעשיה האוירית לישראל בע793

78,641   -                 100%1262,24762,247זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית794

76,899   -                 100%1262,23962,239נקבהרופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית795

מנהל בתי שירותי בריאות כללית796

חולים

80,260   -                 100%1262,23662,236זכר(ב  )מנהל בית חולים 

75,753   -                 100%1262,22362,223זכריח/תח'תהל ר/חמר. נדסאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע797

76,921   -                 100%1262,22262,222זכרכירורגאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 798

75,332   -                 100%1262,21462,214זכררמש מכםאחררשות שדות תעופה799

78,228   -                 100%1262,19562,195נקבהרופא מומחה בגניקולוגיהאחרשירותי בריאות כללית800

79,921 1,099            100%1262,17961,080זכררופא מומחה בכיר בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית801

76,644   -                 100%1262,17962,179זכרל"סמנכל"סמנכח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 802

71,340   -                 100%1262,16962,169זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה803

80,097   -                 100%1262,15962,159זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית804

78,795   -                 100%1262,12962,129נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית805

79,308 1,176            100%1262,11760,941זכרמנהל מחלקת אף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית806

75,346 19,187           100%1262,10442,916זכרמנהל יחידה לטיפול נמרץ לבאחרשירותי בריאות כללית807

84,130   -                 100%1262,09662,096זכראיכות ובטיחות, מנהל אגף ארגוןאחרמ"חברת החשמל לישראל בע808

77,472 3,997            100%1262,09258,095זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית809

74,252   -                 100%1262,09062,090זכרמגדל פקוחמנהל מחלקהרשות שדות תעופה810

78,812   -                 100%1262,08962,089זכרל"סמנכל"סמנכמ"התעשיה האוירית לישראל בע811

70,903   -                 100%1262,07862,078זכריועץ בכיראחרבנק ישראל812

79,633   -                 100%1262,07462,074זכרסגן בכיר למנהל מחלקה כירורגיתאחרשירותי בריאות כללית813

79,924   -                 100%1262,01562,015נקבהמנהל רפואי מינהלתאחרשירותי בריאות כללית814

71,990   -                 100%1261,99161,991זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה815

76,500   -                 100%1261,98761,987זכרנמרץ כללית.לט' מהל היחמנהל מחלקהח בני ציון"עובדי ביה- חיפה816

75,873 10,999           100%1261,96850,969זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית817

77,924   -                 100%1261,94561,945זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית818

73,423   -                 100%1261,92461,924זכרהנדסי/ר ביצועים מדעיאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע819

78,827   -                 100%1261,91261,912זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית820



77,659   -                 100%1261,90961,909זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע821

84,399   -                 75%961,90561,905זכרמתמטיקהאחראוניברסיטת בר אילן822

78,872   -                 100%1261,88461,884זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית823

77,428   -                 100%1261,87661,876זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית824

78,306 3,254            100%1261,87058,616זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית825

78,895   -                 100%1261,85261,852זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית826

78,618   -                 100%1261,83261,832נקבהרופא עינייםאחרשירותי בריאות כללית827

74,174   -                 100%1261,82961,829זכררמש בקרהאחררשות שדות תעופה828

79,771 189               100%1261,82661,637זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית829

78,974   -                 100%1261,81761,817זכרמנהל יחידה לטיפול נמרץ כלליאחרשירותי בריאות כללית830

81,204   -                 100%1261,80661,806זכררופא כפראחרשירותי בריאות כללית831

78,399 168               100%1261,79761,629זכררופא מומחה בגניקולוגיהאחרשירותי בריאות כללית832

71,024 26,621           100%1261,79535,174זכררופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית833

74,556 17,390           96%1261,79044,400זכררופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית834

78,536 1,313            100%1261,73860,425זכרמנהל יחידת נוירוכירורגיתאחרשירותי בריאות כללית835

79,810   -                 100%1261,70361,703זכרמנהל מחלקת רפואה דחופהאחרשירותי בריאות כללית836

77,935   -                 100%1261,69561,695נקבה('ב)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית837

78,327   -                 100%1261,69261,692נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית838

76,319   -                 100%1261,68261,682זכרית/ה אנדוקרינולוג/רופאאחרמכבי שירותי בריאות839

77,381   -                 100%1261,67461,674זכרמנהל תורןמנהל אגףרשות שדות תעופה840

78,402   -                 100%1261,67061,670זכר('ג)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית841

70,623   -                 100%1261,66661,666זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה842

74,667   -                 100%1261,64961,649זכררמש ניווטאחררשות שדות תעופה843

78,582   -                 99%1261,63161,631זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית844

78,634   -                 100%1261,62861,628נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית845

77,605   -                 100%1261,62561,625זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית846

80,620   -                 100%1261,59261,592זכרל"סמנכל"סמנכמ"התעשיה האוירית לישראל בע847

77,635   -                 100%1261,57861,578זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית848

78,438   -                 85%1261,57461,574זכררופא מומחה בכירורגיה כלליתאחרשירותי בריאות כללית849

78,069 4,926            100%1261,56456,638נקבהמנהל יחידה להתעוררותאחרשירותי בריאות כללית850

78,886   -                 100%1261,56161,561זכרמנהל מחלקת רפואה דחופהאחרשירותי בריאות כללית851

76,309   -                 100%1261,55661,556זכריח/תח'שרות ר/ל מינהלאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע852

78,912   -                 100%1261,54261,542נקבהמנהל מחלקת גסטרואנטרולוגיתאחרשירותי בריאות כללית853

78,519   -                 100%1261,53061,530זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית854

78,864   -                 100%1261,52261,522נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית855

75,102 9,337            100%1261,52052,184זכררופא רנטגן מומחהאחרשירותי בריאות כללית856



78,122   -                 100%1261,50861,508זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית857

77,350   -                 100%1261,49961,499זכררופא כירורגיה אורתופדיתאחרשירותי בריאות כללית858

80,501   -                 100%1261,47661,476זכרל"סמנכל"סמנכמ"התעשיה האוירית לישראל בע859

78,514   -                 100%1261,47161,471זכר('ג)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית860

אלתא תעשיות אלקטרוניות 861

מ"בע

77,220   -                 100%1261,42961,429זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחר

73,574   -                 100%1261,41761,417זכרטייסאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע862

75,325   -                 100%1261,39661,396זכרסדרן עבודה ראשיאחרחברת נמל חיפה863

78,238   -                 100%1261,39361,393נקבהרופא מומחה בכיר בנאונטולואחרשירותי בריאות כללית864

77,857 4,251            100%1261,36857,116זכרמנהל יחידת חדר לידהאחרשירותי בריאות כללית865

83,638   -                 100%1261,35761,357זכרמנהל אגף ביצוע פרויקטיםאחרמ"חברת החשמל לישראל בע866

70,445   -                 100%1261,35161,351זכרצפון.פקח באחררשות שדות תעופה867

76,451   -                 100%1261,34161,341זכרפקוח ובקרהמנהל אגףרשות שדות תעופה868

77,962   -                 100%1261,33961,339נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית869

78,340   -                 100%1261,31461,314זכר('ב)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית870

70,066   -                 100%1261,31261,312זכרמידע וסטטיסטיקה- מנהל אגף מנהל אגףבנק ישראל871

78,388   -                 100%1261,30961,309זכררופא מומחה במחלות ריאהאחרשירותי בריאות כללית872

76,818   -                 100%1261,28561,285זכרמנהל תורןמנהל אגףרשות שדות תעופה873

76,971   -                 100%1261,25761,257נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית874

77,842   -                 100%1261,24861,248זכר('ג)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית875

73,454   -                 100%1261,24661,246זכררמש מכםאחררשות שדות תעופה876

75,503   -                 100%1261,21961,219זכרכירורגאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 877

78,138   -                 100%1261,20661,206זכר('ב)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית878

78,098   -                 100%1261,20661,206זכר('ב)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית879

83,431   -                 100%1261,17361,173זכרמנהל מחוז חיפהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע880

77,633   -                 100%1261,17061,170זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית881

77,869   -                 83%1061,16261,162זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית882

72,539 21,522           96%1261,16139,639זכררופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית883

83,141   -                 100%1261,15361,153זכרל תכנון פיתוח וטכנולוגיה"סמנכל"סמנכמ"חברת החשמל לישראל בע884

77,096 6,390            100%1261,14554,754זכרמנהל מחלקת נשים ויולדותאחרשירותי בריאות כללית885

77,893   -                 100%1261,14261,142זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית886

78,060   -                 98%1261,12261,122זכרכירורגאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 887



סגן נשיא מכון ויצמן למדע888

לא /אקדמי

אקד

82,816   -                 100%1261,11961,119נקבהכספים ומינהל- סגני נשיא 

78,564   -                 100%1261,09561,095זכררופא מומחה באלרגולוגיהאחרשירותי בריאות כללית889

77,236   -                 100%1261,09461,094זכררופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית890

79,098   -                 100%1261,08261,082זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית891

77,362   -                 80%1261,07461,074זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית892

75,909   -                 100%1261,04061,040זכרמיוןאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 893

ח "קרן המחקרים שליד ביה894

וולפסון

77,370   -                 85%1261,03661,036זכרמרדים בכיראחר

77,291   -                 100%1261,01061,010נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית895

76,991   -                 100%1260,99560,995זכררופא מומחה בטיפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית896

76,983 6,033            100%1260,98954,956זכרמנהל חדרי ניתוחאחרשירותי בריאות כללית897

77,759   -                 81%1260,98560,985נקבהמנהל מחלקת עוראחרשירותי בריאות כללית898

79,749 32                 100%1260,97460,942זכר(א  )סגן מנהל בית חולים אחרשירותי בריאות כללית899

77,658   -                 87%1260,95460,954זכררופא מומחה בגסטרואנטרולוגיהאחרשירותי בריאות כללית900

84,603   -                 100%1260,95360,953זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע901

82,626   -                 100%1260,94660,946נקבהמנהל אגף השווקאחרמ"חברת החשמל לישראל בע902

79,003   -                 100%1260,93060,930זכרמנהל מחלקה נפרולוגיתאחרשירותי בריאות כללית903

82,829   -                 100%1260,92160,921זכרמנהל מחוז הדרוםאחרמ"חברת החשמל לישראל בע904

77,635   -                 100%1260,91060,910נקבהרופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית905

79,539   -                 100%1260,90860,908זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית906

78,969   -                 100%1260,90860,908נקבהמנהל מחלקת טיפול מיוחד ביאחרשירותי בריאות כללית907

76,624   -                 100%1260,89360,893זכר('א)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית908

76,956   -                 100%1260,88460,884זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית909

82,797   -                 100%1260,87660,876זכרמנהל מחוז ירושליםאחרמ"חברת החשמל לישראל בע910

74,290   -                 100%1260,87260,872זכררקטוררקטוראביב-אוניברסיטת תל911

82,517   -                 100%1260,81960,819זכרל כספים וכלכלה"סמנכל"סמנכמ"חברת החשמל לישראל בע912

74,231   -                 100%1260,81360,813זכררופא מומחה בפנימיתאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה913

79,117   -                 100%1260,80260,802נקבהמנהל יחידת כאבאחרשירותי בריאות כללית914

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 915

מחלקות בתי 

חולים

74,475   -                 100%1260,78760,787נקבהמנהל מחלקות בתי חולים

77,475   -                 100%1260,75660,756זכרמנהל בנק הדםאחרשירותי בריאות כללית916

78,083 844               100%1260,75459,910זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית917



74,618 15,039           100%1260,72345,684זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית918

78,214 221               100%1260,71960,499זכררופא מומחה בגניקולוגיהאחרשירותי בריאות כללית919

76,389   -                 100%1260,71660,716זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית920

מנהל ח בני ציון"עובדי ביה- חיפה921

מחלקות בתי 

חולים

75,149   -                 100%1260,71660,716זכרא.פ' מנהל מח

70,347   -                 100%1260,71160,711זכרטיסה.רמש פאחררשות שדות תעופה922

78,349   -                 100%1260,69060,690זכררופא מומחה בכיר בנאונטולואחרשירותי בריאות כללית923

82,374   -                 100%1260,69060,690זכרראש חטיבהל"משנה למנכח לאומית"קופ924

78,534   -                 100%1260,67060,670זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית925

78,447   -                 100%1260,65260,652זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית926

78,564   -                 100%1260,64760,647זכרמנהל יחידה לרפואה דחופה ילדיםאחרשירותי בריאות כללית927

83,730   -                 100%1260,64660,646זכרמנהל אגף לוגיסטיקה ונכסיםאחרמ"חברת החשמל לישראל בע928

77,203   -                 100%1260,64360,643זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית929

77,121   -                 100%1260,63360,633זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית930

75,818   -                 100%1260,62460,624זכרשרות לנוסעאחררשות שדות תעופה931

77,297   -                 100%1260,61960,619נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית932

75,788   -                 100%1260,61160,611זכרסגן נשיא למחקר- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל933

77,412   -                 100%1260,61060,610זכררופא מומחה בגניקולוגיהאחרשירותי בריאות כללית934

77,465 2,309            100%1260,60458,296זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית935

86,024   -                 100%1260,60460,604זכררפואה- דיקן דיקניםאוניברסיטת בר אילן936

77,401   -                 100%1260,59760,597זכררופא רנטגן מומחהאחרשירותי בריאות כללית937

78,366   -                 75%1260,58760,587זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית938

77,191   -                 100%1260,57160,571זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית939

78,344   -                 100%1260,56460,564זכר(א  )סגן מנהל בית חולים אחרשירותי בריאות כללית940

76,228   -                 100%1260,54960,549נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית941

76,701   -                 100%1260,54260,542זכרר הרשות למחשוב"יומנהל מחלקהם-האוניברסיטה העברית בי942

76,369   -                 99%1260,53160,531נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית943

76,291   -                 100%1260,51960,519נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית944

78,004   -                 100%1260,50260,502נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית945

75,091   -                 100%1260,49560,495זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע946

77,019   -                 100%1260,48460,484נקבהרופא מנהל שירות בקהילהאחרשירותי בריאות כללית947

78,680   -                 100%1260,48360,483זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע948

77,818   -                 100%1260,47160,471זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית949

78,074   -                 75%1260,45960,459נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית950



78,889   -                 92%1160,43460,434נקבה(א  )סגן מנהל בית חולים אחרשירותי בריאות כללית951

76,016   -                 100%1260,41160,411זכרמיוןמנהל אגףרשות שדות תעופה952

77,052   -                 100%1260,40860,408נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית953

76,057   -                 100%1260,38560,385זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית954

78,424 63                 100%1260,38460,321נקבהבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית955

72,431 16,687           100%1260,36543,677זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית956

78,108   -                 100%1260,33560,335נקבהבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית957

76,206   -                 100%1260,33560,335נקבה(א-מומחה)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית958

75,205   -                 100%1260,32060,320זכרנתבאחרחברת נמל אשדוד959

72,290   -                 100%1260,31660,316זכררמש ניווטאחררשות שדות תעופה960

77,571   -                 100%1260,30060,300זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית961

77,162   -                 100%1260,28360,283זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית962

76,066   -                 100%1260,26660,266נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית963

72,838   -                 100%1260,26160,261זכרסדרן רב תכליתיאחרחברת נמל חיפה964

77,248   -                 100%1260,23860,238זכר(ב)מנהל להתפתחות הילד אחרשירותי בריאות כללית965

71,556 21,043           100%1260,21339,170נקבהרופא מנהל שירות רנטגןאחרשירותי בריאות כללית966

75,593 2,678            100%1260,21257,534זכררופא מומחה בכיר בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית967

77,618   -                 100%1260,21160,211זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית968

75,767   -                 100%1260,21160,211זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע969

76,380   -                 100%1260,20760,207נקבהמנהל מחלקה לבריאות האישהאחרשירותי בריאות כללית970

77,105   -                 100%1260,20760,207זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית971

77,524   -                 75%1260,20060,200זכררופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית972

76,819   -                 99%1260,19860,198זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית973

76,989 12                 100%1260,17060,158זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית974

76,732   -                 100%1260,16160,161זכרמנהל מחלקה לבריאות האישהאחרשירותי בריאות כללית975

83,177   -                 100%1260,16060,160זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע976

81,266   -                 80%1260,15760,157זכרמנהל מכון מחקראחרמכבי שירותי בריאות977

76,488   -                 100%1260,13960,139זכררופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית978

81,851   -                 75%960,12860,128זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע979

76,239   -                 100%1260,11060,110נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית980

81,625   -                 100%1260,10960,109נקבהמנהל אגף תקשורת פס רחבאחרמ"חברת החשמל לישראל בע981

75,051   -                 100%1260,09960,099זכרנתבאחרחברת נמל אשדוד982

71,197   -                 100%1260,09960,099זכרמגדל פקוחמנהל מחלקהרשות שדות תעופה983

73,528   -                 100%1260,09760,097זכררופא מתמחה ברפואה דחופהאחרשירותי בריאות כללית984

76,846   -                 100%1260,08360,083נקבהרופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית985

75,819 158               100%1260,07759,920זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית986



73,692   -                 100%1260,06860,068זכרכירורגיהמנהל אגףח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 987

76,514   -                 100%1260,04660,046זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית988

74,265   -                 100%1260,04060,040זכרטיס-תיכון מבנה כליאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע989

76,626   -                 100%1260,03760,037נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית990

מערכות לחימה ,רפאל991

מ"מתקדמות בע

73,044   -                 100%1260,03060,030זכרחסויל"סמנכ

77,287   -                 100%1260,02760,027זכרמשמרת.מהנאחרמ"חברת החשמל לישראל בע992

אלתא תעשיות אלקטרוניות 993

מ"בע

75,577   -                 100%1260,02260,022זכרל"סמנכל"סמנכ

70,096   -                 100%1260,02160,021זכרמפקח אוראחררשות השידור994

76,093   -                 100%1260,00960,009זכר('ג-מומחה)רופא איזורי אחרשירותי בריאות כללית995

77,538 326               96%1260,00759,682זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית996

מערכות לחימה ,רפאל997

מ"מתקדמות בע

72,582   -                 100%1260,00160,001זכרחסויל"סמנכ

73,434 12,154           97%1259,98947,835נקבהרופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית998

76,313   -                 100%1259,96259,962זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע999

אלתא תעשיות אלקטרוניות 1000

מ"בע

74,428   -                 100%1259,95659,956זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחר

77,224   -                 75%1259,95359,953נקבהרופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית1001

70,075   -                 100%1259,94659,946זכר23מנע רציף אחרחברת נמל אשדוד1002

75,418   -                 100%1259,93659,936זכרחשמלמנהל אגףרשות שדות תעופה1003

74,264 11,872           100%1259,93148,059נקבהרופא מומחה ברדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית1004

70,499   -                 100%1259,92559,925זכרע מכונאות מנ"מנאחרחברת נמל אשדוד1005

75,768 315               100%1259,92059,605זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית1006

76,715   -                 75%1259,91959,919נקבהרופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית1007

76,027   -                 77%1259,91059,910זכרמנהל מחלקה לבריאות האישהאחרשירותי בריאות כללית1008

75,560   -                 100%1259,89159,891זכררופא עינייםאחרשירותי בריאות כללית1009

76,368   -                 90%1259,86159,861נקבהרופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית1010

76,095   -                 100%1259,85959,859זכררופא מומחה בגסטרואנטרולוגיהאחרשירותי בריאות כללית1011

75,418 737               100%1259,84759,111זכררופא מתמחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית1012

75,425   -                 100%1259,84159,841זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1013

78,737   -                 100%1259,82459,824זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1014

75,149   -                 100%1259,81459,814זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1015

76,400   -                 100%1259,80859,808זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1016

73,737 13,193           100%1259,79246,599זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית1017

75,408 958               99%1259,79058,832זכרמנהל מחלקה כירורגיתאחרשירותי בריאות כללית1018



77,493   -                 100%1259,79059,790זכר(א  )סגן מנהל בית חולים אחרשירותי בריאות כללית1019

76,314   -                 100%1259,76259,762זכר(א-מומחה)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1020

75,209 3,161            100%1259,76156,600זכררופא מומחה באונקולוגיהאחרשירותי בריאות כללית1021

73,452 9,621            100%1259,75450,133נקבהרופא מומחה בכירורגיית ילדאחרשירותי בריאות כללית1022

76,899   -                 100%1259,74959,749זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית1023

77,181 614               100%1259,73259,118זכרמנהל יחידת חדר לידהאחרשירותי בריאות כללית1024

74,739   -                 100%1259,73059,730זכרהנדסת מחשבים רתחאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1025

75,605   -                 93%1259,72559,725נקבה('ג)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1026

79,693 1,922            100%1259,70857,786זכרמנהל מחלקה כירורגיתאחרשירותי בריאות כללית1027

76,210   -                 100%1259,70459,704נקבה(ח"בבי)רופא מנהל שירות אחרשירותי בריאות כללית1028

74,375 1,776            100%1259,69657,920זכר(א-מומחה)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1029

77,543 223               100%1259,68859,465זכרמנהל יחידה לפתולוגיה נפרואחרשירותי בריאות כללית1030

73,817   -                 100%1259,67859,678זכרטיס-תיכון מבנה כליאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1031

76,650   -                 93%1259,67459,674נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית1032

83,234   -                 100%1259,67059,670זכרתכנון כלכלמנהל אגףרשות שדות תעופה1033

75,602 525               100%1259,64159,116זכרמנהל יחידהאחרשירותי בריאות כללית1034

77,020   -                 100%1259,63259,632זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית1035

68,666   -                 100%1259,62959,629זכרמ"מ- ע בכיר "מנאחרחברת נמל אשדוד1036

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 1037

מחלקות בתי 

חולים

74,681   -                 100%1259,62859,628זכרמיון

76,318 1,628            100%1259,60257,975זכרמנהל יחידה לניתוחי חזה ולבאחרשירותי בריאות כללית1038

76,357   -                 100%1259,60259,602נקבהמנהל יחידת ילודיםאחרשירותי בריאות כללית1039

74,954   -                 100%1259,60259,602נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1040

87,010   -                 75%959,60159,601זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע1041

75,774   -                 100%1259,59359,593זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית1042

76,362   -                 100%1259,58059,580זכררופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית1043

71,787   -                 100%1259,56459,564זכרשנוע.רמש באחררשות שדות תעופה1044

76,044 4,640            100%1259,56154,920זכרמנהל מחלקה המטולוגיתאחרשירותי בריאות כללית1045

75,481   -                 100%1259,55359,553זכרהפעלה בכיר.מש.ראחרמ"חברת החשמל לישראל בע1046

76,230   -                 75%1259,55159,551זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית1047

76,578   -                 75%1259,51359,513נקבהרופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית1048

77,736   -                 100%1259,51259,512זכררופא כפראחרשירותי בריאות כללית1049

80,018   -                 100%1259,51159,511זכרמנהל חטיבהל"משנה למנכמכבי שירותי בריאות1050

75,863   -                 75%1259,50059,500זכררופא טראומהאחרשירותי בריאות כללית1051

75,244   -                 100%1259,49559,495זכרמנהל מחלקה לבריאות האשהאחרשירותי בריאות כללית1052



76,880   -                 100%1259,47859,478נקבה(ח"בבי)רופא מנהל שירות אחרשירותי בריאות כללית1053

75,726   -                 100%1259,47759,477זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1054

מערכות לחימה ,רפאל1055

מ"מתקדמות בע

71,626   -                 100%1259,46459,464זכרחסוימנהל אגף

75,227   -                 100%1259,45159,451זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית1056

76,139   -                 100%1259,44459,444זכררופא מומחה בכיר בטיפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית1057

76,113   -                 100%1259,44159,441זכרמנהל מחלקת גסטרואנטרולוגיתאחרשירותי בריאות כללית1058

83,312   -                 75%959,43859,438זכרסטודנטים- דיקן דיקניםאוניברסיטת בר אילן1059

מערכות לחימה ,רפאל1060

מ"מתקדמות בע

71,624   -                 100%1259,43759,437זכרחסוימנהל אגף

75,695   -                 94%1259,43259,432זכר('ב)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית1061

72,190 11,649           100%1259,41447,765נקבהרופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית1062

76,220   -                 100%1259,38159,381זכר(ב)מנהל מחלקת קרדיולוגיה אחרשירותי בריאות כללית1063

88,413   -                 100%1259,36559,365זכרמנהל אגף חבר הנהלהמנהל אגף)ר"ע(ם "רמב- תאגיד הבריאות1064

77,535   -                 100%1259,34659,346זכרמנהל רפואי מינהלתאחרשירותי בריאות כללית1065

73,134 8,967            100%1259,34350,375נקבהרופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית1066

75,744 20                 100%1259,31159,291נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1067

75,756   -                 100%1259,29859,298זכרל"סמנכל"סמנכמ"התעשיה האוירית לישראל בע1068

מנהל שירותי בריאות כללית1069

מחלקות בתי 

חולים

73,049 12,065           100%1259,29547,230זכרבית חולים- מנהל מחלקה 

82,931   -                 100%1259,29159,291זכרבינוי ותחזוקה- ל "סמנכל"סמנכאוניברסיטת בר אילן1070

75,219   -                 100%1259,22059,220זכר(א-מומחה)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1071

70,275   -                 75%1059,21859,218זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית1072

75,337   -                 100%1259,21559,215נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1073

71,333   -                 100%1259,18759,187זכרטייסאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1074

76,386   -                 100%1259,18459,184זכר ת2-תורן חשמל באחרמ"חברת החשמל לישראל בע1075

77,080   -                 100%1259,16259,162זכרמשפטיםאחראוניברסיטת בר אילן1076

76,420   -                 100%1259,14759,147זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית1077

77,051   -                 100%1259,14359,143זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית1078

73,425   -                 95%1259,13759,137זכרלהרדמה פדיאטרית' מנהל יחאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה1079

75,202   -                 100%1259,11759,117זכר('א)רופא איזורי אחרשירותי בריאות כללית1080

74,691   -                 100%1259,09759,097נקבהסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי1081

75,469   -                 99%1259,07459,074זכר('ג)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1082

75,442   -                 100%1259,06859,068זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1083



מערכות לחימה ,רפאל1084

מ"מתקדמות בע

70,855   -                 100%1259,03759,037זכרחסוימנהל אגף

75,863   -                 75%1259,02759,027נקבהרופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית1085

74,834 2,569            100%1259,02356,454זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית1086

74,739   -                 89%1259,02359,023זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית1087

72,408   -                 100%1259,02059,020זכרסדרן רב תכליתיאחרחברת נמל חיפה1088

80,705   -                 100%1259,01459,014זכרמנהל מחוז צפוןאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1089

74,308   -                 100%1259,01059,010נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1090

74,943   -                 100%1259,00159,001נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית1091

75,650   -                 100%1258,99858,998זכרשרותי קרקעמנהל אגףרשות שדות תעופה1092

מערכות לחימה ,רפאל1093

מ"מתקדמות בע

71,182   -                 100%1258,99658,996זכרחסוימנהל אגף

אלתא תעשיות אלקטרוניות 1094

מ"בע

73,328   -                 100%1258,97858,978זכרר מינהל.פתוח הנדס/תכאחר

75,373   -                 100%1258,95558,955זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1095

72,922   -                 100%1258,94758,947זכרא"ממ סמנכל מ- ל "סמנכל"סמנכחברת נמלי ישראל1096

מערכות לחימה ,רפאל1097

מ"מתקדמות בע

71,133   -                 100%1258,94658,946זכרחסוימנהל אגף

75,528   -                 95%1258,94458,944זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1098

69,354   -                 100%1258,92058,920זכרממ רען ציוד מתמאחרחברת נמל אשדוד1099

73,920 8,372            100%1258,91650,545נקבהמנהל יחידה בפתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית1100

74,609   -                 100%1258,89258,892זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1101

מערכות לחימה ,רפאל1102

מ"מתקדמות בע

71,849   -                 100%1258,88258,882זכרחסויל"סמנכ

75,007   -                 100%1258,88158,881נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1103

ח תל "קרן המחקרים שליד ביה1104

השומר

80,626   -                 100%1258,87758,877זכרסמנכל לתפעול וטכנולוגיותאחר

75,151   -                 100%1258,85158,851נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1105

82,677   -                 100%1258,83958,839זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי1106

77,062   -                 100%1258,83458,834זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית1107

בית הספר הגבוה לטכנולוגיה 1108

בירושלים

נשיא 

לא /אקדמי

אקדמי

78,455   -                 100%1258,82058,820זכרנשיא

74,975 462               100%1258,80658,344זכרמנהל יחידה גניקו אונקולוגאחרשירותי בריאות כללית1109

67,758   -                 100%1258,80558,805נקבהמשאבי אנוש ומינ- מנהל יחידה אחרבנק ישראל1110

74,527   -                 100%1258,76658,766נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1111

74,788   -                 100%1258,75458,754זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1112

75,132   -                 98%1258,75358,753זכררופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית1113

74,645   -                 100%1258,75058,750זכרמנהל מחלקה לבריאות האשהאחרשירותי בריאות כללית1114



74,518 120               100%1258,74658,626זכררופא מומחה בקרדיולוגיית יאחרשירותי בריאות כללית1115

75,208   -                 100%1258,71558,715זכר(א)מנהל מחלקת עיניים אחרשירותי בריאות כללית1116

76,337   -                 75%1258,69758,697זכרמנהל מחלקת כירורגיה כלליתאחרשירותי בריאות כללית1117

74,422   -                 100%1258,69658,696זכרמסוף טאבהמנהל אגףרשות שדות תעופה1118

75,039   -                 100%1258,67458,674זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל1119

71,356   -                 100%1258,65858,658זכרדיקן הסטודנטיםדיקניםמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 1120

73,957   -                 100%1258,65458,654נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1121

69,229   -                 100%1258,65458,654נקבהרופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית1122

73,298 3,360            100%1258,65155,291נקבהרופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית1123

68,828   -                 100%1258,64658,646זכרטיסה.רמש פאחררשות שדות תעופה1124

מערכות לחימה ,רפאל1125

מ"מתקדמות בע

68,880   -                 100%1258,63958,639נקבהחסוימנהל אגף

73,265 10,009           100%1258,63848,628זכרמנהל יחידת המטולוגית יוםאחרשירותי בריאות כללית1126

75,731   -                 75%1258,63658,636זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית1127

75,666   -                 100%1258,63258,632זכררופא מומחה בגניקולוגיהאחרשירותי בריאות כללית1128

73,983   -                 100%1258,62658,626נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1129

74,120   -                 100%1258,61958,619נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית1130

74,489   -                 100%1258,61058,610זכרמנהל יחידה כירורגית כלליתאחרשירותי בריאות כללית1131

מערכות לחימה ,רפאל1132

מ"מתקדמות בע

71,967   -                 100%1258,60858,608נקבהחסויל"סמנכ

73,488   -                 100%1258,60458,604זכררופא מומחה באורולוגיהאחרשירותי בריאות כללית1133

74,782 3,715            100%1258,59154,877נקבהרופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית1134

71,886   -                 100%1258,58058,580זכרסדרן רב תכליתיאחרחברת נמל חיפה1135

75,269   -                 100%1258,57558,575זכרמנהל שירות בקהילה-רופאאחרשירותי בריאות כללית1136

73,673   -                 100%1258,54758,547זכררופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1137

73,553   -                 100%1258,53258,532זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1138

70,208   -                 100%1258,53158,531זכרכירורגאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 1139

73,540   -                 100%1258,53058,530נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1140

70,019   -                 100%1258,48858,488זכרתכנה למערכות זמן אמתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1141

73,611 3,608            100%1258,47554,866זכר(א)מנהל מחלקה קרדיולוגית אחרשירותי בריאות כללית1142

76,499   -                 100%1258,47358,473זכרמנהל אגף אספקה ואחסנהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1143

75,178   -                 100%1258,47258,472זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1144

מערכות לחימה ,רפאל1145

מ"מתקדמות בע

68,889   -                 100%1258,46958,469נקבהחסוימנהל אגף

74,419   -                 100%1258,44558,445נקבהרופא מומחה ברפואה פיזיקליתאחרשירותי בריאות כללית1146



73,930   -                 100%1258,42358,423נקבהרופא מומחה בכיר בטיפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית1147

74,750   -                 91%1258,41958,419זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1148

78,973   -                 100%1258,41158,411זכרמרכז בלשנר- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב1149

74,571   -                 100%1258,40958,409זכרילדיםאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 1150

73,661   -                 100%1258,39958,399זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1151

74,989   -                 100%1258,39158,391נקבהמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1152

74,790 8,076            80%1258,38750,311נקבהרופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית1153

70,089 15,297           100%1258,38043,083זכררופא מומחה בקרדיולוגיית ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1154

65,892   -                 100%1258,36958,369זכרחוף/מנופאי מזחאחרחברת נמל אשדוד1155

74,869   -                 100%1258,36958,369זכררופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית1156

74,383   -                 100%1258,36358,363נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1157

74,574   -                 100%1258,34958,349זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית1158

73,744 7,868            100%1258,34450,476זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית1159

73,836   -                 100%1258,34358,343זכרמנהל שירות בקהילה-רופאאחרשירותי בריאות כללית1160

73,685   -                 100%1258,33858,338זכררופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית1161

אלתא תעשיות אלקטרוניות 1162

מ"בע

70,176   -                 100%1258,33458,334זכרהנדסת תוכנהאחר

74,304   -                 100%1258,32458,324נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1163

74,351   -                 100%1258,32458,324זכרל"סמנכל"סמנכמ"התעשיה האוירית לישראל בע1164

73,271   -                 100%1258,29758,297זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1165

73,814   -                 100%1258,29458,294זכרמינהל'בכיר בהרכבה ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1166

73,625   -                 100%1258,28458,284נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1167

74,121   -                 100%1258,28158,281זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1168

74,293   -                 100%1258,26758,267נקבהילדיםאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 1169

67,793 26,665           100%1258,25831,593זכרמנהל יחידה רדיותרפיהאחרשירותי בריאות כללית1170

73,653   -                 100%1258,25258,252זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1171

70,757 210               100%1258,24858,038זכררופא מתמחה בכירורגיה כלליתאחרשירותי בריאות כללית1172

73,884   -                 100%1258,24458,244זכר('א)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית1173

73,821   -                 100%1258,22358,223זכררופא כירורג מומחהאחרח לאומית"קופ1174

מערכות לחימה ,רפאל1175

מ"מתקדמות בע

70,237   -                 100%1258,21758,217זכרחסויל"סמנכ

70,298 18,726           100%1258,19439,468זכרמנהל מחלקה קרדיולוגיתאחרשירותי בריאות כללית1176

73,760   -                 100%1258,18658,186זכררופא מומחה באנדוקרינולוגיתאחרשירותי בריאות כללית1177

74,459   -                 100%1258,18158,181זכררופא מומחה בכירורגיה כלליתאחרשירותי בריאות כללית1178



74,389   -                 100%1258,16958,169זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1179

73,481   -                 100%1258,14858,148זכררופא מומחה בכירורגיה אורתאחרשירותי בריאות כללית1180

76,222   -                 78%1258,13358,133זכרמנהל מחלקת טיפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית1181

73,242 53                 100%1258,12858,076זכררופא מומחה בכיר בטיפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית1182

71,814 18,785           90%1258,12839,343זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית1183

מערכות לחימה ,רפאל1184

מ"מתקדמות בע

68,583   -                 100%1258,12458,124זכרחסוימנהל אגף

73,659   -                 100%1258,11558,115זכררופא מומחה בכירורגיה אורתאחרשירותי בריאות כללית1185

70,642 12,711           100%1258,09945,387נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית1186

סגן נשיא אוניברסיטת בר אילן1187

לא /אקדמי

אקד

81,088   -                 100%1258,09458,094נקבהסגן נשיא

72,620   -                 100%1258,09058,090זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1188

71,718   -                 95%1258,08758,087זכרמנהל יחידה נפרולוגיתאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה1189

אלתא תעשיות אלקטרוניות 1190

מ"בע

70,170   -                 100%1258,08758,087זכרמהנדס מערכתאחר

72,623 6,855            100%1258,08251,227זכריחידה לרפואה/ מנהל מכון אחרשירותי בריאות כללית1191

74,930   -                 100%1258,07558,075זכרמנהל יחידה להמודיאליזהאחרשירותי בריאות כללית1192

73,047 1,928            100%1258,06556,137נקבהרופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית1193

73,941   -                 100%1258,06258,062זכררופא כירורג כלליאחרשירותי בריאות כללית1194

74,397 39                 100%1258,05958,020זכר('ג)רופא אזורי אחרשירותי בריאות כללית1195

74,053   -                 100%1258,03558,035זכר('א)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית1196

מערכות לחימה ,רפאל1197

מ"מתקדמות בע

68,365   -                 100%1258,02958,029זכרחסוימנהל אגף

68,238   -                 100%1258,01058,010זכרקברניט בכיראחרחברת נמל חיפה1198

74,193   -                 100%1257,97857,978נקבהמנהל יחידה להתעוררותאחרשירותי בריאות כללית1199

78,630   -                 100%1257,97757,977זכרמבקר פנימימבקר פנימיאוניברסיטת בר אילן1200

אלתא תעשיות אלקטרוניות 1201

מ"בע

73,302   -                 100%1257,97157,971זכרל"סמנכל"סמנכ

73,225   -                 100%1257,95257,952נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1202

70,507   -                 100%1257,93557,935זכררמש נווטאחררשות שדות תעופה1203

80,349   -                 100%1257,92857,928זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע1204

73,070   -                 100%1257,91457,914נקבהרופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית1205

73,215   -                 100%1257,89957,899נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1206

74,134   -                 100%1257,89957,899נקבהמנהל המחלקה לבקרת ניסוייםאחרשירותי בריאות כללית1207

67,734   -                 100%1257,88857,888זכרטיסה.רמש פאחררשות שדות תעופה1208

75,100   -                 100%1257,86257,862זכרמנהל רפואי מחוזיאחרשירותי בריאות כללית1209

79,123   -                 100%1257,85857,858זכרמנהל מחוז דןאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1210

74,998   -                 100%1257,84557,845זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית1211



72,116   -                 87%1257,84557,845זכרמנהל מחלקת אף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית1212

66,657 27,745           100%1257,81230,067זכררופא מומחה בכירורגיית חזהאחרשירותי בריאות כללית1213

71,299   -                 100%1257,80857,808זכרמכםמנהל מחלקהרשות שדות תעופה1214

מערכות לחימה ,רפאל1215

מ"מתקדמות בע

69,862   -                 100%1257,79657,796זכרחסוימנהל אגף

72,717   -                 100%1257,76557,765זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1216

74,152   -                 100%1257,76457,764זכראקדמיים-ראש המכינה ללימודים קדםמנהל מחלקהם-האוניברסיטה העברית בי1217

71,554   -                 100%1257,74257,742זכרפנימיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 1218

70,376 17,967           100%1257,74139,774זכרמכון צינתורים)מנהל יחידה אחרשירותי בריאות כללית1219

72,616 5,016            100%1257,72752,711זכררופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית1220

73,812   -                 100%1257,70157,701זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1221

75,841   -                 100%1257,69857,698נקבהראש יחידת משאביאחרחברת נמלי ישראל1222

81,517   -                 100%1257,67957,679זכרפיזיקהאחראוניברסיטת בר אילן1223

73,809 2,823            100%1257,64354,820נקבהבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית1224

75,446   -                 100%1257,63157,631זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית1225

79,102   -                 100%1257,62557,625זכרל תקשוב"סמנכל"סמנכמ"חברת החשמל לישראל בע1226

76,107   -                 100%1257,62157,621זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית1227

72,872   -                 100%1257,61457,614נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1228

65,053   -                 100%1257,61157,611זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד1229

73,305   -                 100%1257,60757,607זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1230

70,044   -                 100%1257,60657,606זכרמכם.ב.טכנאחררשות שדות תעופה1231

70,257 14,933           100%1257,58542,652זכר(ח"בבי)רופא מנהל שירות אחרשירותי בריאות כללית1232

73,497   -                 100%1257,57957,579זכרממ סמנכל משאבים- ל "סמנכל"סמנכחברת נמל אשדוד1233

72,570   -                 100%1257,56957,569זכררופא אחראי המשך טיפול ומאחרשירותי בריאות כללית1234

73,988   -                 100%1257,56857,568זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1235

66,098   -                 100%1257,56857,568זכררב חובל גוררת מאחרחברת נמל אשדוד1236

66,396   -                 100%1257,56757,567זכרמידע וסטטיסטיקה- מנהל יחידה אחרבנק ישראל1237

אלתא תעשיות אלקטרוניות 1238

מ"בע

70,834   -                 100%1257,56257,562זכרמהנדס ראשיאחר

73,502   -                 100%1257,54157,541זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1239

79,587   -                 100%1257,53457,534זכרמסחרל"סמנכרשות שדות תעופה1240

72,738   -                 100%1257,52957,529זכרמנהל ערבהמנהל אגףרשות שדות תעופה1241

71,370   -                 100%1257,52857,528זכרנתבאחרחברת נמל אשדוד1242

68,429   -                 100%1257,52857,528זכרמכונאי ראשי גוראחרחברת נמל חיפה1243

72,678   -                 99%1257,50157,501נקבהרופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית1244



71,344 11,282           100%1257,50046,218נקבהמכון רנטגן/מנהל מחלקהאחרשירותי בריאות כללית1245

72,222   -                 100%1257,49857,498זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1246

סגן נשיא מכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 1247

לא /אקדמי

אקד

69,622   -                 100%1257,47857,478זכרסגן נשיא לקשרי חוץ ופית

70,807   -                 100%1257,46657,466זכרע מחסן כלי ס"מנאחרחברת נמל חיפה1248

72,014 2,565            100%1257,46554,900נקבהרופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית1249

72,448 4,080            100%1257,46253,382נקבהמכון רנטגן/מנהל מחלקהאחרשירותי בריאות כללית1250

73,589   -                 100%1257,44857,448זכררופא מומחה בכיר בטיפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית1251

72,699 432               100%1257,43757,005נקבהרופא משפחה רכזאחרשירותי בריאות כללית1252

72,405 4,216            100%1257,43753,221זכררופא מתמחה בטיפול נמרץ כלליאחרשירותי בריאות כללית1253

73,707   -                 100%1257,40657,406זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית1254

68,327   -                 100%1257,39157,391זכרתכנה למערכות זמן אמתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1255

71,698   -                 100%1257,37757,377זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1256

67,377   -                 100%1257,37557,375זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד1257

עוזר /עוזררשות שדות תעופה1258

עוזר ב/ראשי

79,974   -                 100%1257,37457,374זכררמט מנכל

73,364   -                 100%1257,37457,374זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1259

75,836   -                 75%1257,37457,374זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית1260

73,368   -                 100%1257,37357,373זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1261

79,043   -                 100%1257,37257,372זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע1262

מערכות לחימה ,רפאל1263

מ"מתקדמות בע

69,810   -                 100%1257,36957,369זכרחסוימבקר פנימי

73,265   -                 100%1257,36857,368זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1264

72,652   -                 100%1257,36757,367נקבה('ב)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1265

71,928   -                 100%1257,36357,363זכרמנהל מסחרימנהל אגףרשות שדות תעופה1266

64,858   -                 100%1257,36357,363זכרמפעיל ציוד מכניאחרחברת נמל אשדוד1267

72,553   -                 100%1257,35757,357זכררופא מומחה באף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית1268

ביילוד במחלקת . נ.מנהל יחידת טפול אחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה1269

ילודים

73,549   -                 100%1257,35257,352זכר

73,317   -                 100%1257,35157,351נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית1270

72,393   -                 100%1257,34857,348זכררופא רנטגן מומחהאחרשירותי בריאות כללית1271

73,542   -                 100%1257,34757,347זכררופא מתמחה בכירורגיה אורואחרשירותי בריאות כללית1272

78,795   -                 100%1257,34157,341זכרסגן מנהל אגף הולכה והשנאהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1273

74,198   -                 100%1257,30957,309זכרמנהל רפואי מחוזיאחרשירותי בריאות כללית1274



מערכות לחימה ,רפאל1275

מ"מתקדמות בע

69,748   -                 100%1257,29557,295זכרחסוידובר

מערכות לחימה ,רפאל1276

מ"מתקדמות בע

69,559   -                 100%1257,28557,285זכרחסוימנהל אגף

70,389 14,456           100%1257,28142,825זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית1277

72,430   -                 100%1257,27857,278נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1278

מערכות לחימה ,רפאל1279

מ"מתקדמות בע

69,844   -                 100%1257,27857,278זכרחסוימנהל אגף

73,143   -                 100%1257,27057,270זכרטייסאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1280

65,821   -                 100%1257,26657,266נקבהטכנולוגיית המיד- מנתח שיטות בכיר אחרבנק ישראל1281

73,473   -                 100%1257,24657,246זכרמנהל שירות בקהילה-רופאאחרשירותי בריאות כללית1282

72,222   -                 100%1257,24257,242זכרמכונותמנהל אגףרשות שדות תעופה1283

74,215   -                 100%1257,23957,239זכרמנהל מחלקת טיפול נמרץ יילואחרשירותי בריאות כללית1284

68,085   -                 100%1257,23757,237זכרמכונאי ראשי גוראחרחברת נמל חיפה1285

79,232   -                 100%1257,23257,232זכרחשמלמנהל אגףרשות שדות תעופה1286

72,294   -                 100%1257,23257,232זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1287

נשיא אוניברסיטת אריאל1288

לא /אקדמי

אקדמי

65,818   -                 113%1257,23157,231זכרנשיא

69,534   -                 100%1257,23157,231זכרטכנאי קשראחררשות שדות תעופה1289

73,019 284               100%1257,23056,946נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1290

72,226   -                 100%1257,22957,229זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית1291

72,275   -                 100%1257,20957,209נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1292

73,052   -                 100%1257,19857,198זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1293

76,987   -                 100%1257,19257,192זכרחבר הנהלהחבר הנהלהבנק ישראל1294

70,587   -                 96%1257,19157,191נקבהמזכיר חברה- ה /מזכירמזכירחברת נמלי ישראל1295

67,694   -                 100%1257,18157,181זכרמ'מפתח מערכות מכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1296

73,585   -                 100%1257,18057,180נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1297

74,102   -                 84%1257,17257,172נקבהמנהל מחלקה לבריאות האישהאחרשירותי בריאות כללית1298

72,341   -                 100%1257,16857,168זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית1299

73,474   -                 100%1257,15957,159זכר(ב)מנהל מחלקת מחלות ריאה אחרשירותי בריאות כללית1300

73,367   -                 100%1257,15357,153נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1301

72,440   -                 100%1257,13957,139נקבהרופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית1302

72,206   -                 100%1257,13357,133נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1303

המכללה האקדמית להנדסה 1304

סמי שמעון

נשיא 

לא /אקדמי

אקדמי

77,945   -                 100%1257,13057,130זכרנשיא

73,014   -                 100%1257,12457,124זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית1305



71,951   -                 100%1257,11257,112זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1306

74,641   -                 100%1257,10057,100זכרכירורגאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 1307

אלתא תעשיות אלקטרוניות 1308

מ"בע

71,520   -                 100%1257,09357,093זכרמנהל פרויקטאחר

73,218 696               100%1257,08456,388נקבה(יחידה)מנהל מכון פתולוגי אחרשירותי בריאות כללית1309

71,988   -                 100%1257,07457,074זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית1310

74,431   -                 100%1257,05957,059נקבה(ב)מנהל מחלקת כאב אחרשירותי בריאות כללית1311

67,848 19,834           100%1257,04637,212זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית1312

אלתא תעשיות אלקטרוניות 1313

מ"בע

74,741   -                 100%1257,03757,037זכרל"סמנכל"סמנכ

72,497   -                 100%1257,03257,032נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1314

79,418   -                 100%1257,02757,027זכרל לקוחות"ל וסמנכ"משנה למנכל"משנה למנכמ"חברת החשמל לישראל בע1315

82,167   -                 100%1257,01357,013זכרמנהל כללימנהל כללימ"מקורות חברת מים בע1316

70,670   -                 100%1257,01357,013זכרסדרן רב תכליתיאחרחברת נמל חיפה1317

72,089   -                 100%1257,00457,004זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1318

70,288 13,091           97%1257,00243,910זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית1319

73,525 63                 100%1256,99256,929זכרמנהל מחלקת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1320

67,713   -                 100%1256,98756,987זכריח/תח'הנדסת מכונות ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1321

73,894   -                 100%1256,97656,976זכר ת2-תורן חשמל באחרמ"חברת החשמל לישראל בע1322

72,001   -                 100%1256,97156,971זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1323

71,990   -                 92%1256,96656,966זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1324

72,342   -                 100%1256,95056,950נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1325

72,959   -                 100%1256,94956,949נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1326

אלתא תעשיות אלקטרוניות 1327

מ"בע

68,063   -                 100%1256,94556,945זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחר

75,906   -                 100%1256,93756,937זכרחבר הנהלהחבר הנהלהבנק ישראל1328

72,295   -                 100%1256,93656,936זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1329

65,676   -                 100%1256,93356,933נקבהפיקוח על הבנקים- כלכלן בכיר אחרבנק ישראל1330

73,673   -                 100%1256,92256,922זכרמנהל רפואי מינהלתאחרשירותי בריאות כללית1331

מנהל ח בני ציון"עובדי ביה- חיפה1332

מחלקות בתי 

חולים

70,756   -                 95%1256,91956,919זכרמיון' מנהל מח

79,983   -                 100%1256,91856,918זכרפיזיקה- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בר אילן1333

69,172   -                 100%1256,91256,912זכררמש חשמלאחררשות שדות תעופה1334

72,733   -                 100%1256,90556,905נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית1335



73,904   -                 100%1256,90356,903זכרמנהל מחלקת רפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1336

73,807 32                 100%1256,88056,849זכרמנהל מחלקה גריאטריתאחרשירותי בריאות כללית1337

72,676   -                 100%1256,86756,867נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1338

71,733   -                 100%1256,86656,866זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1339

71,936   -                 100%1256,86456,864זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1340

72,271   -                 100%1256,85256,852נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1341

72,450   -                 100%1256,84256,842זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית1342

67,208   -                 100%1256,84156,841זכרמכונאי גוררתאחרחברת נמל אשדוד1343

76,114   -                 100%1256,83056,830נקבה(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית1344

72,247   -                 100%1256,82956,829נקבהרופא מומחה בכיר בנאונטולואחרשירותי בריאות כללית1345

73,561   -                 75%1256,82556,825נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית1346

71,717   -                 100%1256,82456,824זכריח/תח'תהל ר/חמר. נדסאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1347

65,300   -                 100%1256,82456,824זכרמשאבי אנוש ומינ- מנהל יחידה אחרבנק ישראל1348

78,649   -                 100%1256,82256,822זכרפיסיקה- דיקן דיקניםמכון ויצמן למדע1349

76,173   -                 100%1256,82156,821זכרמנהל אגף הולכה והשנאהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1350

71,696   -                 100%1256,82056,820נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1351

76,280   -                 100%1256,81756,817זכרמדעי הנדסה- דיקנים דיקניםאוניברסיטת בן גוריון בנגב1352

68,500   -                 100%1256,79656,796זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1353

65,525   -                 100%1256,77456,774זכרמחקר- כלכלן בכיר אחרבנק ישראל1354

72,583   -                 97%1256,76956,769זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית1355

74,884   -                 100%1256,76956,769זכרראש יחידת רכש ואחרחברת נמלי ישראל1356

66,382 25,073           100%1256,73231,659נקבהרופא מנהל שירות רנטגןאחרשירותי בריאות כללית1357

72,245   -                 99%1256,72656,726זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית1358

68,906 13,847           83%1056,72442,877זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית1359

66,100   -                 100%1256,72456,724זכרבקר ראשיאחרחברת נמל אשדוד1360

77,476   -                 100%1256,72356,723זכרל"לשכת המנכ- ל "מנכמנהל כלליאוניברסיטת בן גוריון בנגב1361

72,582   -                 100%1256,72356,723זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1362

71,447   -                 100%1256,71356,713זכרמינהל'בכיר בייצור ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1363

64,943   -                 100%1256,70056,700זכרמ"מ- ע בכיר "מנאחרחברת נמל אשדוד1364

72,371   -                 100%1256,69056,690נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית1365

68,553   -                 100%1256,68856,688זכרמ"מ- ע בכיר "מנאחרחברת נמל אשדוד1366

65,550   -                 100%1256,68656,686זכרדרום.פקח באחררשות שדות תעופה1367

78,699   -                 100%1256,68056,680זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע1368

68,729   -                 100%1256,65456,654זכררמש ניווטאחררשות שדות תעופה1369

72,529   -                 100%1256,65256,652זכרמרפא- מנהל מחלקה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית1370



71,628   -                 100%1256,64756,647נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1371

65,123   -                 100%1256,63856,638זכרשווקים- מנתח שיטות בכיר אחרבנק ישראל1372

73,861   -                 100%1256,63456,634זכרמנהל מחלקת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1373

72,887   -                 100%1256,62856,628זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1374

73,381   -                 75%1256,62156,621נקבהרופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית1375

72,140   -                 100%1256,60756,607זכר('א)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית1376

72,116   -                 100%1256,60356,603נקבהרופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית1377

72,051   -                 100%1256,57756,577נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1378

72,530   -                 100%1256,57256,572נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1379

67,625   -                 99%1256,56556,565זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה1380

68,197 19,854           100%1256,56236,708זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית1381

73,088   -                 100%1256,56056,560זכרמנהל מרכז בריאות נפש רמתאחרשירותי בריאות כללית1382

71,708   -                 100%1256,54056,540זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1383

67,132   -                 100%1256,54056,540זכרתכנה למערכות זמן אמתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1384

72,292   -                 100%1256,53156,531זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית1385

71,308   -                 100%1256,52656,526זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1386

72,114   -                 100%1256,52056,520נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1387

72,148   -                 100%1256,51356,513זכרכירורגאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 1388

71,240   -                 100%1256,50556,505זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית1389

76,111   -                 100%1256,49956,499זכרמגדל פקוחמנהל אגףרשות שדות תעופה1390

72,154   -                 100%1256,49156,491זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1391

66,749   -                 100%1256,48256,482זכרהדרכה.אחמנהל מחלקהרשות שדות תעופה1392

64,931   -                 100%1256,46856,468זכרביקורת פנים- מבקר בכיר אחרבנק ישראל1393

72,523   -                 100%1256,46156,461זכרסגן בכיר למנהל מחלקת טיפואחרשירותי בריאות כללית1394

72,520 3,004            100%1256,45453,450זכר(ח"בבי)רופא מנהל שירות אחרשירותי בריאות כללית1395

71,326   -                 90%1256,45056,450נקבהרופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית1396

69,168 14,721           100%1256,44741,726זכררופא מומחה בגניקולוגיהאחרשירותי בריאות כללית1397

אלתא תעשיות אלקטרוניות 1398

מ"בע

70,659   -                 100%1256,44656,446זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחר

72,176 1,260            100%1256,43955,179זכרמנהל יחידה לטיפול נמרץ כלליאחרשירותי בריאות כללית1399

72,264   -                 100%1256,43656,436זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית1400

73,516   -                 100%1256,42656,426זכרמנהל אגף היצוראחרמ"חברת החשמל לישראל בע1401

75,997   -                 100%1256,41356,413זכרמדעי הרוח והקוג- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב1402



73,917   -                 89%1156,39956,399זכרמנהל מונים ארציאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1403

אלתא תעשיות אלקטרוניות 1404

מ"בע

66,397   -                 100%1256,39956,399זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחר

72,228   -                 100%1256,39456,394זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל1405

64,768   -                 92%1256,38656,386זכרמוקד חירום- ה ילדים /רופאאחרמכבי שירותי בריאות1406

72,579   -                 100%1256,38156,381זכררופא מומחה ברפואה דחופהאחרשירותי בריאות כללית1407

71,856 1,124            100%1256,37855,255זכררופא מומחה בכירורגיה כלליתאחרשירותי בריאות כללית1408

71,500   -                 100%1256,37856,378זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית1409

71,385   -                 100%1256,37756,377נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1410

65,739   -                 100%1256,36156,361זכרמפקח מבצעיאחררשות השידור1411

67,189   -                 100%1256,34356,343זכרקברניט בכיראחרחברת נמל חיפה1412

71,584 2,136            100%1256,34254,206נקבהרופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית1413

81,346   -                 100%1256,33256,332זכרהנדסהמנהל אגףרשות שדות תעופה1414

74,701   -                 100%1256,32656,326זכרתפקיד אישיאחרשירותי בריאות כללית1415

71,922   -                 100%1256,31956,319נקבהרופא אחראי בקרת אשפוזאחרשירותי בריאות כללית1416

אלתא תעשיות אלקטרוניות 1417

מ"בע

71,875   -                 100%1256,31256,312זכרפיתוח עסקיאחר

71,265   -                 100%1256,29656,296נקבהרופא מנהל מחלקת ניהול סיכוניםאחרשירותי בריאות כללית1418

70,194   -                 100%1256,27756,277זכרתכנה למערכות זמן אמתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1419

72,094   -                 100%1256,25656,256זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית1420

71,241   -                 100%1256,24856,248נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1421

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 1422

מחלקות בתי 

חולים

74,253   -                 100%1256,24256,242זכרפתולוגיה

77,576   -                 100%1256,23856,238זכרהנהלה ראשית- ראש אגף אחרשירותי בריאות כללית1423

נשיא המכללה האקדמית עמק יזרעאל1424

לא /אקדמי

אקדמי

80,636   -                 100%1256,22956,229נקבהנשיאה

71,954 183               100%1256,22356,040נקבהמכון פתולוגיה/מנהל מחלקהאחרשירותי בריאות כללית1425

71,831   -                 100%1256,21856,218זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית1426

74,903   -                 100%1256,21856,218זכרחבר הנהלהחבר הנהלהבנק ישראל1427

67,246   -                 100%1256,21056,210זכרמכונאי גוררתאחרחברת נמל חיפה1428

71,473 1,665            100%1256,19854,532נקבהרופא מתמחה בטיפול נמרץ כלאחרשירותי בריאות כללית1429

71,587   -                 100%1256,19456,194זכרמנהל רפואי מינהלתאחרשירותי בריאות כללית1430

71,068   -                 100%1256,18856,188זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1431

מערכות לחימה ,רפאל1432

מ"מתקדמות בע

67,591   -                 100%1256,18756,187זכרחסויאחר

63,568   -                 100%1256,18756,187זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד1433



70,694   -                 100%1256,17856,178זכררופא מחוזי מרכז- אחר אחר"מאוחדת"חולים -קופת1434

71,824   -                 100%1256,17056,170נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית1435

75,773   -                 100%1256,16656,166נקבההמכון הביוטכנלוגי- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב1436

70,453   -                 100%1256,15656,156זכררפואה ציבוריתמנהל אגףיפו-תל אביב1437

70,663 445               100%1256,15355,707זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית1438

77,009   -                 100%1256,14456,144זכרח"מל,בטחון,לוגיסטיקה,סמנכל ארגוןל"סמנכמ"חברת החשמל לישראל בע1439

71,843   -                 100%1256,14256,142זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1440

70,641   -                 100%1256,13756,137זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1441

70,875   -                 100%1256,13556,135זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1442

70,364   -                 100%1256,12056,120זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1443

77,315   -                 100%1256,11956,119זכרכתב עורך אאחררשות השידור1444

71,846   -                 100%1256,10556,105זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1445

70,944   -                 100%1256,09956,099זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1446

71,658   -                 100%1256,09756,097נקבהמנהל שירות בקהילה-רופאאחרשירותי בריאות כללית1447

77,252   -                 100%1256,08656,086זכרחוזה אישי- מינהלי אחרמכון ויצמן למדע1448

74,451   -                 100%1256,08156,081זכרדיקן ארכיטקטורהדיקניםמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 1449

77,826   -                 100%1256,07156,071זכרמתמטיקה ומדעי ה- דיקן דיקניםמכון ויצמן למדע1450

75,189   -                 100%1256,07156,071זכרט מדעי המחשב"מדה- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב1451

71,644   -                 100%1256,06856,068נקבהרופא מומחה בגסטרואנטרולוגיהאחרשירותי בריאות כללית1452

71,735   -                 100%1256,06356,063נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1453

73,124   -                 100%1256,05456,054נקבהבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית1454

68,259 16,062           100%1256,04739,984זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית1455

71,690   -                 100%1256,04356,043נקבה('ב)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית1456

76,731   -                 100%1256,03756,037זכרל"משנה לנשיא ומנכמנהל כללימכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 1457

71,077 2,252            100%1256,03453,783זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית1458

81,939   -                 100%1256,03256,032נקבהתכנוןמנהל אגףרשות שדות תעופה1459

71,811   -                 75%1256,02456,024זכררופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית1460

70,562 3,673            100%1256,01252,339זכררופא מומחה בגניקולוגיהאחרשירותי בריאות כללית1461

האקדמיה למוסיקה ומחול 1462

בירושלים

נשיא 

לא /אקדמי

אקדמי

74,781   -                 100%1256,00956,009זכרנשיא

מערכות לחימה ,רפאל1463

מ"מתקדמות בע

69,221   -                 100%1255,99855,998זכרחסוימנהל אגף



סגן נשיא מכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 1464

לא /אקדמי

אקד

68,607   -                 75%955,99055,990זכרמשנה לנשיא למחקר

71,348   -                 100%1255,98455,984נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1465

71,693   -                 100%1255,97855,978זכררופא מומחה במחלות ריאהאחרשירותי בריאות כללית1466

71,533   -                 100%1255,97455,974זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1467

76,955   -                 100%1255,96055,960זכרמנהל מחוז דרום וסגן מנהלמנהל איזורשירותי בריאות כללית1468

73,464   -                 100%1255,95955,959זכרל"סמנכל"סמנכח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 1469

66,624   -                 100%1255,95755,957זכרחשמלמנהל מדוררשות שדות תעופה1470

64,381   -                 100%1255,95355,953זכרמחקר- כלכלן בכיר אחרבנק ישראל1471

66,622   -                 86%1255,94955,949זכרראש דסקאחררשות השידור1472

70,633   -                 100%1255,94555,945נקבהמכוניםאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 1473

70,927   -                 100%1255,93455,934זכר('ג)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית1474

72,902   -                 100%1255,93055,930זכרילדיםאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 1475

70,168   -                 100%1255,92355,923זכרמינהל'בכיר בייצור ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1476

71,926   -                 100%1255,92055,920נקבהמנהל מחלקה לבריאות האישהאחרשירותי בריאות כללית1477

התעשיה הצבאית לישראל 1478

מ תעש"בע

69,379   -                 100%1255,91055,910זכרל"מנכמנהל כללי

71,271 968               100%1255,90654,938זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית1479

71,258   -                 100%1255,90155,901זכרמינהל'שרות ר/ר מינהלאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1480

71,433   -                 100%1255,90055,900נקבה('ב)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1481

נשיא המכללה האקדמית אשקלון1482

לא /אקדמי

אקדמי

67,737   -                 100%1255,89955,899זכרנשיא המכללה

אלתא תעשיות אלקטרוניות 1483

מ"בע

71,333   -                 100%1255,89255,892זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחר

64,306   -                 100%1255,89155,891זכריועץ בכיראחרבנק ישראל1484

72,672   -                 100%1255,88855,888זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית1485

70,474   -                 100%1255,88155,881נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1486

מערכות לחימה ,רפאל1487

מ"מתקדמות בע

67,623   -                 100%1255,87955,879זכרחסוימנהל אגף

71,422   -                 100%1255,87655,876נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1488

74,854   -                 100%1255,86855,868זכרהנדסת חומרים- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב1489

71,436   -                 100%1255,85155,851נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1490



מנהל בתי שירותי בריאות כללית1491

חולים

75,442   -                 100%1255,85155,851זכרראש חטיבת הלוגיסטיקה, ל "סמנכ

72,070   -                 93%1255,84355,843נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית1492

70,633 1,145            100%1255,84054,696זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית1493

70,704   -                 100%1255,83355,833נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1494

71,597   -                 100%1255,82955,829זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1495

נשיא מכללה אקדמית תל חי1496

לא /אקדמי

אקדמי

69,858   -                 100%1255,81155,811זכרנשיא המכללה- נשיא 

71,362   -                 100%1255,79955,799זכרמנהל רפואי מינהלתאחרשירותי בריאות כללית1497

70,708   -                 98%1255,77855,778נקבהרופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית1498

68,416   -                 100%1255,77655,776זכרמנהל תורןמנהל אגףרשות שדות תעופה1499

נשיא המכללה האקדמית צפת1500

לא /אקדמי

אקדמי

72,484   -                 100%1255,77555,775זכרנשיא המכללה

71,990 2,310            100%1255,77453,464נקבהמנהל יחידת כאבאחרשירותי בריאות כללית1501

71,183   -                 100%1255,77355,773נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית1502

76,237   -                 100%1255,75555,755זכרמנהל מחוזמנהל איזורשירותי בריאות כללית1503

76,958   -                 100%1255,75055,750זכרמנהל מחוזמנהל איזורשירותי בריאות כללית1504

70,729   -                 100%1255,74455,744זכרדיקן הפקולטה לרפואהדיקניםם-האוניברסיטה העברית בי1505

72,349   -                 100%1255,72955,729זכרח דיור ארצי באגף לוגיסטיקה"ממאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1506

75,872   -                 100%1255,72855,728זכרארגון ושיטמנהל אגףרשות שדות תעופה1507

סגן נשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגב1508

לא /אקדמי

אקד

75,528   -                 75%955,72655,726זכרמינהל עסקים- סגני נשיא 

70,666 2,222            100%1255,72053,498זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית1509

77,641   -                 100%1255,71655,716זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע1510

77,401   -                 100%1255,71455,714זכרהיועץ המשפטייועץ משפטישירותי בריאות כללית1511

77,456   -                 100%1255,71455,714זכרראש חטיבת הקהילה,ל "סמנכמנהל איזורשירותי בריאות כללית1512

72,215   -                 100%1255,71355,713נקבהרופא מומחה בכיר בנאונטולואחרשירותי בריאות כללית1513

72,471   -                 100%1255,70955,709זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית1514

75,886   -                 100%1255,70355,703זכרראש חטיבת שירות, ל "סמנכל"סמנכשירותי בריאות כללית1515

עוזר /עוזררשות שדות תעופה1516

עוזר ב/ראשי

77,336   -                 100%1255,69955,699זכרעוזר ראשי

68,194 4,220            100%1255,69851,478זכררופא מתמחה בכירורגיית חזהאחרשירותי בריאות כללית1517

74,076   -                 100%1255,69355,693זכר.אחר"מאוחדת"חולים -קופת1518

76,910   -                 100%1255,69055,690נקבהמנהל מחוזמנהל איזורשירותי בריאות כללית1519

71,236   -                 100%1255,68355,683זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית1520



71,191   -                 100%1255,67655,676זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית1521

70,755   -                 100%1255,67555,675נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1522

71,232   -                 100%1255,67455,674זכררופא מתמחה בגריאטריהאחרשירותי בריאות כללית1523

72,061   -                 100%1255,66855,668נקבהמנהל מחלקה גריאטריה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית1524

76,892   -                 100%1255,66755,667זכרראש חטיבת משאביםל"סמנכשירותי בריאות כללית1525

69,436 13,454           100%1255,66442,210נקבהבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית1526

65,268   -                 100%1255,65955,659זכרע חשמל מנוף"מנאחרחברת נמל אשדוד1527

72,661   -                 97%1255,65155,651זכר(ב  )מנהל בית חולים אחרשירותי בריאות כללית1528

70,502   -                 90%1255,64555,645זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית1529

69,789   -                 100%1255,62655,626זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1530

70,276   -                 100%1255,61155,611זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1531

69,005   -                 100%1255,60855,608זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1532

70,683   -                 100%1255,59355,593זכררופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית1533

70,976 6,690            98%1255,59248,902נקבהרופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית1534

70,279   -                 100%1255,59255,592זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1535

71,530 1,313            100%1255,59154,278זכרמנהל מחלקה כירורגיתאחרשירותי בריאות כללית1536

70,776   -                 100%1255,58955,589זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית1537

66,151   -                 100%1255,58155,581זכרתכנה למערכות זמן אמתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1538

73,125   -                 100%1255,57655,576זכר(ב)מנהל מחלקת כאב אחרשירותי בריאות כללית1539

המכללה האקדמית עמק הירדן 1540

)כנרת(

נשיא 

לא /אקדמי

אקדמי

73,922   -                 100%1255,56855,568זכרנשיא

66,055   -                 100%1255,56855,568זכרנתבאחרחברת נמל חיפה1541

70,125 6,125            100%1255,55749,433זכרסגן בכיר למנהל מחלקה כירורגיתאחרשירותי בריאות כללית1542

71,906   -                 100%1255,54355,543נקבהרופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית1543

72,330   -                 83%1255,51755,517זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1544

72,108   -                 100%1255,51655,516נקבהמנהל המחלקה לשירותי אשפוזאחרשירותי בריאות כללית1545

70,272   -                 99%1255,50455,504זכר('ב)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית1546

70,444   -                 100%1255,49455,494נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1547

68,013   -                 100%1255,49155,491זכר___חירורגיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 1548

69,994   -                 100%1255,49055,490נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1549

מנהל שירותי בריאות כללית1550

מחלקות בתי 

חולים

71,417   -                 100%1255,49055,490זכרמנהל מחלקה פנימית

71,348   -                 100%1255,48655,486זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית1551

71,489   -                 75%1255,48255,482נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית1552



71,328   -                 100%1255,46655,466זכררופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית1553

65,991   -                 79%1055,46055,460נקבהרופא מתמחה בפסיכיאטריה ילאחרשירותי בריאות כללית1554

70,981   -                 100%1255,46055,460זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1555

70,932   -                 100%1255,44155,441זכר)מנהל מחלקת אף אוזן גרון אחרשירותי בריאות כללית1556

67,765   -                 100%1255,43755,437זכר___חירורגיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 1557

70,474   -                 100%1255,43055,430נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1558

70,173   -                 100%1255,42855,428זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית1559

74,122   -                 75%1255,41955,419נקבה(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית1560

70,954   -                 100%1255,41955,419זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית1561

73,273   -                 100%1255,41555,415זכררופא כפראחרשירותי בריאות כללית1562

72,351   -                 95%1255,40955,409נקבהבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית1563

71,579   -                 100%1255,40955,409נקבהמנהל היחידה לניהול סיכוניאחרשירותי בריאות כללית1564

72,118   -                 100%1255,40855,408זכרמינהל'מכירות ר/שווקאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1565

71,596   -                 100%1255,40655,406זכרמנהל מעבדה מיקרוביולוגיתאחרשירותי בריאות כללית1566

מערכות לחימה ,רפאל1567

מ"מתקדמות בע

68,220   -                 100%1255,40555,405זכרחסוימנהל אגף

74,609   -                 100%1255,40255,402זכרמנהל תורןמנהל אגףרשות שדות תעופה1568

72,637   -                 100%1255,39155,391זכרמנהל רפואי מחוזיאחרשירותי בריאות כללית1569

70,429   -                 100%1255,38455,384זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית1570

71,024   -                 97%1255,38355,383זכר('ג-מומחה)רופא איזורי אחרשירותי בריאות כללית1571

70,932   -                 100%1255,38255,382נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית1572

70,069   -                 100%1255,37455,374נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1573

69,927   -                 100%1255,37055,370זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1574

70,633   -                 100%1255,36655,366זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1575

62,787   -                 100%1255,34755,347זכרמחקר- כלכלן בכיר אחרבנק ישראל1576

70,149   -                 100%1255,32555,325זכררופא מומחה בכירורגיה אורטאחרשירותי בריאות כללית1577

71,293   -                 100%1255,32455,324נקבהרופא אחראי מוקד סיוע לאישאחרשירותי בריאות כללית1578

67,370 16,656           100%1255,32038,664נקבהרופא מומחה בגסטרואנטרולוגאחרשירותי בריאות כללית1579

אקדמיה לאומנות ועיצוב -בצלאל1580

ירושלים

נשיא 

לא /אקדמי

אקדמי

78,560   -                 100%1255,31355,313נקבהלא אקדמי/נשיא אקדמי

72,106   -                 100%1255,31255,312זכרמנהל מחוז הדרום לעניינים טכניים.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1581

70,037   -                 100%1255,31155,311זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1582

71,646   -                 100%1255,30655,306זכר'ב)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית1583

69,771   -                 100%1255,29955,299זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1584



70,258   -                 100%1255,29555,295זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1585

72,107   -                 100%1255,28955,289זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית1586

70,003   -                 100%1255,28955,289נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1587

67,228   -                 100%1255,28855,288זכררופא מתמחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית1588

70,254   -                 100%1255,28655,286זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית1589

70,385   -                 100%1255,28455,284זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1590

69,970   -                 100%1255,28355,283זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1591

67,857 15,300           96%1255,28239,983זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית1592

69,792   -                 100%1255,27555,275זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1593

69,489   -                 100%1255,27455,274זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1594

63,582   -                 100%1255,25055,250נקבהפיקוח על הבנקים- מנהל יחידה אחרבנק ישראל1595

70,093   -                 100%1255,24855,248נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1596

69,942   -                 100%1255,24855,248נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1597

66,935   -                 100%1255,23355,233זכררופא מתמחה ברפואה דחופהאחרשירותי בריאות כללית1598

76,760   -                 100%1255,23355,233זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע1599

69,721   -                 100%1255,23255,232נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1600

71,751   -                 75%1255,22855,228נקבהרופא מומחה באנדוקרינולוגיאחרשירותי בריאות כללית1601

65,775   -                 100%1255,22355,223זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה1602

65,009   -                 100%1255,22255,222זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1603

71,895   -                 100%1255,21855,218זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל1604

76,006   -                 100%1255,19655,196זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע1605

70,163   -                 100%1255,19655,196נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1606

68,577 10,986           100%1255,19244,207נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית1607

69,936   -                 100%1255,17855,178זכררופא גריאטריהאחרשירותי בריאות כללית1608

77,011   -                 100%1255,17655,176נקבהסגן ליועמשמנהל אגףרשות שדות תעופה1609

69,857   -                 100%1255,16855,168נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1610

62,774   -                 100%1255,15155,151זכרע בסבב ד"מ מנ"מאחרחברת נמל אשדוד1611

65,853   -                 83%1055,13055,130זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית1612

69,362 809               100%1255,11954,310זכרמ)רופא מומחה בגניקולוגיה אחרשירותי בריאות כללית1613

69,568   -                 100%1255,11655,116זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית1614

70,743   -                 100%1255,11055,110זכררופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1615

69,712   -                 100%1255,10655,106נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית1616

70,466   -                 100%1255,09955,099זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1617

69,715   -                 100%1255,09755,097זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי1618

71,133   -                 100%1255,09155,091זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית1619

70,862   -                 100%1255,07855,078זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית1620



72,331   -                 100%1255,07455,074זכרמנהל יחידת מינהל הדלקיםאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1621

62,674   -                 100%1255,07455,074זכרע בסבב ד"מ מנ"מאחרחברת נמל אשדוד1622

72,182   -                 100%1255,07355,073זכרמשמרת.מהנאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1623

69,938   -                 100%1255,06555,065זכררופא מומחה בכירורגיית כליאחרשירותי בריאות כללית1624

71,921   -                 100%1255,06455,064זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית1625

72,365   -                 100%1255,04055,040זכררופא כפראחרשירותי בריאות כללית1626

69,808   -                 100%1255,03355,033זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1627

74,567   -                 100%1255,02455,024זכרמנהל כללימנהל כללימכון היהלומים הישראלי1628

75,447   -                 100%1255,01955,019זכראילת.שת.מנמנהל כללירשות שדות תעופה1629

63,302   -                 100%1255,01555,015נקבהמחקר- כלכלן בכיר אחרבנק ישראל1630

83,937   -                 100%1255,01255,012נקבהמבקר רשותמבקר פנימירשות שדות תעופה1631

70,217   -                 100%1255,01155,011זכרמ ל"הבילא'התו'ר- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל1632

69,765   -                 100%1255,01055,010זכררופא מומחה בכירורגיה אורתאחרשירותי בריאות כללית1633

64,393   -                 100%1255,00955,009זכררופא מינהלאחר"מאוחדת"חולים -קופת1634

70,102   -                 92%1255,00955,009נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית1635

69,462 32                 100%1255,00954,977זכררופא מומחה בכיר בנאונטולואחרשירותי בריאות כללית1636

64,049   -                 100%1255,00855,008זכרמכונאי ראשי גוראחרחברת נמל חיפה1637

70,732   -                 100%1254,99454,994נקבהרופא מתמחה בגריאטריהאחרשירותי בריאות כללית1638

75,853   -                 100%1254,99054,990זכרראש חטיבת הכספי, ל "סמנכל"סמנכשירותי בריאות כללית1639

70,599   -                 100%1254,98454,984זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1640

66,136   -                 100%1254,97454,974זכררופא מתמחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית1641

71,209   -                 100%1254,95454,954נקבהמנהל רפואי מינהלתאחרשירותי בריאות כללית1642

72,006   -                 100%1254,94954,949זכרש"א ליחסי עבודה ות"מנהל אמ.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1643

71,480   -                 100%1254,94954,949נקבה(א  )סגן מנהל בית חולים אחרשירותי בריאות כללית1644

סגן נשיא אוניברסיטת חיפה1645

לא /אקדמי

אקד

76,962   -                 100%1254,93654,936זכרנשיא.מנכל ס- סגן נשיא 

70,447   -                 100%1254,93354,933זכררופא כירורגיה אורתופדיתאחרשירותי בריאות כללית1646

69,551   -                 100%1254,93254,932זכרס לרוקחות"מנהל ביהמנהל מחלקהם-האוניברסיטה העברית בי1647

70,986   -                 100%1254,93054,930זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית1648

70,120   -                 100%1254,92254,922זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1649

74,718   -                 100%1254,91754,917זכרל"מנכמנהל כלליהאוניברסיטה הפתוחה1650

81,604   -                 100%1254,91154,911זכרמבצעי קרקעמנהל אגףרשות שדות תעופה1651

70,567   -                 100%1254,90854,908זכרמינהל' כלכלה ר/כספיםאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1652



64,103   -                 100%1254,90754,907זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה1653

69,906   -                 85%954,90454,904זכרמרצה ניהול משאבי טבע וסביבהאחראוניברסיטת חיפה1654

63,190   -                 100%1254,90054,900זכרמידע וסטטיסטיקה- מנהל יחידה אחרבנק ישראל1655

71,171   -                 100%1254,89254,892זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1656

64,353   -                 100%1254,88654,886זכר______מפקחאחררשות השידור1657

71,946   -                 100%1254,88054,880זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית1658

64,588   -                 100%1254,87054,870זכראבטחת איכות תכןאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1659

72,158   -                 100%1254,87054,870זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית1660

70,400   -                 100%1254,86654,866נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1661

77,513   -                 100%1254,86254,862זכרפיסיקהאחראוניברסיטת בר אילן1662

67,192 12,119           100%1254,85842,739זכררופא מומחה בכירורגיית חזהאחרשירותי בריאות כללית1663

67,188   -                 100%1254,85254,852זכרטיסה.רמש פאחררשות שדות תעופה1664

68,029 6,274            100%1254,85148,577זכררופא מתמחה בכירורגיית חזהאחרשירותי בריאות כללית1665

76,440   -                 100%1254,84754,847זכרחקר המח- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בר אילן1666

68,572   -                 100%1254,84754,847זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1667

69,692   -                 95%1254,84554,845זכררופא מומחה בהרדמהאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה1668

71,750   -                 100%1254,82854,828נקבה____ל"סמנכל"סמנכח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 1669

70,730   -                 100%1254,82554,825זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1670

70,008   -                 85%1254,82054,820זכררופא מוקד סיוע לאישורים ראחרשירותי בריאות כללית1671

70,209   -                 99%1254,81754,817זכררופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1672

76,160   -                 100%1254,81454,814זכרל"מנכמנהל כללירשות שדות תעופה1673

65,871   -                 100%1254,81454,814זכרע הנדסה מכנית"מאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1674

69,429   -                 100%1254,78954,789נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית1675

62,996   -                 100%1254,78754,787זכרצפון.פקח באחררשות שדות תעופה1676

70,105   -                 100%1254,78454,784נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1677

76,073   -                 100%1254,78454,784זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע1678

70,833   -                 100%1254,77954,779זכרמנהל מרפאת עור ומיןאחרשירותי בריאות כללית1679

70,331   -                 100%1254,76454,764זכר'ב)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית1680

67,184   -                 100%1254,75854,758נקבה____פנימיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 1681

69,225   -                 100%1254,74754,747נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית1682

64,573   -                 100%1254,74554,745זכרר' ע- ע בכיר"מנאחרחברת נמל אשדוד1683

65,904   -                 100%1254,74154,741זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית1684



70,424   -                 100%1254,72554,725זכר('א)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית1685

70,301   -                 100%1254,72354,723זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1686

65,920   -                 100%1254,72354,723זכריח/תח'אבטחת המוצר ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1687

62,381   -                 100%1254,72254,722זכרמשאבי אנוש ומינ- מנהל יחידה אחרבנק ישראל1688

70,198   -                 100%1254,71654,716נקבה___חירורגיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 1689

69,549   -                 100%1254,70854,708זכרתכנה למערכות זמן אמתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1690

64,509   -                 100%1254,70754,707זכרע מכונאות קל"מנאחרחברת נמל אשדוד1691

70,166   -                 75%1254,69354,693נקבהרופא מומחה באף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית1692

68,803 578               100%1254,68954,111זכררופא מומחה בגריאטריהאחרשירותי בריאות כללית1693

69,302   -                 100%1254,68354,683זכררופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1694

69,940   -                 100%1254,67954,679זכרמנהל מחלקה לאנדוקרינולוגיאחרשירותי בריאות כללית1695

73,279   -                 100%1254,67854,678זכראלקטרוניקהמנהל אגףרשות שדות תעופה1696

82,575   -                 100%1254,67754,677זכר_כתב פרשן אחררשות השידור1697

77,525   -                 100%1254,67554,675זכרסמנכל פיתוחל"סמנכמ"מקורות חברת מים בע1698

73,380   -                 100%1254,67554,675זכררופא כפראחרשירותי בריאות כללית1699

69,113   -                 95%1254,65954,659זכרבהרדמה-רופא תחומיאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה1700

69,496   -                 95%1254,65954,659נקבהרופא מומחה בהרדמהאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה1701

69,289   -                 100%1254,64954,649נקבהרופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית1702

70,031   -                 100%1254,64254,642זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית1703

70,906   -                 100%1254,63854,638זכר(א  )סגן מנהל בית חולים אחרשירותי בריאות כללית1704

75,835   -                 100%1254,63554,635זכרראש מינהלמנהל איזורשירותי בריאות כללית1705

70,113   -                 100%1254,62754,627זכררופא מנהל שירות בקהילהאחרשירותי בריאות כללית1706

72,178   -                 100%1254,62154,621זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל1707

סגן נשיא אוניברסיטת בר אילן1708

לא /אקדמי

אקד

73,982   -                 100%1254,61954,619נקבהלמגביות- סגן נשיא 

70,978 423               100%1254,61254,189נקבהמכון פתולוגיה/מנהל מחלקהאחרשירותי בריאות כללית1709

72,218   -                 100%1254,60554,605זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל1710

70,659   -                 100%1254,60154,601נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1711

69,851   -                 100%1254,59054,590זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1712

69,669   -                 100%1254,58154,581נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1713

69,858 865               100%1254,58153,716זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית1714

71,430   -                 100%1254,57254,572זכרמנהל מחוז צפון לשיווק.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1715

68,776   -                 100%1254,57154,571זכרמודעין טיסמנהל אגףרשות שדות תעופה1716



73,459   -                 92%1154,56854,568זכרמנהל כללימנהל כלליאוניברסיטת בר אילן1717

70,966 53                 100%1254,56154,509זכררופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית1718

69,149   -                 99%1254,55854,558זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית1719

68,924   -                 100%1254,55254,552נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1720

69,367 945               100%1254,55053,605זכרמ)רופא מומחה בגניקולוגיה אחרשירותי בריאות כללית1721

70,393   -                 100%1254,55054,550זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית1722

70,206   -                 100%1254,54954,549זכרסגן מנהל אגףאחרח לאומית"קופ1723

68,958   -                 100%1254,54254,542זכררופא מומחה בכירורגיה אורתאחרשירותי בריאות כללית1724

70,301   -                 100%1254,54254,542זכרסגן מנהל רפואי מחוזיאחרשירותי בריאות כללית1725

74,567   -                 100%1254,54154,541זכרל תפעול"סמנכ- ל "סמנכל"סמנכ"מאוחדת"חולים -קופת1726

81,466   -                 100%1254,53754,537זכרמנהל תורןאחררשות שדות תעופה1727

69,869   -                 100%1254,50654,506זכר('ג)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1728

71,822   -                 100%1254,50254,502זכרר"נ המה"מנהל משאאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1729

69,099   -                 100%1254,50054,500זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1730

69,103   -                 100%1254,47854,478זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית1731

67,899   -                 100%1254,47854,478זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1732

70,554   -                 100%1254,46254,462זכר ת2-תורן חשמל באחרמ"חברת החשמל לישראל בע1733

67,894   -                 100%1254,44854,448זכרעזרה ראשונמנהל מחלקהרשות שדות תעופה1734

69,643   -                 100%1254,43254,432זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית1735

71,896   -                 100%1254,42154,421זכרסגן מנהל מחוז לענינים טכנייםאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1736

74,074   -                 100%1254,41554,415זכרמנהל כללימנהל כלליאביב-אוניברסיטת תל1737

69,043   -                 100%1254,41554,415נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1738

71,163   -                 100%1254,40554,405זכרמנהל מחלקה גריאטריה פנימאחרשירותי בריאות כללית1739

70,085   -                 100%1254,40154,401זכרמנהל כללימנהל כלליחברת נמלי ישראל1740

66,604   -                 100%1254,38754,387זכרר' ע- ע בכיר"מנאחרחברת נמל אשדוד1741

70,536   -                 100%1254,38554,385זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1742

68,526   -                 100%1254,38254,382נקבהרופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית1743

69,155 2,873            100%1254,38151,508זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית1744

69,725   -                 100%1254,37854,378זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית1745

69,728   -                 100%1254,37754,377זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1746

70,868   -                 100%1254,35754,357זכרנ אגפית דרום"מנהל משאאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1747

68,712   -                 100%1254,33254,332נקבהרופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית1748



74,115   -                 100%1254,32754,327נקבהל"סגן נשיא ומנכמנהל כללים-האוניברסיטה העברית בי1749

71,111   -                 100%1254,31854,318זכרמנהל אגף משאבי אנוש למינהל.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1750

73,122   -                 100%1254,31854,318זכרממונה בטיחאחררשות שדות תעופה1751

69,634   -                 100%1254,31554,315זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1752

67,610   -                 100%1254,30354,303זכררופא אחאימנהל מחלקההמוסד לביטוח לאומי1753

69,280   -                 100%1254,30354,303נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית1754

69,693   -                 100%1254,29954,299נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1755

68,710   -                 100%1254,29354,293זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל1756

61,580   -                 100%1254,27654,276זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד1757

68,693   -                 100%1254,27454,274זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1758

75,781   -                 100%1254,27454,274זכרביוכימיה- דיקן דיקניםמכון ויצמן למדע1759

69,855   -                 100%1254,26854,268זכר(ב)מנהל מחלקת אבחון דחוף אחרשירותי בריאות כללית1760

66,256   -                 100%1254,25654,256זכררופא מתמחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית1761

מערכות לחימה ,רפאל1762

מ"מתקדמות בע

סגן מנהל 

אגף

65,825   -                 100%1254,24154,241זכרחסוי

63,946   -                 100%1254,23654,236זכר_טכנאי אוראחררשות השידור1763

62,532   -                 100%1254,23354,233זכרמידע וסטטיסטיקה- מנהל אגף מנהל אגףבנק ישראל1764

71,716   -                 100%1254,23354,233זכרמנהל תחנת הכוח חיפהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1765

סגן נשיא ם-האוניברסיטה העברית בי1766

לא /אקדמי

אקד

72,921   -                 100%1254,20354,203זכרקשרי צבור/סגן נשיא לקשרי חוץ

67,437   -                 100%1254,20354,203זכרמנחט תפעולאחררשות שדות תעופה1767

69,612   -                 100%1254,19654,196זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית1768

66,326 6,518            100%1254,18847,670זכררופא מומחה בכירורגיה אורטאחרשירותי בריאות כללית1769

68,707   -                 100%1254,17754,177נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1770

72,822   -                 100%1254,17054,170זכרפ לנושאים חשמליים"סגן מנהל אגף באחרמ"חברת החשמל לישראל בע1771

70,561   -                 100%1254,16954,169נקבה____ילדיםאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 1772

70,522   -                 98%1254,16754,167זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית1773

65,319   -                 100%1254,16654,166זכרדרום.פקח באחררשות שדות תעופה1774

70,813 199               100%1254,16453,964זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית1775

אלתא תעשיות אלקטרוניות 1776

מ"בע

69,408   -                 100%1254,15654,156זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחר

68,862   -                 100%1254,15354,153נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1777

61,998   -                 83%1054,14654,146זכרע בסבב ד"מ מנ"מאחרחברת נמל אשדוד1778



65,582   -                 100%1254,14554,145זכרחלל' מהנדס שילובי מעאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1779

76,353   -                 100%1254,14454,144זכרמשאב אנוש- ל "סמנכל"סמנכאוניברסיטת בר אילן1780

71,305   -                 100%1254,14354,143זכרצפון-נ ייצור ואנרגיה"מנהל משאאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1781

70,293   -                 100%1254,13954,139זכר ת2-תורן חשמל באחרמ"חברת החשמל לישראל בע1782

65,472   -                 100%1254,13654,136נקבהרופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית1783

69,482   -                 100%1254,13554,135זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית1784

67,561   -                 75%954,12454,124זכרראש ענף מכולות- מנהל מדור מנהל מדורחברת נמל חיפה1785

68,432   -                 100%1254,12154,121זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1786

71,684   -                 100%1254,11854,118זכרש"מנהל אגף תכנון הנדסי לתכנון תחמ.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1787

73,798   -                 100%1254,11654,116זכרהנדסהל"סמנכרשות שדות תעופה1788

68,482   -                 100%1254,11154,111נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1789

66,290   -                 100%1254,11054,110זכרדיקן ביוטכנולוגיה ומזוןדיקניםמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 1790

67,025   -                 100%1254,09754,097זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1791

64,769   -                 100%1254,09254,092זכררופא מתמחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית1792

68,608   -                 95%1254,09154,091זכררופא מחוזיצפון- אחר אחר"מאוחדת"חולים -קופת1793

64,760   -                 100%1254,08854,088זכרדרום.פקח באחררשות שדות תעופה1794

68,362   -                 100%1254,08854,088זכררופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1795

70,524   -                 100%1254,08254,082זכררופא מומחה בכירורגיה פלסטאחרשירותי בריאות כללית1796

69,145   -                 100%1254,07954,079זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1797

67,551 7,412            100%1254,06746,656זכרסגן בכיר למנהל מכון פתולואחרשירותי בריאות כללית1798

70,375   -                 100%1254,06254,062זכרמנהל מחלקת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1799

64,636   -                 100%1254,06154,061זכרתכנה למערכות זמן אמתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1800

75,407   -                 100%1254,06054,060זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע1801

73,071   -                 100%1254,05954,059זכרל רפואה"סמנכ- ל "סמנכל"סמנכ"מאוחדת"חולים -קופת1802

70,052 75                 100%1254,05653,980נקבהרופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית1803

79,739   -                 75%954,05154,051זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע1804

73,257   -                 100%1254,05054,050זכרמנהל אגף רפואה שיניוניתל"סמנכמכבי שירותי בריאות1805

69,351 126               100%1254,05053,924זכרמנהל מחלקה נוירולוגיתאחרשירותי בריאות כללית1806

70,060   -                 100%1254,04454,044זכראיל.מנהל.סמנהל אגףרשות שדות תעופה1807

68,994   -                 95%1254,03854,038זכררופא מומחה בכירוגי ילדיםאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה1808

70,053   -                 100%1254,03754,037זכרמשפטיםאחראוניברסיטת בר אילן1809



74,599   -                 100%1254,03454,034זכרמנהל אגף אספקה ואחסנה לאחסנה. סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1810

70,467 3,131            88%1254,00950,878זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית1811

68,483   -                 100%1254,00654,006זכריח/תח'הנדסת מחשבים ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1812

69,150   -                 100%1254,00154,001נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית1813

68,030   -                 100%1253,99853,998זכרתקבוליםמנהל אגףרשות שדות תעופה1814

65,332   -                 100%1253,99653,996זכרר' ע- ע בכיר"מנאחרחברת נמל אשדוד1815

68,268   -                 100%1253,99653,996נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1816

סגן לנושאים אזרחיים אגף ביצוע אחרמ"חברת החשמל לישראל בע1817

פרויקטים

70,797   -                 100%1253,99353,993זכר

70,459   -                 100%1253,99253,992זכרמנהל יחידה למחלות זיהומיואחרשירותי בריאות כללית1818

65,513   -                 100%1253,98453,984זכראונ- ע ישיר "מנאחרחברת נמל אשדוד1819

69,610   -                 100%1253,98053,980זכר(א  )סגן מנהל בית חולים אחרשירותי בריאות כללית1820

69,205   -                 100%1253,97853,978זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1821

71,219   -                 100%1253,97753,977זכרמנהל אגף מערכות מידע ותקשוב.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1822

63,460   -                 100%1253,97653,976זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד1823

68,090   -                 100%1253,97353,973זכריח/תח'אוירונאוטיקה ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1824

72,889   -                 100%1253,96753,967נקבהיועץ משפטייועץ משפטיח לאומית"קופ1825

74,719   -                 100%1253,96453,964זכרל יצור ואנרגיה"סמנכל"סמנכמ"חברת החשמל לישראל בע1826

70,792   -                 100%1253,95453,954זכרמנהל היחידה לרגולציהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1827

66,095   -                 100%1253,95453,954זכרשינוע.ב.טכאחררשות שדות תעופה1828

66,074   -                 100%1253,94953,949זכראלקטר.ב.טכאחררשות שדות תעופה1829

68,500   -                 100%1253,94953,949נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1830

68,840   -                 100%1253,93753,937זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית1831

70,923   -                 100%1253,92553,925זכרנ מחוז דרום"מנהל משאאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1832

70,643   -                 100%1253,92253,922זכרמנהל הבטיחות הארציתאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1833

69,714   -                 100%1253,91153,911נקבהמנהל יחידה לפרמקולוגיה קלאחרשירותי בריאות כללית1834

69,851   -                 100%1253,90053,900זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1835

סגן נשיא אוניברסיטת בר אילן1836

לא /אקדמי

אקד

75,198   -                 100%1253,89653,896זכרמחקר- סגן נשיא 

71,428 263               88%1253,89553,633נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1837



סגן נשיא יפו-א"המכללה האקדמית של ת1838

לא /אקדמי

אקד

73,128   -                 100%1253,88953,889זכרסגן נשיא אקדמי

69,900   -                 100%1253,87753,877זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1839

70,432   -                 100%1253,86853,868זכרמנהל יחידה אונקולוגית ילדאחרשירותי בריאות כללית1840

66,238   -                 100%1253,86053,860זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1841

67,240   -                 100%1253,83753,837זכראוירית. תמנהל אגףרשות שדות תעופה1842

74,161   -                 100%1253,82953,829זכראחזקה.מנאחררשות שדות תעופה1843

73,385   -                 100%1253,81953,819זכרהדרכ.מנ.ממאחררשות שדות תעופה1844

63,817   -                 100%1253,81653,816זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה1845

63,320   -                 100%1253,81153,811זכר-ע ציוד כבד "מנאחרחברת נמל אשדוד1846

69,096   -                 100%1253,81153,811זכרכ"תורן ראשי בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1847

אלתא תעשיות אלקטרוניות 1848

מ"בע

69,405   -                 100%1253,80853,808זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחר

68,263   -                 100%1253,80853,808זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1849

65,813   -                 100%1253,80753,807זכררכז עגינהאחרחברת נמל חיפה1850

69,596   -                 100%1253,80053,800זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1851

68,237   -                 100%1253,77453,774נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1852

63,929 19,927           100%1253,76433,837זכרמכון צינתורים)מנהל יחידה אחרשירותי בריאות כללית1853

69,951   -                 100%1253,75953,759זכר(א  )סגן מנהל בית חולים אחרשירותי בריאות כללית1854

69,638   -                 75%1253,75753,757זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית1855

71,427   -                 100%1253,75653,756זכרמטרד ציפורמנהל מחלקהרשות שדות תעופה1856

71,719   -                 100%1253,75153,751זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית1857

72,684   -                 100%1253,74553,745זכרמרכז תאוםמנהל אגףרשות שדות תעופה1858

68,290   -                 100%1253,72753,727נקבהרופא מומחה בכיר בנאונטולואחרשירותי בריאות כללית1859

69,475   -                 100%1253,72753,727זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית1860

67,911   -                 100%1253,72653,726זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1861

61,124   -                 100%1253,72453,724זכרקצ-מכונאי גוררתאחרחברת נמל אשדוד1862

69,475   -                 100%1253,71853,718זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי1863

68,054   -                 100%1253,71553,715זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1864

67,803   -                 100%1253,71453,714זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1865

אלתא תעשיות אלקטרוניות 1866

מ"בע

68,074   -                 100%1253,70553,705זכרמינהל'מכירות ר/שווקאחר

68,551   -                 93%1253,70053,700זכררופא מומחה בכירורגיה אורתאחרשירותי בריאות כללית1867

66,821   -                 100%1253,69753,697זכרניהול אכותמנהל מחלקהרשות שדות תעופה1868



69,366   -                 80%1253,68753,687זכר('ב)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית1869

61,200   -                 100%1253,67453,674זכרמפעיל ציוד מכניאחרחברת נמל אשדוד1870

68,301 347               95%1253,67353,327זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית1871

68,960   -                 100%1253,66653,666זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1872

62,544   -                 100%1253,66053,660זכרמנחהאחרהאוניברסיטה הפתוחה1873

67,067   -                 100%1253,65553,655זכרת נשים/רופאאחרמכבי שירותי בריאות1874

68,935   -                 100%1253,65453,654זכר'ב)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית1875

67,326   -                 100%1253,64853,648זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1876

67,776   -                 100%1253,64153,641זכרטייסאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1877

68,936   -                 100%1253,63453,634נקבהמנהל רפואי מינהלתאחרשירותי בריאות כללית1878

64,828   -                 100%1253,62953,629זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית1879

68,257   -                 100%1253,62853,628זכרממונה השגחה.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1880

70,547   -                 100%1253,62653,626זכרט למסירה והשנאה"מנהל אגף תפ.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1881

69,005   -                 100%1253,62453,624נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית1882

70,621   -                 100%1253,62353,623נקבהמנהל אגף תכנון לתכנון אזרחי.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1883

68,149   -                 100%1253,62053,620נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1884

72,597   -                 100%1253,61453,614זכרחבר הנהלהחבר הנהלהבנק ישראל1885

אלתא תעשיות אלקטרוניות 1886

מ"בע

66,284   -                 100%1253,61453,614זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחר

אלתא תעשיות אלקטרוניות 1887

מ"בע

68,106   -                 100%1253,58853,588זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחר

68,783   -                 100%1253,57853,578זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית1888

68,956   -                 87%1253,56653,566זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית1889

68,037   -                 100%1253,56453,564נקבהרופא רנטגן מומחהאחרשירותי בריאות כללית1890

63,582   -                 100%1253,55753,557זכרנתבאחרחברת נמל חיפה1891

מנהל שירותי בריאות כללית1892

מחלקות בתי 

חולים

67,127 9,661            100%1253,55543,893זכרבית חולים- מנהל מחלקה 

63,189   -                 100%1253,55453,554זכרע פרויקט'מאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1893

68,542   -                 100%1253,55053,550זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית1894

80,766   -                 100%1253,55053,550זכרחיפה.שתמנהל אגףרשות שדות תעופה1895

67,095   -                 100%1253,53853,538נקבהסגן רקטורסגן רקטוראביב-אוניברסיטת תל1896

70,129   -                 100%1253,53453,534זכר ת2-תורן חשמל באחרמ"חברת החשמל לישראל בע1897

67,831   -                 100%1253,52453,524נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1898



68,129   -                 100%1253,52153,521זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית1899

63,189   -                 100%1253,51953,519זכר___ראש דסקאחררשות השידור1900

70,262   -                 100%1253,51653,516נקבהסגן לפיתוח מערכות מידע לצרכנותאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1901

סגן נשיא מכון ויצמן למדע1902

לא /אקדמי

אקד

75,077   -                 100%1253,51353,513זכרפיתוח משאבים- סגני נשיא 

68,676   -                 100%1253,50953,509זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1903

68,403   -                 100%1253,50953,509נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1904

68,027   -                 100%1253,50453,504זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1905

69,900   -                 89%1253,49653,496זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית1906

63,981   -                 100%1253,49553,495זכרקברניט בכיראחרחברת נמל חיפה1907

63,106   -                 100%1253,49553,495זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה1908

68,816   -                 100%1253,48953,489זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1909

67,797   -                 100%1253,48553,485נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1910

66,912 4,442            100%1253,48449,043זכררופא מומחה בכירורגיה אורטאחרשירותי בריאות כללית1911

64,089   -                 100%1253,48353,483זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה1912

68,516   -                 100%1253,48353,483נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1913

64,719   -                 100%1253,48253,482זכר_____מינהלמנהל אגףח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 1914

סגן נשיא מכון ויצמן למדע1915

לא /אקדמי

אקד

74,892   -                 100%1253,48253,482זכרישומים טכנולוגי- סגני נשיא 

67,796   -                 100%1253,47953,479נקבהרופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית1916

66,301   -                 100%1253,45853,458נקבהמשכורתמנהל מחלקהרשות שדות תעופה1917

68,787   -                 100%1253,45853,458נקבה('ב)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1918

62,922   -                 100%1253,44653,446זכר__מפקח קולאחררשות השידור1919

67,882   -                 100%1253,44453,444נקבהמנהל יחידת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1920

65,225 16,893           100%1253,44236,549זכר(ח"בבי)רופא מנהל שירות אחרשירותי בריאות כללית1921

71,840   -                 100%1253,43953,439זכרל"מנכמנהל כללימפעל הפיס1922

סגן נשיא מכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 1923

לא /אקדמי

אקד

65,465   -                 100%1253,43053,430זכרמשנה לנשיא לעניינים אקד

69,551   -                 100%1253,42653,426זכרמנהל רפואי מינהלתאחרשירותי בריאות כללית1924

67,116 5,762            100%1253,42047,657נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית1925

69,379   -                 95%1253,41453,414זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית1926

72,004   -                 100%1253,40953,409זכרבטחות קרקעמנהל אגףרשות שדות תעופה1927

67,245 9,555            100%1253,40343,848זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית1928



68,956 3,793            100%1253,39649,603זכרמנהל יחידת טיפול ביניים לאחרשירותי בריאות כללית1929

68,432   -                 90%1253,39453,394זכר('ב)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית1930

68,134   -                 100%1253,38653,386זכררופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית1931

69,791   -                 100%1253,38053,380זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית1932

66,500   -                 100%1253,37853,378זכרנתיבות.במנהל מחלקהרשות שדות תעופה1933

68,269   -                 100%1253,37053,370זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1934

68,868   -                 100%1253,36453,364זכרמנהל מחלקת נשים ויולדותאחרשירותי בריאות כללית1935

68,684   -                 100%1253,36253,362נקבהמכון פתולוגיה/מנהל מחלקהאחרשירותי בריאות כללית1936

70,025   -                 100%1253,35653,356זכרמנהל מחוז ירושלים לשיווק.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1937

67,964   -                 100%1253,35153,351זכרמנהל החשבונות הראשיאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1938

סגן נשיא אוניברסיטת חיפה1939

לא /אקדמי

אקד

73,028   -                 100%1253,35053,350זכרמנהל כספים- סגן נשיא 

67,572   -                 100%1253,35053,350נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1940

62,836   -                 100%1253,34453,344זכרמ"מ- ע בכיר "מנאחרחברת נמל אשדוד1941

72,670   -                 100%1253,34253,342זכרמנהל שדה דמנהל אגףרשות שדות תעופה1942

69,009   -                 100%1253,33553,335זכרמנהל יחידת ילודיםאחרשירותי בריאות כללית1943

68,706   -                 100%1253,33153,331זכרמנהל רפואי מינהלתאחרשירותי בריאות כללית1944

67,673   -                 100%1253,33153,331זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1945

69,691 63                 100%1253,32953,266זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית1946

68,830   -                 100%1253,32953,329זכר('ג)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1947

69,038   -                 100%1253,32753,327זכר(אא  )מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית1948

68,075   -                 100%1253,32253,322זכר___חירורגיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 1949

מערכות לחימה ,רפאל1950

מ"מתקדמות בע

סגן מנהל 

אגף

64,679   -                 100%1253,31853,318זכרחסוי

70,288   -                 100%1253,30853,308זכרסגן להתקשרויות ופעילות במשק החשמלאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1951

68,251   -                 100%1253,30653,306זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1952

68,284   -                 100%1253,30553,305נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית1953

67,705   -                 100%1253,29353,293זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי1954

67,253   -                 100%1253,29253,292נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1955

66,618   -                 100%1253,28453,284זכריח/תח'אוירונאוטיקה ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1956

64,336   -                 100%1253,28153,281זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית1957

60,485   -                 100%1253,27953,279זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד1958

68,403   -                 92%1253,27953,279זכררופא אחראי המשך טיפול ומאחרשירותי בריאות כללית1959



72,060   -                 100%1253,27453,274נקבהאו.מ.מנהלת המטה לניהול פרויקטים פאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1960

סגן נשיא אוניברסיטת חיפה1961

לא /אקדמי

אקד

73,836   -                 100%1253,27453,274נקבהנשיא דיק. ס- סגן נשיא 

68,228   -                 100%1253,26653,266זכרמ)מנהל שירות בקהילה -רופאאחרשירותי בריאות כללית1962

68,954   -                 100%1253,26353,263זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1963

68,192   -                 100%1253,26053,260זכררופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית1964

62,774   -                 100%1253,24553,245זכרחוף/מנופאי מזחאחרחברת נמל אשדוד1965

64,683   -                 100%1253,24453,244זכראונ- ע ישיר "מנאחרחברת נמל אשדוד1966

67,858   -                 100%1253,24153,241זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1967

מערכות לחימה ,רפאל1968

מ"מתקדמות בע

64,749   -                 100%1253,23653,236זכרחסוימנהל אגף

70,116   -                 100%1253,23453,234נקבהחיפה-מנהל מרכז המחשביםאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1969

69,903   -                 100%1253,23053,230זכרמנהל רפואי מחוזיאחרשירותי בריאות כללית1970

67,776   -                 100%1253,22353,223זכרתיכון מכונות וחלקיהןאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1971

68,270   -                 100%1253,22053,220זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1972

80,164   -                 100%1253,21853,218זכרמידעמנהל אגףרשות שדות תעופה1973

71,363   -                 100%1253,21753,217נקבהראשי מחוזותל"סמנכמכבי שירותי בריאות1974

67,503   -                 100%1253,21153,211נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1975

62,564 19,516           100%1253,21033,694זכררופא מומחה בכירורגיית חזהאחרשירותי בריאות כללית1976

68,827   -                 75%1253,20453,204נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1977

70,140 168               100%1253,20453,036זכרמנהל מחלקת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית1978

64,287   -                 100%1253,20253,202זכררופא מתמחה בטיפול נמרץ ילאחרשירותי בריאות כללית1979

69,666   -                 100%1253,19853,198נקבהמנהל מחלקת רפואה דחופהאחרשירותי בריאות כללית1980

63,556   -                 100%1253,19653,196זכרתקשורתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1981

67,388   -                 100%1253,19153,191נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1982

68,295   -                 100%1253,17453,174זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית1983

68,097   -                 100%1253,16753,167זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית1984

69,146   -                 100%1253,16153,161זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית1985

מנהל שירותי בריאות כללית1986

מחלקות בתי 

חולים

69,246   -                 100%1253,15853,158זכרבית חולים- מנהל מחלקה 

73,583   -                 100%1253,14453,144זכרמנהל אגף אספקה ואחסנה דרום.מ ס"מאחרמ"חברת החשמל לישראל בע1987



70,265   -                 100%1253,13153,131נקבהרופא כפראחרשירותי בריאות כללית1988

64,131   -                 100%1253,12853,128זכרתיכון מכונות וחלקיהןאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע1989

68,161   -                 100%1253,12553,125נקבה(א  )סגן מנהל בית חולים אחרשירותי בריאות כללית1990

66,659 5,519            100%1253,11747,599נקבהרופא מומחה בגסטרואנטרולוגאחרשירותי בריאות כללית1991

67,741   -                 100%1253,11453,114נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית1992

אלתא תעשיות אלקטרוניות 1993

מ"בע

66,391   -                 100%1253,10653,106זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחר

67,961 630               100%1253,09952,469זכררופא אחראי גריאטריהאחרשירותי בריאות כללית1994

64,078   -                 100%1253,09853,098נקבהרופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית1995

68,609   -                 100%1253,09153,091זכרמנהל רפואי מינהלתאחרשירותי בריאות כללית1996

71,505   -                 100%1253,08153,081זכרהדרכהמנהל אגףרשות שדות תעופה1997

72,831   -                 100%1253,08153,081זכראגף נכסים' ר- מנהל אגף מנהל אגףחברת נמלי ישראל1998

סגן נשיא מכון ויצמן למדע1999

לא /אקדמי

אקד

73,904   -                 100%1253,07553,075נקבהסגן נשיא- סגני נשיא 

63,331   -                 75%953,07553,075זכררופא מתמחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית2000

68,248   -                 100%1253,07253,072נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2001

71,987   -                 100%1253,06753,067זכרשינועמנהל אגףרשות שדות תעופה2002

סגן נשיא מכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 2003

לא /אקדמי

אקד

65,168   -                 100%1253,06253,062זכרסגן נשיא לפרויקטים אסטרסג

68,159   -                 100%1253,05753,057זכררופא מומחה בכירורגיה אורתאחרשירותי בריאות כללית2004

67,102 685               100%1253,05652,372זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2005

60,305   -                 100%1253,05053,050זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד2006

66,472   -                 100%1253,04853,048זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2007

67,442   -                 100%1253,03953,039זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2008

62,245   -                 100%1253,02353,023זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד2009

70,914   -                 100%1253,02053,020זכר_____מינהלל"סמנכח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 2010

מערכות לחימה ,רפאל2011

מ"מתקדמות בע

64,324   -                 100%1253,02053,020זכרחסוימנהל אגף

63,466   -                 100%1253,01953,019נקבהרופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית2012

67,256   -                 100%1253,01453,014נקבה('ג)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2013

67,228   -                 80%1253,00953,009נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית2014

68,080   -                 100%1253,00953,009זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2015

65,402   -                 100%1253,00553,005זכרתש ורתאמנהל אגףרשות שדות תעופה2016

67,559   -                 92%1253,00353,003נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית2017



68,989   -                 100%1253,00353,003נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית2018

69,222   -                 100%1252,99452,994זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2019

67,367   -                 100%1252,97852,978זכר'ב)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית2020

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2021

מ"בע

64,586   -                 100%1252,97552,975זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחר

67,472   -                 100%1252,96852,968זכרמנהל אגף ארגון איכות ובטיחות.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2022

67,193   -                 100%1252,96052,960זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2023

65,036 9,248            100%1252,95943,711נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית2024

מערכות לחימה ,רפאל2025

מ"מתקדמות בע

64,580   -                 100%1252,95952,959זכרחסוימנהל אגף

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 2026

מחלקות בתי 

חולים

64,774   -                 100%1252,95452,954זכרילדים'כירו

72,695   -                 100%1252,94552,945זכרר אגף טכנולוגי- מנהל אגף מנהל אגףחברת נמלי ישראל2027

67,662   -                 100%1252,94552,945זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2028

69,377   -                 100%1252,93952,939זכרמנהל אגף משאבי אנושאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2029

70,743   -                 100%1252,93852,938זכרמנהל חטיבהל"משנה למנכמכבי שירותי בריאות2030

67,155   -                 100%1252,93752,937זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2031

71,752   -                 100%1252,92552,925זכרומחשבים' ח' הנאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב2032

63,994   -                 100%1252,92152,921זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית2033

68,498   -                 100%1252,91852,918זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית2034

73,717   -                 100%1252,91852,918זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע2035

69,199   -                 100%1252,91452,914זכרכ"תורן משנה בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2036

68,489   -                 100%1252,90952,909זכרמנהל מחלקת נשים ויולדותאחרשירותי בריאות כללית2037

66,890   -                 100%1252,90852,908זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2038

62,978   -                 83%1052,90552,905זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית2039

67,123   -                 100%1252,90452,904נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2040

67,288   -                 100%1252,90252,902זכררופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית2041

67,169   -                 100%1252,89552,895זכר___חירורגיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 2042

68,575   -                 100%1252,89252,892זכרמטה- רופא מנהל מחלקה אחרשירותי בריאות כללית2043

67,478   -                 100%1252,89152,891זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2044

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2045

מ"בע

63,428   -                 100%1252,87752,877זכרמ'מפתח מערכות מכאחר



67,012   -                 100%1252,87752,877נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2046

67,525   -                 100%1252,86952,869זכר('ג)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2047

התעשיה הצבאית לישראל 2048

מ תעש"בע

63,315   -                 100%1252,86652,866זכרר ארגון עובדים ארצי"יואחר

67,129   -                 100%1252,86052,860נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2049

65,573   -                 100%1252,85752,857זכרושמע.רמש תאחררשות שדות תעופה2050

67,772   -                 100%1252,85552,855נקבהמ)מנהל שירות בקהילה -רופאאחרשירותי בריאות כללית2051

68,116 557               100%1252,85252,295זכרסגן בכיר למנהל מחלקת הרדמאחרשירותי בריאות כללית2052

73,510   -                 98%1252,84952,849זכרמבצעיםל"סמנכרשות שדות תעופה2053

71,479   -                 100%1252,84752,847זכרנשיא ודיקן ל. ס- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב2054

63,317   -                 100%1252,84652,846זכרטיס-תיכון מבנה כליאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2055

69,984   -                 100%1252,83852,838זכר ת2-תורן חשמל באחרמ"חברת החשמל לישראל בע2056

68,149   -                 100%1252,83152,831נקבהרופא אחראי רפואה תעסוקתיתאחרשירותי בריאות כללית2057

72,078   -                 100%1252,83052,830זכרראש אגף מחשוב ומערכות מידאחרשירותי בריאות כללית2058

70,052   -                 100%1252,82552,825זכרמשמרת.מהנאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2059

61,248   -                 100%1252,82452,824זכרטכנולוגיית המיד- מנהל מדור אחרבנק ישראל2060

68,769   -                 100%1252,82452,824זכר(א  )סגן מנהל בית חולים אחרשירותי בריאות כללית2061

66,995   -                 100%1252,82452,824נקבהרופא רנטגן מומחהאחרשירותי בריאות כללית2062

70,825   -                 100%1252,82352,823זכרר דירקטוריון"יור דירקטוריון"יומפעל הפיס2063

69,403   -                 100%1252,82152,821זכרכ"תורן ראשי בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2064

66,960   -                 100%1252,81952,819זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2065

66,343 3,057            100%1252,81249,755נקבהרופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית2066

65,612   -                 100%1252,81052,810זכרתצוגה שמעמנהל מחלקהרשות שדות תעופה2067

63,525   -                 100%1252,80952,809זכרתכנה למערכות זמן אמתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2068

63,635   -                 100%1252,80252,802זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית2069

62,784   -                 100%1252,79552,795זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2070

65,254 12,997           100%1252,79439,797זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית2071

67,642   -                 100%1252,78152,781זכרמינהל'נתוח מידע ר/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2072

המכללה האקדמית - אפקה 2073

אביב-להנדסה בתל

נשיא 

לא /אקדמי

אקדמי

69,920   -                 100%1252,78152,781זכרנשיא



68,601 491               100%1252,78152,289זכרמנהל מחלקה כירורגיתאחרשירותי בריאות כללית2074

66,715   -                 100%1252,77352,773זכרתכנה למערכות זמן אמתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2075

69,987   -                 100%1252,77052,770זכרמנהל אגף חשבונאות לתקציבים. סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2076

67,482   -                 100%1252,76152,761נקבהרופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית2077

64,465   -                 100%1252,75852,758זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2078

66,509   -                 100%1252,74752,747נקבה____מכוניםאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 2079

67,525   -                 100%1252,74652,746זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2080

67,224   -                 100%1252,74452,744זכררופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית2081

63,857   -                 100%1252,73252,732זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית2082

65,361   -                 100%1252,73052,730זכרמפעלי ציודמנהל אגףרשות שדות תעופה2083

מערכות לחימה ,רפאל2084

מ"מתקדמות בע

64,436   -                 100%1252,72552,725זכרחסוימנהל אגף

74,255   -                 100%1252,72452,724נקבהמסחרמנהל אגףרשות שדות תעופה2085

67,398   -                 100%1252,72452,724זכרממונה השגחה.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2086

67,593   -                 100%1252,71352,713נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2087

67,754   -                 100%1252,69852,698נקבהסגן בכיר למנהל מכון פתולואחרשירותי בריאות כללית2088

69,047   -                 100%1252,69752,697נקבהתפקיד אישיאחרשירותי בריאות כללית2089

67,315   -                 100%1252,68652,686זכר('ב)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2090

67,425   -                 100%1252,68352,683זכר(אא  )מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית2091

63,502   -                 100%1252,68052,680זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2092

64,535   -                 100%1252,68052,680זכרדיקן לימודי הסמכהדיקניםמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 2093

66,777   -                 100%1252,67552,675נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2094

67,162   -                 100%1252,67552,675נקבה.סגנית מנהל מיוןאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה2095

64,835   -                 100%1252,67052,670זכרבקר אחראי בכיראחרחברת נמל אשדוד2096

67,567   -                 100%1252,66552,665זכרממונה השגחה.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2097

66,777   -                 100%1252,66552,665זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי2098

69,131   -                 100%1252,66052,660זכרמנהל אגף לוגיסטיקה ונכסים לתחבורה.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2099

69,166   -                 100%1252,65952,659זכרכ"תורן משנה בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2100

67,253   -                 100%1252,65852,658נקבהרופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית2101

68,868   -                 92%1152,65752,657נקבהמנהל יחידה אונקולוגיתאחרשירותי בריאות כללית2102

69,846   -                 100%1252,65552,655נקבהרופא כפראחרשירותי בריאות כללית2103



62,124   -                 100%1252,64952,649זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד2104

71,845   -                 75%952,62352,623נקבהחברה- דיקן דיקניםאוניברסיטת בר אילן2105

68,369   -                 75%1252,62152,621נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2106

66,669   -                 100%1252,61752,617נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2107

66,669   -                 100%1252,60652,606נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2108

66,945   -                 100%1252,60352,603נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2109

71,205   -                 100%1252,59452,594זכרמנהל תחנת הכח טורבינות גזאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2110

66,899   -                 100%1252,58852,588נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2111

77,773   -                 100%1252,58552,585זכרמבקר ראשימנהל אגףרשות שדות תעופה2112

69,322   -                 100%1252,58352,583זכרט למערכת הייצור"מנהל אגף תפ.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2113

67,116   -                 100%1252,58152,581זכררופא מומחה במחלות ריאהאחרשירותי בריאות כללית2114

62,639   -                 100%1252,57552,575זכרח תפזורת ונו"רמאחרחברת נמל אשדוד2115

66,793   -                 100%1252,57452,574נקבהסגן רקטורסגן רקטורם-האוניברסיטה העברית בי2116

69,388   -                 100%1252,57252,572זכרנ מחוז צפון"מנהל משאאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2117

69,041   -                 100%1252,56852,568זכר"אשכול"כ "מנהל תחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2118

71,436   -                 100%1252,56852,568זכרראג אבטחהמנהל אגףרשות שדות תעופה2119

66,449   -                 100%1252,55952,559זכרמינהל'נתוח מידע ר/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2120

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2121

מ"בע

62,667   -                 100%1252,55652,556זכרהנדסת תוכנהאחר

60,965   -                 100%1252,55452,554זכרלשכת הנגיד- מנהל יחידה אחרבנק ישראל2122

67,497   -                 100%1252,54952,549זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2123

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2124

מ"בע

69,854   -                 100%1252,54152,541זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחר

71,386   -                 100%1252,53352,533זכרחבר הנהלהחבר הנהלהבנק ישראל2125

66,986 402               100%1252,53052,128זכררופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית2126

73,553   -                 100%1252,52752,527זכרכימיהאחראוניברסיטת בר אילן2127

71,452   -                 100%1252,52652,526זכרממונה כלכלאחררשות שדות תעופה2128

69,036   -                 100%1252,52552,525זכרמשמרת.מהנאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2129

70,995   -                 100%1252,51852,518זכרמהנדס ראשימנהל אגףרשות שדות תעופה2130

66,923   -                 100%1252,51852,518זכריח/תח'אוירונאוטיקה ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2131

68,599 158               98%1252,50552,348זכרמנהל מחלקה נוירולוגיתאחרשירותי בריאות כללית2132

69,473   -                 100%1252,50452,504זכרש הנגב ואילת"מנהל תחמאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2133



נשיא המרכז האקדמי רופין2134

לא /אקדמי

אקדמי

71,512   -                 92%1152,49852,498נקבהנשיאה- נשיא 

67,263   -                 100%1252,49852,498נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2135

68,620   -                 100%1252,48752,487זכרסגן מנהל האגף לקשר ואלקטרוניקהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2136

67,993 1,663            100%1252,48750,824זכררופא מנהל שירות כלי דםאחרשירותי בריאות כללית2137

66,254   -                 100%1252,48652,486זכרתכנה למערכות זמן אמתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2138

66,477   -                 100%1252,48252,482זכרסגן מנהל רפואי מחוזיאחרשירותי בריאות כללית2139

66,631   -                 100%1252,47852,478זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2140

67,569   -                 100%1252,47452,474נקבה_____ילדיםאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 2141

67,640   -                 100%1252,47352,473זכררופא מומחה בטיפול נמרץאחרשירותי בריאות כללית2142

69,737   -                 100%1252,47352,473זכרמנהל אגף לסייבר טכנולוגיה ובקרה.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2143

67,602 567               100%1252,47351,906זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2144

68,333   -                 100%1252,47252,472זכרמנהל מחלקת רפואה דחופהאחרשירותי בריאות כללית2145

70,719   -                 100%1252,46052,460זכרבקורתמנהל אגףרשות שדות תעופה2146

61,762   -                 100%1252,45852,458זכראונ- ע ישיר "מנאחרחברת נמל אשדוד2147

69,359   -                 100%1252,45652,456זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית2148

67,549   -                 100%1252,45352,453זכררופא מומחה במחלות ריאהאחרשירותי בריאות כללית2149

72,958   -                 100%1252,45052,450זכרל פרויקטים הנדסיים"סמנכל"סמנכמ"חברת החשמל לישראל בע2150

67,420   -                 100%1252,44452,444נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2151

61,556   -                 100%1252,44452,444זכרטכנאי מוסמאחררשות השידור2152

62,678   -                 100%1252,43752,437זכרמפקח בקרהאחררשות שדות תעופה2153

67,138   -                 100%1252,43252,432זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2154

67,339   -                 100%1252,42552,425זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2155

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2156

מ"בע

68,503   -                 100%1252,42052,420זכרמינהל'אבטחת המוצר ראחר

71,165   -                 100%1252,41952,419זכרבית נתיבותמנהל אגףרשות שדות תעופה2157

66,757   -                 100%1252,40752,407נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2158

64,105 9,824            100%1252,40142,576זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית2159

60,751   -                 100%1252,39852,398זכרמ"מ- ע בכיר "מנאחרחברת נמל אשדוד2160

66,596 6,248            75%1252,39746,150זכררופא מומחה בכירורגיה אורתאחרשירותי בריאות כללית2161

66,499   -                 100%1252,39252,392נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2162

66,948   -                 100%1252,38852,388נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2163

64,557 9,481            100%1252,38542,904זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית2164



71,562   -                 100%1252,38452,384זכרמנהל כללימנהל כלליבנק ישראל2165

66,625   -                 100%1252,37952,379נקבה('ג)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2166

69,150   -                 100%1252,37552,375זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית2167

68,988   -                 100%1252,37352,373זכר"גזר-רידינג"כ "מנהל תחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2168

66,456   -                 100%1252,36752,367נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2169

66,539 3,591            100%1252,36648,775זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית2170

67,171   -                 100%1252,36352,363נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2171

מערכות לחימה ,רפאל2172

מ"מתקדמות בע

64,139   -                 100%1252,36152,361זכרחסוימנהל אגף

68,364   -                 100%1252,36152,361נקבהרופא מומחה במחלות ריאהאחרשירותי בריאות כללית2173

73,850   -                 100%1252,36052,360זכרמנהל נתבגמנהל כללירשות שדות תעופה2174

72,971   -                 100%1252,35952,359זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע2175

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2176

מ"בע

63,061   -                 100%1252,35952,359זכרמהנדס מערכתאחר

64,227   -                 100%1252,34752,347זכרדיקן פיסיקהדיקניםמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 2177

67,131   -                 100%1252,34352,343נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2178

65,143   -                 100%1252,34252,342זכרנווטמנהל מחלקהרשות שדות תעופה2179

66,623   -                 100%1252,33952,339זכררופא מומחה בכירורגיה אורתאחרשירותי בריאות כללית2180

66,768 2,038            100%1252,33750,299זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית2181

68,255   -                 100%1252,32752,327נקבה(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית2182

66,566   -                 100%1252,32352,323נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית2183

68,381   -                 100%1252,32152,321זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2184

מערכות לחימה ,רפאל2185

מ"מתקדמות בע

62,479   -                 96%1252,31752,317זכרחסוימנהל אגף

66,335   -                 100%1252,31252,312זכרתקשורתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2186

74,512   -                 100%1252,30752,307זכרס"עאחראוניברסיטת בר אילן2187

61,251 16,525           100%1252,30735,781נקבה(רדיותרפיה)פיזקאי אחרשירותי בריאות כללית2188

79,143   -                 100%1252,29852,298זכרטכנולוגיותמנהל אגףרשות שדות תעופה2189

68,675   -                 100%1252,29152,291זכרכ"תורן ראשי בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2190

67,078   -                 100%1252,28752,287זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2191

68,023   -                 100%1252,28752,287זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית2192

67,774   -                 100%1252,28652,286זכרמינהל'אבטחת המוצר ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2193

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2194

מ"בע

62,658   -                 100%1252,28052,280זכרתכנה למערכות זמן אמתאחר



63,775 324               100%1252,27751,953זכררופא מתמחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית2195

67,423   -                 75%952,27752,277זכרדקאן פקולטה ניה- דיקנים דיקניםאביב-אוניברסיטת תל2196

64,216   -                 95%1252,27652,276נקבהבנפרולוגיה_רופאה מומחיתאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה2197

64,724 1,079            100%1252,27551,196זכררופא מתמחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית2198

מערכות לחימה ,רפאל2199

מ"מתקדמות בע

64,120   -                 100%1252,27452,274נקבהחסוימנהל אגף

68,668   -                 75%1252,27052,270זכר)רופא איזורי מרפאה כפרית אחרשירותי בריאות כללית2200

67,357   -                 100%1252,26052,260זכרדיקן הפקולטה למדעי הטבעדיקניםם-האוניברסיטה העברית בי2201

66,688   -                 100%1252,26052,260נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2202

61,221   -                 100%1252,25652,256זכר_טכנאי אוראחררשות השידור2203

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2204

מ"בע

69,054   -                 100%1252,24752,247זכרמינהל'מכירות ר/שווקאחר

68,569   -                 100%1252,23252,232זכרמנהל יחידה למחלות זיהומיואחרשירותי בריאות כללית2205

66,907   -                 100%1252,22952,229זכר'ב)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית2206

65,150 5,633            75%952,22246,589זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית2207

66,137   -                 100%1252,21552,215זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2208

66,641   -                 100%1252,19352,193נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2209

67,351 375               100%1252,19151,815נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2210

60,564   -                 100%1252,18752,187נקבההשווקים- מנהל יחידה אחרבנק ישראל2211

61,635   -                 100%1252,17752,177זכר__מפקח קולאחררשות השידור2212

67,180   -                 100%1252,17252,172נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2213

68,120   -                 100%1252,15952,159זכרנ מחוז ירושלים"מנהל משאאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2214

66,956   -                 100%1252,15452,154זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2215

67,094   -                 100%1252,14952,149זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2216

66,141   -                 100%1252,13752,137זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2217

72,460   -                 100%1252,12552,125זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע2218

68,765   -                 100%1252,12152,121זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית2219

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 2220

מחלקות בתי 

חולים

65,154   -                 100%1252,12052,120זכר_____מינהל

61,957   -                 100%1252,11852,118זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2221

69,095   -                 100%1252,11052,110נקבהלהתקשרויות' מנהל אגף לוג. סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2222

66,570   -                 100%1252,10952,109זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2223

72,302   -                 100%1252,10452,104זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע2224



64,650   -                 100%1252,10152,101זכרמינהל'אבטחת המוצר ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2225

63,952   -                 100%1252,09952,099זכר____מכוניםאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 2226

72,327   -                 100%1252,09952,099זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע2227

60,169   -                 100%1252,09752,097זכרלשכת הנגיד- מנהל אגף מנהל אגףבנק ישראל2228

67,576   -                 100%1252,09252,092זכריח/תח'אוירונאוטיקה ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2229

66,318   -                 100%1252,08652,086נקבה'ב)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית2230

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2231

מ"בע

66,710   -                 100%1252,07552,075זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחר

60,158   -                 100%1252,07152,071זכרטכנולוגיית המיד- מנהל מדור בכיר אחרבנק ישראל2232

63,766   -                 100%1252,06552,065זכרראש המכון למצב מוצקאחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 2233

68,307   -                 100%1252,06452,064זכרכ"תורן ראשי בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2234

66,198   -                 100%1252,05152,051זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2235

67,981   -                 100%1252,04952,049נקבהמכון פתולוגיה/מנהל מחלקהאחרשירותי בריאות כללית2236

66,887   -                 100%1252,04352,043נקבהרופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית2237

61,067   -                 100%1252,04252,042זכרנ תפעול"רעאחרחברת נמל אשדוד2238

61,801 20,238           100%1252,04131,803נקבהרופא מנהל שירות מחלקה אונאחרשירותי בריאות כללית2239

62,007   -                 100%1252,04052,040זכרתכנת מערכות מינהליותאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2240

66,599   -                 92%1152,03352,033זכרסגן בכיר למנהל מחלקה פנימאחרשירותי בריאות כללית2241

66,913   -                 100%1252,03152,031נקבהרופא מנהל שירות בפנימיתאחרשירותי בריאות כללית2242

61,570   -                 100%1252,03052,030זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה2243

69,336   -                 100%1252,02752,027זכרל"סמנכל"סמנכמ"התעשיה האוירית לישראל בע2244

68,127   -                 100%1252,01852,018זכר ת2-תורן חשמל באחרמ"חברת החשמל לישראל בע2245

66,905 30                 100%1252,01751,988זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית2246

64,621 11,840           100%1252,01140,171זכרמנהל יחידת רדיולוגיה במכואחרשירותי בריאות כללית2247

61,639   -                 100%1252,00952,009זכרבקר אחראי בכיראחרחברת נמל אשדוד2248

66,753   -                 75%1252,00152,001נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית2249

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 2250

מחלקות בתי 

חולים

65,009   -                 100%1251,99851,998נקבה_____מינהל

62,097   -                 100%1251,99751,997זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2251

70,479   -                 100%1251,98651,986נקבהמנהל אגף שרותל"סמנכמכבי שירותי בריאות2252



מערכות לחימה ,רפאל2253

מ"מתקדמות בע

63,864   -                 100%1251,98351,983זכרחסוימנהל אגף

71,857   -                 100%1251,98151,981זכרמתקדמ.לימ.ד- דיקן דיקניםאוניברסיטת חיפה2254

66,711   -                 100%1251,98151,981זכררופא מומחה בכירורגיה אורתאחרשירותי בריאות כללית2255

66,798   -                 100%1251,97251,972זכררופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2256

61,325   -                 100%1251,96751,967זכר__מפקח קולאחררשות השידור2257

63,106   -                 100%1251,96551,965זכרכון מוקדם אוירונאוטיאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2258

67,210   -                 100%1251,96451,964זכררופא מומחה באורולוגיהאחרשירותי בריאות כללית2259

65,849   -                 94%1251,96251,962זכרהחוג המשולבאחראוניברסיטת בר אילן2260

67,306   -                 100%1251,95851,958זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית2261

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2262

מ"בע

62,927   -                 100%1251,95151,951זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחר

67,540   -                 75%1251,94251,942זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית2263

66,350   -                 83%1051,92851,928זכררופא מומחה בגסטרואנטרולוגאחרשירותי בריאות כללית2264

66,073   -                 100%1251,91851,918זכרסגן מנהל אגף רפ- מעבדה ' מ מנ'מאחר"מאוחדת"חולים -קופת2265

68,407   -                 100%1251,91751,917זכרמנהל מחוז דן לשווק וקשרי לקוחות.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2266

66,820   -                 100%1251,91651,916זכררופא מומחה בפתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית2267

מערכות לחימה ,רפאל2268

מ"מתקדמות בע

63,256   -                 100%1251,91551,915זכרחסוימנהל אגף

69,160   -                 100%1251,91551,915זכררופא כפראחרשירותי בריאות כללית2269

67,676   -                 100%1251,90851,908נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית2270

74,284   -                 100%1251,90751,907זכרמנהל אזור צפוןמנהל איזורמ"מקורות חברת מים בע2271

67,751   -                 100%1251,90751,907נקבהבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית2272

65,935   -                 100%1251,90351,903נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2273

68,242   -                 100%1251,90051,900זכרמטה- רופא מנהל מחלקה אחרשירותי בריאות כללית2274

61,363   -                 100%1251,89951,899זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד2275

מערכות לחימה ,רפאל2276

מ"מתקדמות בע

62,721   -                 100%1251,89851,898זכרחסוימנהל מחלקה

68,707   -                 100%1251,89751,897זכרל המכללה"מנכמנהל כלליהמכללה האקדמית אשקלון2277

מערכות לחימה ,רפאל2278

מ"מתקדמות בע

63,716   -                 100%1251,89751,897זכרחסוימנהל אגף

66,743   -                 99%1251,89151,891נקבה('ב)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2279

67,512   -                 100%1251,87951,879זכרמכון רנטגן/מנהל מחלקהאחרשירותי בריאות כללית2280

66,753   -                 100%1251,87851,878זכר(ב)מנהל להתפתחות הילד אחרשירותי בריאות כללית2281

מערכות לחימה ,רפאל2282

מ"מתקדמות בע

63,786   -                 100%1251,87851,878נקבהחסוימנהל אגף

63,234 10,196           100%1251,87241,677זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית2283

70,384   -                 100%1251,86851,868זכרמנהל אגף מערכות מידעל"סמנכמכבי שירותי בריאות2284



70,034   -                 100%1251,86451,864זכרר ממשל ופול"מדה- דיקנים דיקניםאוניברסיטת בן גוריון בנגב2285

67,503   -                 100%1251,86151,861זכרממונה השגחה.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2286

66,194   -                 100%1251,85851,858זכררופא אחראי בקרת אשפוז מחואחרשירותי בריאות כללית2287

66,109   -                 96%1251,85351,853נקבהרופא מתמחה בגריאטריהאחרשירותי בריאות כללית2288

68,161   -                 100%1251,84951,849זכר ת2-תורן חשמל באחרמ"חברת החשמל לישראל בע2289

66,405   -                 100%1251,83851,838זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל2290

65,860   -                 100%1251,83751,837נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2291

64,528 5,927            100%1251,80345,875נקבהרופא מומחה ברפואה גרעיניתאחרשירותי בריאות כללית2292

70,698   -                 100%1251,80151,801זכרמנהל מכבי פארםל"סמנכמכבי שירותי בריאות2293

מערכות לחימה ,רפאל2294

מ"מתקדמות בע

63,677   -                 100%1251,80151,801זכרחסוירואה חשבון

מערכות לחימה ,רפאל2295

מ"מתקדמות בע

62,920   -                 100%1251,79751,797זכרחסוימנהל מחלקה

68,508   -                 100%1251,79451,794זכראלקטרוניקהמנהל אגףרשות שדות תעופה2296

65,681 4,167            100%1251,79047,623נקבהרופא מומחה בפתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית2297

70,994   -                 100%1251,79051,790זכרתפעולמנהל אגףרשות שדות תעופה2298

מערכות לחימה ,רפאל2299

מ"מתקדמות בע

63,925   -                 100%1251,78851,788זכרחסוימנהל אגף

65,888   -                 100%1251,78451,784נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2300

66,487   -                 100%1251,78151,781נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2301

67,746   -                 100%1251,78051,780זכרט לרישוי"מנהל אגף תפ.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2302

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2303

מ"בע

66,666   -                 100%1251,77751,777זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחר

66,603   -                 75%951,76951,769זכרהנדסה- דיקן דיקניםאוניברסיטת בר אילן2304

66,534   -                 100%1251,75651,756זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2305

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 2306

מחלקות בתי 

חולים

64,558   -                 100%1251,75051,750נקבה____מכונים

61,449   -                 100%1251,74951,749זכרסדרן- ע בכיר"מנאחרחברת נמל אשדוד2307

67,950   -                 100%1251,74151,741זכרמנהל יחידת ריאותאחרשירותי בריאות כללית2308

66,688   -                 100%1251,74051,740זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2309

67,824   -                 100%1251,74051,740זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2310

64,847 7,424            91%1251,73644,313זכררופא מתמחה בכירורגיה פלסטאחרשירותי בריאות כללית2311

67,958   -                 100%1251,73451,734זכרמנהל אגף תכנון לפרוייקטים.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2312

60,802   -                 100%1251,73151,731זכר__מפקח אוראחררשות השידור2313



62,527   -                 100%1251,72651,726נקבהרופא מתמחה בפתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית2314

61,763   -                 99%1251,70951,709זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה2315

מערכות לחימה ,רפאל2316

מ"מתקדמות בע

62,957   -                 100%1251,70751,707זכרחסוימנהל אגף

67,870   -                 100%1251,70051,700זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2317

66,006   -                 100%1251,69651,696זכררופא מומחה באנדוקרינולוגיאחרשירותי בריאות כללית2318

66,729   -                 100%1251,69451,694נקבה('ב)מנהל מכון רנטגן אחרשירותי בריאות כללית2319

65,501   -                 100%1251,69051,690זכריח/תח'תהל ר/חמר. נדסאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2320

73,403   -                 100%1251,68951,689נקבהמדעי החיים- דיקן דיקניםאוניברסיטת בר אילן2321

מערכות לחימה ,רפאל2322

מ"מתקדמות בע

63,650   -                 100%1251,68851,688זכרחסוימנהל אגף

61,591   -                 100%1251,68251,682זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2323

65,907   -                 100%1251,67851,678זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית2324

65,558   -                 100%1251,66651,666זכרע פרויקט'מאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2325

64,768   -                 100%1251,65951,659זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2326

מערכות לחימה ,רפאל2327

מ"מתקדמות בע

63,030   -                 100%1251,64851,648זכרחסוימנהל אגף

66,541   -                 100%1251,64751,647נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2328

66,355   -                 100%1251,63851,638נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2329

68,065   -                 100%1251,63551,635זכרמשמרת.מהנאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2330

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2331

מ"בע

67,145   -                 100%1251,63151,631זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחר

64,422   -                 95%1251,61451,614נקבהשיקום' מנהל מחמנהל מחלקהח בני ציון"עובדי ביה- חיפה2332

65,734   -                 100%1251,60951,609זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2333

66,524   -                 100%1251,60651,606זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2334

67,969   -                 100%1251,60451,604זכרמנהל יחידת בקרת איכותאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2335

70,044   -                 100%1251,60451,604זכרראשי מחוזותל"סמנכמכבי שירותי בריאות2336

65,214   -                 100%1251,59951,599זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2337

70,019   -                 100%1251,59751,597זכרט פיזיקה"מדהאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב2338

60,314   -                 100%1251,59051,590זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה2339

60,088   -                 100%1251,59051,590זכרמכונאי ראשון גואחרחברת נמל אשדוד2340



61,766   -                 100%1251,58751,587זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2341

67,007 1,418            100%1251,58250,165נקבהמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית2342

61,003 20,586           100%1251,58030,995זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית2343

65,369   -                 100%1251,57951,579זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2344

60,543   -                 100%1251,57851,578זכר__מנהל במהאחררשות השידור2345

69,575   -                 100%1251,57751,577זכרהרצ.מנהל שמנהל אגףרשות שדות תעופה2346

62,495 15,364           99%1251,56536,202זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית2347

66,366   -                 100%1251,56451,564נקבהרופא רנטגןאחרשירותי בריאות כללית2348

65,752   -                 100%1251,55251,552זכררופא כירורגיה אורתופדיתאחרשירותי בריאות כללית2349

65,792   -                 100%1251,54951,549זכררופא מומחה נוירולוגיה ילדאחרשירותי בריאות כללית2350

66,416   -                 100%1251,54651,546זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי2351

61,819   -                 100%1251,54551,545זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית2352

65,790   -                 100%1251,53851,538זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2353

65,571   -                 100%1251,53551,535נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2354

67,080   -                 100%1251,53151,531זכרסגן מנהל רפואי מחוזיאחרשירותי בריאות כללית2355

72,001   -                 100%1251,52551,525זכרמבקר שירותי בריאות כלליתאחרשירותי בריאות כללית2356

72,580   -                 100%1251,52551,525נקבהסמנכל איכות ומערכות מידעל"סמנכמ"מקורות חברת מים בע2357

66,545 42                 100%1251,52051,478זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית2358

65,497   -                 100%1251,51751,517זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2359

62,761   -                 100%1251,51551,515נקבהרופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית2360

65,995   -                 100%1251,51151,511זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי2361

67,594   -                 100%1251,50851,508זכרמנהל יחידה לשיקוםאחרשירותי בריאות כללית2362

מנהל ח בני ציון"עובדי ביה- חיפה2363

מחלקות בתי 

חולים

64,396   -                 95%1251,50751,507זכרמנהל מחלקת ילדים ומיקרוביולוגיה

64,795   -                 100%1251,50251,502זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2364

מערכות לחימה ,רפאל2365

מ"מתקדמות בע

62,791   -                 100%1251,48951,489זכרחסוימנהל אגף

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2366

מ"בע

66,225   -                 100%1251,48251,482זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחר

67,863   -                 100%1251,47851,478זכר ת2-תורן חשמל באחרמ"חברת החשמל לישראל בע2367

66,288   -                 100%1251,47551,475זכרראש המכון למדעי החייםמנהל מחלקהם-האוניברסיטה העברית בי2368

67,248   -                 100%1251,46551,465זכררופא מומחה בכיר בטיפול נמאחרשירותי בריאות כללית2369

64,887 4,413            100%1251,45847,046זכררופא מומחה בגסטרואנטרולוגאחרשירותי בריאות כללית2370

64,809   -                 100%1251,44851,448זכרסדרן רב תכליתיאחרחברת נמל חיפה2371

65,245   -                 100%1251,44451,444נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2372

65,902   -                 100%1251,43951,439נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2373



65,463   -                 100%1251,43551,435זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2374

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2375

מ"בע

65,889   -                 100%1251,43151,431זכרמהנדס מערכתאחר

60,448   -                 100%1251,43051,430זכרע פרויקט'מאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2376

61,692   -                 100%1251,43051,430זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2377

71,355   -                 100%1251,42651,426זכרסגן נשיא- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל2378

62,052   -                 100%1251,42551,425זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2379

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2380

מ"בע

63,097   -                 100%1251,42451,424זכראבטחת איכות תכןאחר

63,648   -                 100%1251,41751,417זכראבטחת פניםמנהל מחלקהרשות שדות תעופה2381

66,470   -                 95%1251,41251,412זכרכלי דם' מנהל יחיד כיראחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה2382

62,724   -                 75%951,41051,410זכרדיקן תעשיה וניהולדיקניםמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 2383

67,983   -                 100%1251,40351,403זכרכ"תורן ראשי בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2384

66,823   -                 100%1251,40051,400זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית2385

65,401   -                 100%1251,39151,391זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית2386

66,639   -                 79%1051,38451,384זכרן והובלה"ח צמ"ממאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2387

71,546   -                 100%1251,38051,380נקבהמשנה לרקטור- סגן רקטור סגן רקטוראוניברסיטת חיפה2388

65,196   -                 100%1251,37551,375זכררופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית2389

64,831   -                 100%1251,37151,371זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית2390

64,117 5,865            100%1251,36545,500נקבהבחדר ניתוח)אחות ראש צוות אחרשירותי בריאות כללית2391

62,523   -                 75%951,36151,361זכרדיקן מכונותדיקניםמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 2392

65,445   -                 100%1251,36151,361זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית2393

מערכות לחימה ,רפאל2394

מ"מתקדמות בע

63,547   -                 100%1251,36051,360זכרחסוימנהל אגף

60,516 18,393           100%1251,35632,963זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית2395

מערכות לחימה ,רפאל2396

מ"מתקדמות בע

63,006   -                 100%1251,35251,352נקבהחסוימנהל אגף

66,445   -                 100%1251,34551,345זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2397

66,248 150               100%1251,34551,195נקבהמ)רופא מומחה בגניקולוגיה אחרשירותי בריאות כללית2398

65,173   -                 100%1251,34151,341זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2399

62,309   -                 100%1251,34051,340נקבהרופא מתמחה בפסיכיאטריה ילאחרשירותי בריאות כללית2400

59,633   -                 100%1251,34051,340זכרמידע וסטטיסטיקה- כלכלן בכיר אחרבנק ישראל2401



63,704   -                 100%1251,33851,338זכרשרות לנוסעמנהל מחלקהרשות שדות תעופה2402

66,227   -                 100%1251,33351,333זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל2403

58,390   -                 100%1251,33251,332זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד2404

69,614   -                 100%1251,33151,331זכרמנהל מחוז חיפה לענינים טכנים.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2405

65,488   -                 100%1251,32951,329זכר(ב)מנהל מחלקת מחלות ריאה אחרשירותי בריאות כללית2406

66,100   -                 100%1251,32451,324נקבה(א-מומחה)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2407

66,029   -                 100%1251,31651,316נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית2408

66,097   -                 100%1251,30851,308זכרמשפטיםאחראוניברסיטת בר אילן2409

מערכות לחימה ,רפאל2410

מ"מתקדמות בע

63,492   -                 100%1251,30551,305זכרחסוימנהל אגף

65,233   -                 100%1251,30251,302זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי2411

65,379   -                 100%1251,30251,302זכרמשפטיםאחראוניברסיטת בר אילן2412

65,997   -                 100%1251,29951,299זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2413

66,069   -                 100%1251,29851,298נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2414

65,159   -                 98%1251,29451,294זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית2415

67,267   -                 100%1251,28851,288זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2416

64,034 6,420            100%1251,28544,865זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית2417

66,931   -                 100%1251,28051,280זכרמנהל רפואי מינהלתאחרשירותי בריאות כללית2418

67,585   -                 100%1251,27751,277זכרכ"תורן משנה בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2419

66,800   -                 100%1251,27251,272זכרממונה השגחה.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2420

64,917   -                 100%1251,26751,267זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2421

58,172   -                 100%1251,26451,264זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד2422

66,039   -                 100%1251,25751,257זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית2423

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2424

מ"בע

66,228   -                 100%1251,25451,254זכרניהול פרויקט הנדסיאחר

68,365   -                 100%1251,24451,244זכרתקציבמנהל מחלקהרשות שדות תעופה2425

69,568   -                 100%1251,24251,242זכרראשי מחוזותל"סמנכמכבי שירותי בריאות2426

64,676   -                 100%1251,23651,236זכרס לפיסיק"ראש בי- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל2427

67,064   -                 100%1251,23651,236נקבהמנהל אגף השווק לעניינים מסחריים.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2428

64,987   -                 100%1251,23351,233נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2429

66,968   -                 100%1251,22951,229זכרמנהל אגף אספקה לרכש בארץ.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2430

66,664   -                 100%1251,22851,228זכרמטה- רופא מנהל מחלקה אחרשירותי בריאות כללית2431



66,741   -                 100%1251,22351,223זכרמכון גסטרו/ מנהל יחידה אחרשירותי בריאות כללית2432

67,117   -                 100%1251,22051,220זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי2433

74,483   -                 100%1251,21751,217זכר- .יועץ משפטי יועץ משפטיאוניברסיטת בר אילן2434

64,918 2,271            90%1251,21648,945נקבהרופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית2435

מערכות לחימה ,רפאל2436

מ"מתקדמות בע

62,707   -                 100%1251,21551,215נקבהחסוימנהל אגף

66,971   -                 100%1251,21351,213נקבהסגן בכיר למנהל מחלקה פנימאחרשירותי בריאות כללית2437

64,751 4,316            100%1251,21246,897זכרמנהל יחידת כירוגית כלי דםאחרשירותי בריאות כללית2438

66,501   -                 90%1251,21151,211זכרמנהל מחלקה נפרולוגיתאחרשירותי בריאות כללית2439

65,112   -                 100%1251,20851,208נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2440

65,176   -                 100%1251,20551,205זכרCOREמנהל מרכז מנהל מחלקהם-האוניברסיטה העברית בי2441

69,353   -                 100%1251,20451,204זכרמנהל אגף נכסיםל"סמנכמכבי שירותי בריאות2442

65,674   -                 100%1251,20351,203נקבה('ב)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2443

65,077   -                 100%1251,19751,197זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי2444

65,849   -                 100%1251,19751,197זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2445

66,327   -                 100%1251,18851,188נקבהמנהל מחלקת עוראחרשירותי בריאות כללית2446

63,362   -                 92%1251,18851,188זכרכירורגיה כללי)רופא תחומי אחרשירותי בריאות כללית2447

70,740   -                 100%1251,18651,186זכרמבקר פנימימבקר פנימימ"מקורות חברת מים בע2448

מערכות לחימה ,רפאל2449

מ"מתקדמות בע

62,961   -                 100%1251,18451,184זכרחסוימנהל אגף

77,124   -                 100%1251,18251,182זכרכח אדםמנהל אגףרשות שדות תעופה2450

65,865   -                 100%1251,17751,177זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2451

62,786   -                 100%1251,16951,169נקבהרווחהמנהל אגףרשות שדות תעופה2452

58,625   -                 100%1251,16651,166זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד2453

65,303   -                 100%1251,16651,166זכריח/תח'אוירונאוטיקה ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2454

70,923   -                 100%1251,16351,163זכרמדעי הרוח.ד- דיקן דיקניםאוניברסיטת חיפה2455

66,773   -                 100%1251,15851,158זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי2456

62,010   -                 100%1251,15551,155זכרעיבוד אותאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2457

66,124   -                 83%1051,15051,150זכרמנהל יחידה לרפואה דחופה יאחרשירותי בריאות כללית2458

63,585   -                 100%1251,14151,141זכרתקשורת- הנדסת מערכת אחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2459

66,252   -                 99%1251,14051,140נקבהרופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית2460

66,500   -                 100%1251,14051,140זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2461

מערכות לחימה ,רפאל2462

מ"מתקדמות בע

62,847   -                 100%1251,13751,137זכרחסוימנהל אגף

64,785   -                 100%1251,13251,132זכרמנהל רפואי מינהלתאחרשירותי בריאות כללית2463



71,707   -                 100%1251,12951,129זכררוח- דיקן דיקניםאוניברסיטת בר אילן2464

ס גבוה להנדסה "בי-שנקר2465

ולעיצוב

נשיא 

לא /אקדמי

אקדמי

70,568   -                 100%1251,12351,123נקבהס"נשיאת ביה- נשיא אקדמי 

65,130   -                 100%1251,11251,112זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית2466

65,675   -                 100%1251,10451,104זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2467

67,457   -                 100%1251,10151,101זכרח טורבינה ומיכשור"ממאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2468

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2469

מ"בע

67,558   -                 100%1251,09651,096זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחר

65,656   -                 100%1251,09651,096נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2470

מערכות לחימה ,רפאל2471

מ"מתקדמות בע

62,871   -                 100%1251,09451,094זכרחסוימנהל אגף

59,455   -                 100%1251,09451,094זכרפיקוח על הבנקים- מנהל אגף מנהל אגףבנק ישראל2472

64,846   -                 100%1251,09251,092נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2473

66,151   -                 75%1251,09151,091נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2474

65,732   -                 100%1251,08751,087זכררופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית2475

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2476

מ"בע

65,270   -                 100%1251,07751,077זכרמ'מפתח מערכות מכאחר

64,003   -                 100%1251,07151,071זכררופא מתמחה ברפואה דחופהאחרשירותי בריאות כללית2477

65,712   -                 100%1251,07051,070זכרסגן בכיר למנהל מחלקת טיפואחרשירותי בריאות כללית2478

67,053   -                 100%1251,06651,066נקבהסגן לנושאים אזרחייםאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2479

60,348 5,181            100%1251,06645,885זכררופא מתמחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית2480

68,533   -                 100%1251,06151,061זכרמנהל כללימנהל כללימגן דוד אדום2481

ח תל "קרן המחקרים שליד ביה2482

השומר

64,702   -                 83%1151,05551,055נקבהרופא בכיר פגיםאחר

65,276   -                 100%1251,05251,052זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2483

64,772   -                 100%1251,05251,052זכר)מנהל מחלקת טראומטולוגיה אחרשירותי בריאות כללית2484

65,834   -                 100%1251,03951,039זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2485

66,247   -                 100%1251,03851,038זכרכ" תח2-ל.כימ.תואחרמ"חברת החשמל לישראל בע2486

67,553   -                 100%1251,03651,036זכרנ ביצוע פרויקטים"מנהל משאאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2487

63,774   -                 100%1251,03551,035זכרדקאן פקולטה להנ- דיקנים דיקניםאביב-אוניברסיטת תל2488

66,791   -                 100%1251,03551,035זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2489

65,625   -                 100%1251,03251,032זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית2490

66,416   -                 100%1251,03151,031נקבהמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2491

66,764   -                 100%1251,02551,025זכרמנהל רפואי מינהלתאחרשירותי בריאות כללית2492



67,088   -                 100%1251,02351,023זכר"אורות רבין"כ "מנהל תח.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2493

התעשיה הצבאית לישראל 2494

מ תעש"בע

63,690   -                 100%1251,02151,021זכרמשאבי אנושל"סמנכ

66,628   -                 75%1251,02051,020זכררופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית2495

64,901   -                 100%1251,01151,011זכר('ג)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2496

61,862   -                 100%1251,01051,010זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2497

64,768   -                 100%1250,99750,997נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2498

61,578   -                 100%1250,99750,997זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית2499

65,158   -                 100%1250,99250,992נקבה_____ילדיםאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 2500

65,487   -                 100%1250,99050,990זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2501

59,942   -                 100%1250,98550,985זכר__מפקח קולאחררשות השידור2502

65,996 893               100%1250,97550,082זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית2503

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2504

מ"בע

60,668   -                 100%1250,97350,973זכרהנדסת תוכנהאחר

67,114   -                 86%1250,96150,961זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית2505

60,132   -                 100%1250,95950,959זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד2506

מערכות לחימה ,רפאל2507

מ"מתקדמות בע

62,666   -                 100%1250,95650,956זכרחסוימנהל אגף

66,066   -                 100%1250,95050,950נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2508

65,081   -                 100%1250,94850,948נקבהרופא מומחה בכיר בטיפול נמאחרשירותי בריאות כללית2509

67,557   -                 100%1250,94850,948זכרמנהל נפת באר שבעאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2510

65,000   -                 100%1250,94650,946נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2511

65,247   -                 100%1250,94150,941זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי2512

67,326   -                 100%1250,93850,938זכרנ מחוז דן"מנהל משאאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2513

59,990   -                 100%1250,93450,934זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה2514

70,587   -                 100%1250,93050,930זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע2515

65,524   -                 100%1250,91350,913זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2516

69,809   -                 100%1250,91150,911נקבהמנהלת מ אפדימיולוגיאחרמכבי שירותי בריאות2517

63,101   -                 100%1250,90950,909זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה2518

62,213   -                 100%1250,89950,899זכראונ- ע ישיר "מנאחרחברת נמל אשדוד2519

69,228   -                 100%1250,89950,899זכרסגן לתכנון וביצוע פריסת כבליםאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2520

58,762   -                 100%1250,89650,896זכרחוף/מנופאי מזחאחרחברת נמל אשדוד2521

66,060   -                 100%1250,86950,869זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2522



65,082   -                 98%1250,86350,863זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2523

62,947 12,385           100%1250,86238,477זכרסגן בכיר למנהל מחלקה קרדיאחרשירותי בריאות כללית2524

61,157   -                 100%1250,86250,862זכרהבטחת אכותמנהל מחלקהרשות שדות תעופה2525

66,674   -                 100%1250,85750,857זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2526

72,213   -                 100%1250,85650,856זכריהדותאחראוניברסיטת בר אילן2527

63,575   -                 100%1250,85150,851זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל2528

63,194   -                 100%1250,84150,841זכררופא מתמחה ברפואה דחופהאחרשירותי בריאות כללית2529

מערכות לחימה ,רפאל2530

מ"מתקדמות בע

62,254   -                 100%1250,84050,840זכרחסוימנהל מחלקה

65,455   -                 100%1250,83750,837זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית2531

67,254   -                 100%1250,83650,836זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית2532

65,570   -                 100%1250,83450,834זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2533

63,839   -                 100%1250,83450,834זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2534

64,549   -                 100%1250,83450,834נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2535

64,981 1,446            79%1250,83249,386זכרכירורגית ילדי)רופא תחומי אחרשירותי בריאות כללית2536

70,531   -                 80%1150,82850,828זכררווחה וב. ד- דיקן דיקניםאוניברסיטת חיפה2537

62,128 13,482           100%1250,82637,344נקבהבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית2538

62,016   -                 100%1250,82050,820זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2539

66,168   -                 100%1250,81750,817זכרמינהל'נתוח מידע ר/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2540

66,791   -                 100%1250,81750,817זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2541

64,366 5,270            100%1250,81645,546נקבהרופא מומחה בפתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית2542

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2543

מ"בע

66,589   -                 100%1250,81650,816זכריח/תח'מכירות ר/בשווקאחר

65,755   -                 100%1250,81650,816זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2544

64,773   -                 100%1250,80350,803נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2545

62,876   -                 100%1250,80250,802זכרמהנדס חשמלאחררשות שדות תעופה2546

66,489   -                 100%1250,79350,793זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2547

63,352   -                 100%1250,78950,789זכרתאורת מסלומנהל מחלקהרשות שדות תעופה2548

מנהל שירותי בריאות כללית2549

מחלקות בתי 

חולים

65,446   -                 100%1250,78850,788נקבהבית חולים- מנהל מחלקה 

65,250   -                 100%1250,78850,788זכר('ג-מומחה)רופא איזורי אחרשירותי בריאות כללית2550

65,632   -                 100%1250,78750,787נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית2551



71,788   -                 100%1250,78650,786נקבהממונה על מערך הרישויאחררשות ניירות ערך2552

66,897   -                 100%1250,77750,777זכר(ח"בבי)רופא מנהל שירות אחרשירותי בריאות כללית2553

67,731   -                 100%1250,76950,769זכרמנהל אגף שרות ותיפעולמנהל אגףמפעל הפיס2554

65,707   -                 100%1250,76850,768זכרנהגים-משמרתאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2555

58,785   -                 100%1250,76650,766זכרהמחקר- מנהל יחידה אחרבנק ישראל2556

66,869   -                 100%1250,76550,765זכרא"מנהל מרכז מחשבים תאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2557

57,741   -                 100%1250,76350,763זכרחוף/מנופאי מזחאחרחברת נמל אשדוד2558

65,856   -                 100%1250,76050,760זכר'ג)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית2559

64,936   -                 100%1250,75950,759זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2560

65,523 200               100%1250,75850,559זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית2561

58,738   -                 100%1250,74350,743זכרמטבע- מנהל מדור בכיר אחרבנק ישראל2562

65,482 158               100%1250,74050,582זכררופא אחראי גריאטריהאחרשירותי בריאות כללית2563

65,967   -                 100%1250,73150,731נקבהיישוב סיכסוכים- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בר אילן2564

68,116   -                 100%1250,73050,730זכרמנהל אגף בקרהמנהל אגףמפעל הפיס2565

65,549 2,653            100%1250,72548,072נקבהמנהל יחידה לפתולוגיה נפרואחרשירותי בריאות כללית2566

62,205 10,816           100%1250,72439,908זכרמכ)מנהל יחידת אנגיוגרפיה אחרשירותי בריאות כללית2567

64,859   -                 100%1250,72450,724זכרט ראשי"קב- אחר אחרחברת נמל אשדוד2568

65,210   -                 100%1250,71650,716נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2569

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 2570

מחלקות בתי 

חולים

67,764   -                 100%1250,71650,716זכר____פנימית

67,416   -                 100%1250,71250,712זכרמדור.ר-משמרת.מפאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2571

66,226   -                 100%1250,70650,706זכרמינהל'מכירות ר/שווקאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2572

64,748   -                 100%1250,70350,703זכרצוואר הרחם- ה נשים /רופאאחרמכבי שירותי בריאות2573

64,656   -                 100%1250,70050,700זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2574

69,899   -                 100%1250,69950,699נקבהכספים- ל "סמנכל"סמנכאוניברסיטת בר אילן2575

התעשיה הצבאית לישראל 2576

מ תעש"בע

65,027   -                 100%1250,69850,698זכרר דירקטוריון"יור דירקטוריון"יו

61,251   -                 100%1250,69550,695זכרצפון.פקח באחררשות שדות תעופה2577

66,073   -                 100%1250,69550,695זכרמנהל יחידה לפרמקולוגיה קלאחרשירותי בריאות כללית2578

65,511   -                 100%1250,69250,692זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית2579

66,747   -                 100%1250,68650,686זכרמנהל תכנית איכותאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2580

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2581

מ"בע

60,798   -                 100%1250,67850,678זכרמ'מפתח מערכות מכאחר



60,310   -                 100%1250,66450,664זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה2582

64,395   -                 100%1250,65550,655זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי2583

64,553   -                 100%1250,64850,648זכרמבניםמנהל אגףרשות שדות תעופה2584

63,678   -                 100%1250,64650,646זכרמנהל עבודה בכיראחרמ"חברת החשמל לישראל בע2585

60,692   -                 100%1250,64450,644נקבהרופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית2586

65,387   -                 100%1250,63750,637זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2587

66,835   -                 100%1250,63650,636זכרכ"תורן ראשי בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2588

61,452   -                 100%1250,63450,634זכראוירומכניקהאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2589

66,744   -                 100%1250,62650,626זכרמנהל אזור טבריהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2590

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2591

מ"בע

65,180   -                 100%1250,62150,621זכרכת אלקטרוניקה כלליתאחר

64,573   -                 100%1250,61950,619זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2592

60,095   -                 100%1250,61950,619זכררב חובל גוררת מאחרחברת נמל אשדוד2593

64,477   -                 100%1250,61750,617זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2594

65,315   -                 100%1250,61450,614זכררופא מומחה בגריאטריהאחרשירותי בריאות כללית2595

64,482   -                 100%1250,60650,606זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2596

65,012   -                 94%1250,60250,602זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית2597

64,978   -                 100%1250,59150,591נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2598

65,884 3,665            90%1250,59046,926זכרמנהל מחלקת כירורגיה פלסטיאחרשירותי בריאות כללית2599

64,275   -                 100%1250,58950,589זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2600

58,865   -                 100%1250,58950,589נקבהכלכלן בכיראחרבנק ישראל2601

62,029   -                 100%1250,58650,586זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 2602

66,461   -                 100%1250,58650,586זכרמשמרת.מהנאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2603

66,926   -                 100%1250,58350,583זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית2604

66,333   -                 100%1250,58250,582זכרמנהל מחלקת נשים ויולדותאחרשירותי בריאות כללית2605

66,257   -                 100%1250,58050,580זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית2606

68,491   -                 100%1250,58050,580זכררופא ילדים מומחהאחרח לאומית"קופ2607

64,411   -                 100%1250,57650,576נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2608

65,069   -                 75%950,57350,573נקבה'ב)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית2609

63,910   -                 98%1250,56750,567זכררופא מתמחה בכירורגיית כליאחרשירותי בריאות כללית2610

65,326   -                 75%1250,56250,562זכרמטה- רופא מנהל מחלקה אחרשירותי בריאות כללית2611

64,460   -                 100%1250,55750,557נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2612

66,515   -                 100%1250,54950,549זכרכ"תורן ראשי בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2613



65,288   -                 100%1250,54450,544זכרמנהל מחלקת תפעול מחוז דרוםאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2614

64,915   -                 100%1250,53550,535זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2615

68,181   -                 100%1250,53450,534זכרמנהל אגף מעבדותמנהל אגףח לאומית"קופ2616

65,146   -                 100%1250,52750,527זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2617

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2618

מ"בע

65,268   -                 100%1250,52350,523זכרם"מכ- הנדסת מערכת אחר

68,677   -                 100%1250,51650,516זכרל"סמנכל"סמנכח לאומית"קופ2619

64,300   -                 75%1250,51250,512זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2620

70,757   -                 100%1250,51250,512זכרמנהל אזור דרוםמנהל איזורמ"מקורות חברת מים בע2621

65,004   -                 100%1250,50550,505נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2622

71,911   -                 100%1250,50250,502זכרראש תחום רישויאחררשות ניירות ערך2623

64,174   -                 100%1250,50050,500נקבה'ב)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית2624

64,993   -                 100%1250,49850,498זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית2625

64,574   -                 91%1250,49750,497זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית2626

63,800   -                 100%1250,49450,494זכררופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2627

58,709   -                 100%1250,49350,493נקבההמחקר- כלכלן בכיר אחרבנק ישראל2628

70,507   -                 100%1250,49250,492זכרל ריגולציה וקשרי מימשל"סמנכל"סמנכמ"חברת החשמל לישראל בע2629

66,773   -                 100%1250,49150,491זכרקצין הביטחון הארציאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2630

65,185   -                 100%1250,48950,489נקבהרופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית2631

59,493   -                 100%1250,48950,489זכראונ- ע ישיר "מנאחרחברת נמל אשדוד2632

62,003   -                 100%1250,48550,485זכרדיקן הנדסה כימיתדיקניםמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 2633

68,494   -                 100%1250,48150,481נקבהראש חטיבהמנהל אגףח לאומית"קופ2634

69,133   -                 100%1250,48150,481זכרראש חטיבהל"סמנכח לאומית"קופ2635

67,059   -                 100%1250,47950,479זכרמ מרכז רפואי"משנה ומאחרשירותי בריאות כללית2636

61,271 11,412           100%1250,47139,059זכר(ח"בבי)רופא מנהל שירות אחרשירותי בריאות כללית2637

57,517   -                 100%1250,47150,471זכרחוף/מנופאי מזחאחרחברת נמל אשדוד2638

65,186   -                 100%1250,46850,468נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2639

64,524   -                 94%1250,45150,451נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית2640

61,367   -                 100%1250,44950,449זכרת משפחה/רופאאחרמכבי שירותי בריאות2641

66,148   -                 100%1250,44950,449זכרביטחון-משמרתאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2642

77,176   -                 100%1250,44250,442זכרכלכלה ותקצמנהל אגףרשות שדות תעופה2643

65,344   -                 100%1250,44250,442נקבהרופא אחראי מוקד סיוע לאישאחרשירותי בריאות כללית2644



חלמיש חברה ממשלתית 2645

עירונית לדיור לשיקום 

ולהתחדשות

62,196   -                 75%950,44150,441זכרמנהל כללימנהל כללי

67,335   -                 100%1250,43550,435זכרנכסיםמנהל מחלקהרשות שדות תעופה2646

64,730   -                 100%1250,43450,434זכריח/תח'הנדסת מחשבים ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2647

63,679   -                 100%1250,42450,424זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2648

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2649

מ"בע

64,492   -                 100%1250,42450,424זכרמינהל'מכירות ר/שווקאחר

64,151   -                 100%1250,42250,422נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2650

62,304   -                 100%1250,41350,413זכרבקר אחראי בכיראחרחברת נמל אשדוד2651

64,678   -                 100%1250,40650,406נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2652

66,368   -                 100%1250,40150,401זכרכ"תורן ראשי בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2653

60,068   -                 100%1250,40150,401זכרנ תפעול"רעאחרחברת נמל אשדוד2654

68,128   -                 100%1250,39250,392זכרראש חטיבהל"סמנכח לאומית"קופ2655

66,513   -                 100%1250,38750,387נקבהמנהל אגף ביצוע להתקשרויות.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2656

70,079   -                 100%1250,38650,386זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע2657

70,412   -                 100%1250,38050,380נקבהמדעןאחרמכון ויצמן למדע2658

65,740   -                 100%1250,37950,379זכריח/תח'מנהל באספקה ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2659

64,916   -                 100%1250,37850,378זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2660

62,471   -                 100%1250,37850,378זכרבקרת איכותמנהל מחלקהרשות שדות תעופה2661

75,945   -                 100%1250,37650,376זכרמנהל אגף חבר הנהלהמנהל אגף)ר"ע(ם "רמב- תאגיד הבריאות2662

64,893   -                 100%1250,37350,373זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2663

67,369   -                 100%1250,37050,370נקבהדיקן הפיתוח וטכנולוגיות למידהדיקניםהאוניברסיטה הפתוחה2664

63,832 4,277            100%1250,36946,092זכר(הרדמה)רופא תחומי אחרשירותי בריאות כללית2665

60,033   -                 100%1250,36850,368נקבהרופא מתמחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית2666

65,117   -                 100%1250,36750,367זכראוויוניקה וחשמלאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2667

62,420   -                 100%1250,36650,366זכרמקרקעיןמנהל מחלקהרשות שדות תעופה2668

64,835 1,659            100%1250,36248,703זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית2669

65,934   -                 100%1250,36050,360זכרתורן בתחנת כחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2670

64,397   -                 100%1250,35750,357זכררופא כללי ראשוניאחרח לאומית"קופ2671



63,572 5,900            100%1250,35644,456נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית2672

64,273   -                 100%1250,35550,355נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2673

63,966   -                 100%1250,35450,354זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2674

62,918   -                 100%1250,35150,351זכרתאום תכנוןמנהל מחלקהרשות שדות תעופה2675

60,476   -                 100%1250,35150,351זכרמנהל כללימ"מגדל שלום מאיר בע2676

60,510   -                 100%1250,34550,345זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית2677

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2678

מ"בע

65,903   -                 100%1250,34450,344זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחר

59,493   -                 100%1250,34450,344זכרש ניטול"רמאחררשות שדות תעופה2679

64,040   -                 100%1250,34350,343נקבהרופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית2680

63,714   -                 100%1250,34050,340נקבה(א-מומחה)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2681

50,990   -                 100%1250,33950,339זכראתתאחרחברת נמל אשדוד2682

66,425   -                 100%1250,33050,330זכרתורן בתחנת כחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2683

74,675   -                 83%1050,31650,316נקבהיועץ משפטייועץ משפטימ"מקורות חברת מים בע2684

64,732   -                 100%1250,31250,312נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2685

64,405   -                 100%1250,30850,308זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית2686

61,743 12,033           100%1250,30738,274זכר(ח"בבי)רופא מנהל שירות אחרשירותי בריאות כללית2687

נשיא יפו-א"המכללה האקדמית של ת2688

לא /אקדמי

אקדמי

63,228   -                 100%1250,30550,305זכרנשיא אקדמי

62,429   -                 100%1250,30450,304זכר1Tמנהל מנהל מחלקהרשות שדות תעופה2689

65,876 3,253            75%1250,30247,049נקבהרופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית2690

67,358   -                 100%1250,28650,286זכרמכם ניווטמנהל אגףרשות שדות תעופה2691

56,004   -                 100%1250,28550,285זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד2692

61,036   -                 94%1250,28150,281נקבה____מכוניםאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 2693

64,356   -                 97%1250,27650,276זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית2694

64,900   -                 100%1250,27550,275זכר'ב)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית2695

59,652 16,774           100%1250,27133,497זכררופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית2696

67,589   -                 100%1250,26950,269נקבהנציבת פניות עובאחר"מאוחדת"חולים -קופת2697

62,727   -                 100%1250,26850,268זכרל"סמנכל"סמנכם-האוניברסיטה העברית בי2698

מערכות לחימה ,רפאל2699

מ"מתקדמות בע

62,050   -                 100%1250,26450,264זכרחסוימנהל אגף

61,086   -                 100%1250,26050,260זכרמנהל אגף מינהלמנהל אגףמפעל הפיס2700

59,193   -                 100%1250,25950,259זכרף תפעול"רנ- מנהל מחלקה מנהל מחלקהחברת נמל חיפה2701

64,741   -                 100%1250,25850,258זכר('ג)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2702



64,377 2,100            100%1250,25748,157זכרמנהל יחידת כוויותאחרשירותי בריאות כללית2703

ח תל "קרן המחקרים שליד ביה2704

השומר

65,900   -                 100%1250,25650,256זכרנשיא קרן מחקריםאחר

64,169   -                 100%1250,25450,254נקבהרופא מומחה נוירולוגיה ילדאחרשירותי בריאות כללית2705

63,865 4,053            100%1250,25346,200זכרמנהל מחלקה אונקולוגיתאחרשירותי בריאות כללית2706

התעשיה הצבאית לישראל 2707

מ תעש"בע

62,558   -                 100%1250,25250,252זכריועץ משפטיל"סמנכ

58,885   -                 100%1250,25050,250זכרמ'מפתח מערכות מכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2708

64,399   -                 100%1250,24850,248זכר(ב)מנהל להתפתחות הילד אחרשירותי בריאות כללית2709

66,585   -                 100%1250,24350,243זכר ת2-תורן חשמל באחרמ"חברת החשמל לישראל בע2710

65,954   -                 100%1250,23850,238זכרמשמרת.מהנאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2711

67,908   -                 100%1250,23350,233נקבהאחות ראשיתאחרשירותי בריאות כללית2712

61,132   -                 100%1250,23050,230נקבה___חירורגיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 2713

70,779   -                 100%1250,22950,229נקבהמדעי המחשבאחראוניברסיטת בר אילן2714

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2715

מ"בע

65,590   -                 100%1250,22750,227זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחר

63,077   -                 100%1250,22550,225זכרמכני.מערמנהל אגףרשות שדות תעופה2716

64,017   -                 100%1250,22350,223זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2717

58,033   -                 100%1250,21250,212זכרטכנולוגיית המיד- מנהל מדור בכיר אחרבנק ישראל2718

77,438   -                 100%1250,20950,209נקבהרקטור בפעלרקטורהמכללה האקדמית עמק יזרעאל2719

63,689 3,127            100%1250,20747,080זכרמנהל מכון לבאחרשירותי בריאות כללית2720

68,352   -                 100%1250,20750,207זכרמנהל יחידת התפלה ופרויקטים מיואחרמ"מקורות חברת מים בע2721

63,556   -                 100%1250,19850,198זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2722

63,686   -                 85%1250,19650,196זכרת מרכז בריאות האישה/מנהלאחרמכבי שירותי בריאות2723

62,573   -                 100%1250,19450,194זכראקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל2724

64,675 4,589            100%1250,19445,605זכרמנהל מחלקת כירורגיה פלסטיאחרשירותי בריאות כללית2725

65,254   -                 100%1250,18350,183נקבה____מכוניםאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 2726

65,906   -                 100%1250,18150,181זכרח שרותיים טכניים"ממאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2727

57,167   -                 100%1250,18150,181זכראונ- ע ישיר "מנאחרחברת נמל אשדוד2728

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2729

מ"בע

64,548   -                 100%1250,17950,179זכריח/תח'הנדסת מכונות ראחר

70,158   -                 100%1250,17650,176נקבהרקטוררקטוראוניברסיטת בר אילן2730

63,251   -                 100%1250,16950,169זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2731



64,701 63                 92%1250,16450,101זכרסגן בכיר למנהל מחלקת עוראחרשירותי בריאות כללית2732

64,503   -                 100%1250,16350,163נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2733

67,212   -                 100%1250,15550,155זכרמנחט בטח/עמנהל מחלקהרשות שדות תעופה2734

65,036   -                 100%1250,15050,150זכררופא מומחה באלרגולוגיהאחרשירותי בריאות כללית2735

66,445   -                 100%1250,14950,149זכרתורן דלקיםאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2736

63,498   -                 100%1250,13750,137נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2737

63,176   -                 100%1250,13650,136זכרתפעול נוסעים- חובה לפרט איזה -ל"סמנכל"סמנכמ"רכבת ישראל בע2738

69,650   -                 100%1250,13550,135זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע2739

57,133   -                 100%1250,13350,133זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד2740

65,979   -                 100%1250,13050,130זכרח צנרת באגף ביצוע"ממאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2741

63,716   -                 100%1250,12950,129זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2742

64,743   -                 100%1250,12950,129זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2743

64,850   -                 100%1250,12650,126זכרממונה השגחה.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2744

58,338   -                 100%1250,12650,126זכרפיקוח על הבנקים- מנהל יחידה אחרבנק ישראל2745

66,915   -                 100%1250,12350,123זכרכספים- מנהל אגף מנהל אגףמכון ויצמן למדע2746

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2747

מ"בע

63,576   -                 100%1250,12050,120זכרמפתח מערכות אלינטאחר

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2748

מ"בע

66,151   -                 100%1250,11650,116זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחר

ח תל "קרן המחקרים שליד ביה2749

השומר

66,998   -                 100%1250,11350,113זכרעוזר סמנכל כלכלה לרכשאחר

מערכות לחימה ,רפאל2750

מ"מתקדמות בע

61,652   -                 100%1250,11150,111זכרחסוימנהל אגף

63,787   -                 100%1250,10950,109זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2751

62,119   -                 100%1250,10950,109זכררופא מתמחה בהמטולוגיהאחרשירותי בריאות כללית2752

69,990   -                 100%1250,10850,108זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע2753

65,928   -                 100%1250,10550,105זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית2754

63,314   -                 100%1250,10350,103זכרדקאן מדעים מדוי- דיקנים דיקניםאביב-אוניברסיטת תל2755

57,886   -                 100%1250,10150,101זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד2756

63,799   -                 100%1250,09750,097נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2757

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2758

מ"בע

65,835   -                 100%1250,09750,097זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחר

60,230   -                 99%1250,09450,094זכרדרו.מפקח באחררשות שדות תעופה2759

61,021   -                 100%1250,08850,088זכרתכנה למערכות זמן אמתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2760



64,046   -                 100%1250,08550,085זכרכת אלקטרוניקה כלליתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2761

64,332   -                 100%1250,07850,078זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2762

64,659   -                 100%1250,06950,069נקבה('ב)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2763

63,566   -                 100%1250,06450,064זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2764

70,047   -                 100%1250,06250,062זכרמנהל אזור מרכזמנהל איזורמ"מקורות חברת מים בע2765

66,543   -                 100%1250,06150,061זכרמדור.ר-משמרת.מפאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2766

62,329   -                 100%1250,04350,043זכרמינהל' ר לוגיסטיקה ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2767

58,240   -                 100%1250,04350,043נקבהמשנה למנהל חטיב- מנהל אגף מנהל אגףבנק ישראל2768

67,464   -                 100%1250,03050,030זכרבטחון אזורמנהל מחלקהרשות שדות תעופה2769

68,402   -                 100%1250,02550,025זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע2770

64,404   -                 100%1250,02250,022זכרתכנון אסטרטגי- ל "סמנכל"סמנכחברת נמלי ישראל2771

65,992   -                 100%1250,02150,021זכרסגן מנהל אגף תכנון הנדסי לתכנון מכניאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2772

70,044   -                 100%1250,01250,012זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע2773

65,621   -                 100%1250,01050,010זכרמנהל מחלקת פסיכיאטריה יוםאחרשירותי בריאות כללית2774

61,218   -                 100%1250,00850,008זכרר' ע- ע בכיר"מנאחרחברת נמל אשדוד2775

מערכות לחימה ,רפאל2776

מ"מתקדמות בע

60,499   -                 100%1250,00750,007זכרחסוימנהל אגף

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2777

מ"בע

65,142   -                 100%1250,00550,005זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחר

65,495   -                 100%1249,99949,999זכרתורן בתחנת כחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2778

64,506   -                 99%1249,99749,997נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2779

63,625   -                 100%1249,99649,996נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2780

57,128   -                 100%1249,98849,988זכרחוף/מנופאי מזחאחרחברת נמל אשדוד2781

70,063   -                 100%1249,98549,985זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע2782

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2783

מ"בע

65,353   -                 100%1249,96949,969זכרם"מכ- הנדסת מערכת אחר

66,172   -                 100%1249,96849,968זכרכ"תורן ראשי בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2784

65,198   -                 100%1249,96749,967זכרמנהל רפואי מחוזיאחרשירותי בריאות כללית2785

62,277   -                 100%1249,96549,965זכרסדרן רב תכליתיאחרחברת נמל חיפה2786

64,481   -                 100%1249,95549,955זכררופא אזוריאחרח לאומית"קופ2787

60,299   -                 100%1249,94849,948זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה2788

65,327   -                 100%1249,94549,945זכרמנהל מחלקה נוירוכירורגיתאחרשירותי בריאות כללית2789

58,395   -                 99%1249,94549,945זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה2790



64,447   -                 95%1249,94349,943זכררופא כירורגיה אורתופדיתאחרשירותי בריאות כללית2791

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 2792

מחלקות בתי 

חולים

62,189   -                 100%1249,94249,942זכר____פנימית

64,039   -                 100%1249,94249,942נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2793

59,742   -                 99%1249,94049,940זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה2794

63,568   -                 100%1249,93549,935נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית2795

64,066 2,379            100%1249,93147,552נקבהמנהל יחידה פתולוגיה המטולאחרשירותי בריאות כללית2796

מערכות לחימה ,רפאל2797

מ"מתקדמות בע

60,885   -                 100%1249,93049,930זכרחסוימנהל מחלקה

64,974   -                 100%1249,92949,929זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי2798

64,019   -                 100%1249,92849,928נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2799

63,170   -                 100%1249,92349,923זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית2800

61,004   -                 100%1249,92149,921זכרתעופ.בטח.קמנהל מחלקהרשות שדות תעופה2801

67,741   -                 100%1249,91649,916זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2802

64,179   -                 100%1249,91549,915זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2803

62,622   -                 100%1249,91349,913זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2804

58,186   -                 100%1249,90849,908זכרטכנולוגיית המיד- אחראי תאום ייצור בכי אחרבנק ישראל2805

64,250   -                 100%1249,90749,907נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2806

64,756   -                 95%1249,90249,902זכרמנהל מחלקת פנימית במנהל מחלקהח בני ציון"עובדי ביה- חיפה2807

64,025   -                 100%1249,89649,896זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2808

64,486   -                 100%1249,88849,888נקבהא-רופא מומחה באימונולוגיהאחרשירותי בריאות כללית2809

64,883   -                 75%1249,88649,886זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית2810

64,438   -                 100%1249,88549,885נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2811

65,614   -                 100%1249,88049,880זכרתורן בתחנת כחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2812

68,181   -                 100%1249,87949,879זכרבטיחותמנהל אגףרשות שדות תעופה2813

64,261   -                 100%1249,87749,877זכררופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2814

65,785   -                 100%1249,87549,875זכר ת2-תורן חשמל באחרמ"חברת החשמל לישראל בע2815

58,886   -                 100%1249,87049,870זכר__מפקח קולאחררשות השידור2816

62,808   -                 100%1249,87049,870זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית2817

57,618   -                 100%1249,86849,868זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד2818

63,453   -                 100%1249,86649,866זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2819

64,904 1,229            98%1249,85948,630זכר)מנהל מחלקת אף אוזן גרון אחרשירותי בריאות כללית2820



63,389   -                 100%1249,85849,858זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2821

64,973   -                 100%1249,85749,857זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית2822

65,612   -                 100%1249,85249,852זכרתורן בתחנת כחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2823

63,458   -                 100%1249,85149,851נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2824

62,078 11,396           100%1249,84938,453נקבהמנהל יחידת דימות שדאחרשירותי בריאות כללית2825

63,560   -                 100%1249,84649,846נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2826

59,657   -                 100%1249,84549,845זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה2827

63,809   -                 100%1249,84449,844זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2828

63,869   -                 100%1249,84149,841זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית2829

63,441   -                 100%1249,83749,837זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2830

64,054   -                 75%1249,83349,833זכררופא מומחה באף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית2831

63,329   -                 100%1249,83149,831זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2832

63,648   -                 100%1249,82749,827זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2833

63,392   -                 100%1249,82249,822נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2834

64,418 588               100%1249,81649,228זכרמנהל יחידה בפתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית2835

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2836

מ"בע

64,670   -                 100%1249,81249,812זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחר

63,367   -                 100%1249,81149,811נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2837

66,199   -                 100%1249,80749,807זכרח לסטטיסטיקה ולחקר שווקים"ממאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2838

59,057   -                 100%1249,80349,803זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד2839

63,936   -                 100%1249,80149,801זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2840

67,153   -                 100%1249,79949,799נקבהל כספים"סמנכ- ל "סמנכל"סמנכ"מאוחדת"חולים -קופת2841

התעשיה הצבאית לישראל 2842

מ תעש"בע

63,112   -                 100%1249,78849,788נקבהכספיםל"סמנכ

66,854   -                 100%1249,78749,787זכרתאום תכנוןמנהל מחלקהרשות שדות תעופה2843

58,956   -                 100%1249,78649,786זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד2844

64,993   -                 100%1249,78349,783זכרמינהל'אבטחת המוצר ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2845

61,990   -                 100%1249,78249,782זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה2846

70,157   -                 100%1249,78249,782זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי2847

65,817   -                 100%1249,77749,777זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2848

63,650   -                 100%1249,77649,776זכררופא מומחה בכירורגיה אורתאחרשירותי בריאות כללית2849

63,204   -                 87%1249,77549,775נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית2850

67,923   -                 100%1249,77049,770זכרראג תקשובמנהל אגףרשות שדות תעופה2851

60,646   -                 100%1249,76949,769זכרת יחידה/ה מנהל/רופאאחרמכבי שירותי בריאות2852



63,598   -                 100%1249,76749,767זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2853

התעשיה הצבאית לישראל 2854

מ תעש"בע

59,850   -                 100%1249,76649,766זכרפ"מול"סמנכ

63,648   -                 100%1249,76349,763זכרן"אגף שב'ר- מנהל אגף מנהל אגף"מאוחדת"חולים -קופת2855

67,548   -                 100%1249,75849,758זכרחבר הנהלהחבר הנהלהבנק ישראל2856

66,548   -                 100%1249,75849,758זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2857

57,953   -                 100%1249,75649,756זכרפיקוח על הבנקים- מנהל מדור אחרבנק ישראל2858

75,387   -                 100%1249,74849,748זכרמנחט בטחוןאחררשות שדות תעופה2859

64,723   -                 100%1249,74749,747זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי2860

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2861

מ"בע

64,603   -                 100%1249,74249,742זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחר

64,008   -                 100%1249,73349,733זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2862

67,601   -                 100%1249,73049,730זכרמחוז יהודה.מ- מנהל אזור מנהל איזור"מאוחדת"חולים -קופת2863

64,844   -                 100%1249,72649,726זכרממונה השגחה.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2864

66,720   -                 100%1249,72249,722נקבהשרות משפטימנהל מחלקהיפו-תל אביב2865

64,630   -                 100%1249,72049,720נקבה____ילדיםאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 2866

60,032   -                 100%1249,72049,720זכרהנדסת איכותאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2867

64,857   -                 100%1249,72049,720זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2868

62,899   -                 100%1249,71949,719זכררופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2869

60,825   -                 100%1249,71849,718זכרמחוז מרכז.מ- מנהל אזור מנהל איזור"מאוחדת"חולים -קופת2870

63,307   -                 92%1249,71449,714זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית2871

64,180   -                 100%1249,71149,711נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית2872

64,288   -                 75%1249,70549,705נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית2873

62,892   -                 100%1249,70549,705נקבה____מכוניםאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 2874

57,830   -                 100%1249,69549,695נקבהפיקוח על הבנקים- כלכלן בכיר אחרבנק ישראל2875

מערכות לחימה ,רפאל2876

מ"מתקדמות בע

61,541   -                 100%1249,69349,693זכרחסוימנהל אגף

64,640   -                 100%1249,68549,685זכרמשמרת.מהנאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2877

64,299   -                 83%1049,68049,680זכרמפקח שידוראחררשות השידור2878

64,846 901               100%1249,67948,778נקבהמנהל יחידת רדיולוגיה במכואחרשירותי בריאות כללית2879

59,751   -                 100%1249,65949,659זכרתאום אילתמנהל מחלקהרשות שדות תעופה2880

59,486   -                 99%1249,65849,658זכר מפעיל מנוףtosאחרחברת נמל חיפה2881



64,866   -                 100%1249,65549,655זכר(א  )סגן מנהל בית חולים אחרשירותי בריאות כללית2882

63,110 95                 100%1249,64949,555זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית2883

62,903   -                 100%1249,64949,649זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2884

60,832   -                 100%1249,64849,648זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 2885

60,895   -                 100%1249,64049,640זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה2886

מנהל מ"איסורד בע2887

גזבר/כספים

61,622   -                 100%1249,63949,639זכרסמנכל כספים

64,926   -                 100%1249,63849,638זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית2888

65,518   -                 100%1249,63349,633זכרל"מנהל אגף אספקה לרכש חו.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2889

מערכות לחימה ,רפאל2890

מ"מתקדמות בע

60,802   -                 100%1249,62049,620זכרחסוימנהל אגף

62,895   -                 100%1249,61749,617זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי2891

50,101   -                 100%1249,61349,613זכרנ תפעול"רעאחרחברת נמל אשדוד2892

67,701   -                 100%1249,61249,612זכרERPראש מינהלת אחרשירותי בריאות כללית2893

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2894

מ"בע

64,030   -                 100%1249,61149,611זכריח/תח'מכירות ר/בשווקאחר

63,428   -                 100%1249,61049,610נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2895

63,408   -                 100%1249,60749,607זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית2896

58,361   -                 100%1249,60549,605זכריח/תח'נהל בקו טיסה ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2897

63,362   -                 100%1249,60449,604זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית2898

68,117   -                 100%1249,60049,600זכרל מחשוב וט"סמנכ- ל "סמנכל"סמנכאביב-אוניברסיטת תל2899

63,869   -                 100%1249,59549,595זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2900

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 2901

מחלקות בתי 

חולים

61,840   -                 100%1249,59449,594זכר_____מינהל

64,828 175               100%1249,58749,412נקבהסגן מנהל רפואי מחוזיאחרשירותי בריאות כללית2902

65,630   -                 100%1249,57849,578זכרמשמרת.מהנאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2903

68,546   -                 100%1249,57449,574זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע2904

65,763   -                 100%1249,57149,571זכרכ"תורן משנה בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2905

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2906

מ"בע

61,630   -                 100%1249,57049,570זכרמנהל פרויקטאחר

63,256   -                 100%1249,56849,568נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2907

מערכות לחימה ,רפאל2908

מ"מתקדמות בע

61,311   -                 100%1249,56549,565זכרחסוימנהל אגף

59,668   -                 100%1249,56449,564זכרתיכון מכונות וחלקיהןאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2909



63,864   -                 100%1249,56049,560נקבהסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי2910

62,829   -                 100%1249,55249,552זכרל נמל חיפה"מנכ- מנהל כללי מנהל כלליחברת נמל חיפה2911

63,829   -                 100%1249,54949,549נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2912

58,631   -                 100%1249,54649,546זכרצלם פילם באחררשות השידור2913

61,249 11,605           100%1249,54637,941זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית2914

59,917 14,275           100%1249,54535,270נקבה(ח"בבי)רופא מנהל שירות אחרשירותי בריאות כללית2915

63,803   -                 100%1249,54549,545זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2916

63,342   -                 100%1249,54449,544נקבהרופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית2917

70,263   -                 100%1249,54449,544זכרמתמטיקהאחראוניברסיטת בר אילן2918

64,957   -                 100%1249,54149,541זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל2919

64,989   -                 100%1249,52249,522זכרכ"תורן ראשי בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2920

59,600   -                 100%1249,51649,516זכרעוזר רכז עגינהאחרחברת נמל חיפה2921

66,368   -                 100%1249,51549,515זכרב"מדה- סגן רקטור סגן רקטוראוניברסיטת בן גוריון בנגב2922

מערכות לחימה ,רפאל2923

מ"מתקדמות בע

60,080   -                 100%1249,51449,514זכרחסויכלכלן

58,762   -                 100%1249,51449,514זכר23מנע רציף אחרחברת נמל אשדוד2924

65,080   -                 100%1249,50949,509זכרכ"תורן ראשי בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2925

64,729   -                 100%1249,50649,506זכר_____מינהלמנהל מחלקהח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 2926

61,963 8,965            100%1249,50440,539זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית2927

64,950   -                 100%1249,50349,503נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2928

63,540   -                 100%1249,49949,499זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2929

63,699   -                 100%1249,49849,498זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2930

61,964   -                 100%1249,49649,496זכרהנדסי/ר ביצועים מדעיאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2931

63,762 49                 100%1249,49449,445נקבה'ב)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית2932

62,858 485               100%1249,49049,005זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית2933

64,750   -                 100%1249,48649,486זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2934

64,584   -                 100%1249,47949,479זכרמנהל מחלקת הרכבות מכניות גזראחרמ"חברת החשמל לישראל בע2935

70,735   -                 100%1249,47649,476זכרמנהל כללימנהל כללימ"שחמ מקורות ביצוע בע2936

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2937

מ"בע

64,893   -                 100%1249,47149,471זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחר

63,663   -                 100%1249,46749,467נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2938

64,236   -                 100%1249,46749,467זכרמנהל אגף חשבונאות וכלכלהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2939



69,979   -                 75%949,46649,466זכרפיזיקהאחראוניברסיטת בר אילן2940

74,669   -                 100%1249,46049,460זכרמסופיםמנהל אגףרשות שדות תעופה2941

61,712   -                 100%1249,46049,460זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל2942

69,320   -                 100%1249,45849,458זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע2943

57,628   -                 100%1249,45849,458נקבהחותם- מנהל אגף מנהל אגףבנק ישראל2944

64,122   -                 100%1249,45149,451זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2945

63,157   -                 100%1249,45049,450נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2946

57,168   -                 100%1249,44849,448זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד2947

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2948

מ"בע

63,838   -                 100%1249,44449,444זכרמינהל'מכירות ר/שווקאחר

64,891   -                 100%1249,43849,438זכרמ"במחז. צ מפע"ראחרמ"חברת החשמל לישראל בע2949

63,928   -                 100%1249,43749,437זכררופא מומחה במחלות ריאהאחרשירותי בריאות כללית2950

62,822   -                 100%1249,43549,435זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2951

62,771   -                 100%1249,42949,429נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2952

57,610   -                 100%1249,42749,427נקבהפיקוח על הבנקים- כלכלן בכיר אחרבנק ישראל2953

63,738   -                 100%1249,42649,426זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2954

63,484   -                 100%1249,42649,426נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2955

64,785   -                 100%1249,41449,414זכרממונה השגחה.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2956

63,291   -                 100%1249,41349,413זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2957

57,600   -                 100%1249,41249,412זכרמתאם נקיון תפעואחרחברת נמל אשדוד2958

62,030   -                 100%1249,41249,412זכרסגל מנהליאחרם-האוניברסיטה העברית בי2959

62,828   -                 100%1249,40949,409זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2960

62,967   -                 75%1249,40949,409זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2961

64,528   -                 100%1249,40649,406זכרכת אלקטרוניקה כלליתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2962

63,775   -                 100%1249,39649,396זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2963

63,642   -                 100%1249,39649,396זכררופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2964

58,352   -                 100%1249,39349,393זכרח ציוד''רמ' עאחרחברת נמל אשדוד2965

63,088   -                 100%1249,39349,393נקבהרופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית2966

59,755 12,865           100%1249,39236,527זכר(א  )רנטגנאי ראשי אחרשירותי בריאות כללית2967

63,682   -                 100%1249,38949,389נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2968

62,868   -                 100%1249,38249,382נקבהיועץ משפטייועץ משפטים-האוניברסיטה העברית בי2969

63,003   -                 100%1249,36249,362זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית2970

64,691   -                 100%1249,36249,362זכרמנהל מחלקה גריאטריה פנימאחרשירותי בריאות כללית2971

67,010   -                 100%1249,35149,351זכרחשמל ומחשבים. ה- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב2972

62,801   -                 100%1249,35149,351זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית2973



58,357   -                 100%1249,33549,335זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד2974

75,460   -                 100%1249,33549,335זכרלוגיסטיקהמנהל אגףרשות שדות תעופה2975

65,165   -                 100%1249,33449,334זכרכ"תורן משנה בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע2976

61,596   -                 100%1249,32849,328זכרל משאבים"סמנ- ל "סמנכל"סמנכחברת נמל חיפה2977

63,958   -                 75%1249,32849,328נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית2978

62,724   -                 100%1249,32649,326נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית2979

61,671   -                 95%1249,32549,325זכרמנהל היחידה לכירורגיה פלסטיתאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה2980

63,789   -                 100%1249,32449,324זכר('ב)רופא איזורי אחרשירותי בריאות כללית2981

62,748   -                 100%1249,32349,323זכררופא מרחביאחרח לאומית"קופ2982

63,806   -                 100%1249,32249,322זכררופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית2983

64,382   -                 100%1249,31949,319זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית2984

64,511   -                 100%1249,31849,318נקבהסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל2985

62,794   -                 100%1249,31549,315נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2986

66,443   -                 100%1249,31549,315זכרמבקר פנימימבקר פנימימ"התעשיה האוירית לישראל בע2987

מערכות לחימה ,רפאל2988

מ"מתקדמות בע

60,240   -                 100%1249,31249,312זכרחסוימנהל מחלקה

60,667   -                 100%1249,30849,308זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע2989

63,029   -                 100%1249,30849,308זכרהדרכה מבצעמנהל מחלקהרשות שדות תעופה2990

73,449   -                 100%1249,30749,307זכרמנחט פ טיסאחררשות שדות תעופה2991

68,588   -                 100%1249,30349,303נקבהמדעןאחרמכון ויצמן למדע2992

אלתא תעשיות אלקטרוניות 2993

מ"בע

62,783   -                 100%1249,29949,299זכריח/תח'מכירות ר/בשווקאחר

מערכות לחימה ,רפאל2994

מ"מתקדמות בע

59,908   -                 100%1249,29949,299זכרחסוימנהל מחלקה

62,895   -                 100%1249,29649,296נקבה(א)מנהל להתפתחות הילד אחרשירותי בריאות כללית2995

60,453   -                 100%1249,29249,292זכררפואת ילדיםאחר"מאוחדת"חולים -קופת2996

62,708   -                 100%1249,28549,285נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית2997

מערכות לחימה ,רפאל2998

מ"מתקדמות בע

60,417   -                 100%1249,28149,281זכרחסויכלכלן

62,472 4,153            100%1249,27945,127זכררופא מתמחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית2999

64,832   -                 100%1249,27749,277נקבהמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית3000

61,528   -                 100%1249,27549,275זכרראש אגףמנהל אגףם-האוניברסיטה העברית בי3001

59,446   -                 100%1249,26649,266זכרצפו.מפקח באחררשות שדות תעופה3002

62,737   -                 95%1249,26649,266זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3003

62,546   -                 100%1249,26249,262זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3004

62,283   -                 100%1249,26149,261זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל3005



62,793   -                 100%1249,26149,261זכרד- מכונאי ראשי אחרחברת נמל אשדוד3006

65,601   -                 100%1249,25849,258זכרמדור.ר-משמרת.מפאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3007

63,597   -                 100%1249,25149,251זכרראש המכון לכימיהמנהל מחלקהם-האוניברסיטה העברית בי3008

63,592   -                 100%1249,25149,251זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3009

53,217   -                 100%1249,25149,251זכרחוף/מנופאי מזחאחרחברת נמל אשדוד3010

62,392 7,330            75%1249,24941,919נקבהרופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית3011

63,359   -                 100%1249,24849,248נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3012

62,504   -                 100%1249,24349,243זכרת נשים/רופאאחרמכבי שירותי בריאות3013

62,930   -                 100%1249,24349,243זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3014

63,007   -                 100%1249,23849,238נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3015

ח תל "קרן המחקרים שליד ביה3016

השומר

67,521   -                 100%1249,23649,236נקבהסגן מנהל לכלכלה בקרה ותיקצובאחר

65,172   -                 100%1249,22649,226זכר ת2-תורן חשמל באחרמ"חברת החשמל לישראל בע3017

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3018

מ"בע

64,639   -                 100%1249,22549,225זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחר

61,399   -                 100%1249,22449,224זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל3019

64,118   -                 100%1249,22349,223זכרמנהל מדור רפואה תעסוקתיתאחרשירותי בריאות כללית3020

63,311   -                 100%1249,21949,219זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3021

64,401   -                 100%1249,21149,211זכרמדור.ר-משמרת.מפאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3022

63,926   -                 100%1249,21149,211זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3023

64,584   -                 100%1249,20249,202זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3024

68,554   -                 100%1249,20049,200זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע3025

60,482   -                 100%1249,19849,198זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל3026

61,107   -                 100%1249,19749,197זכרבטחוןמנהל מחלקהרשות שדות תעופה3027

62,028   -                 83%1049,19549,195זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי3028

62,428   -                 100%1249,19349,193זכרל"מנכמנהל כללימ"רכבת ישראל בע3029

66,742   -                 100%1249,18949,189נקבהADVANCED ERCראש מעבדת אחראוניברסיטת חיפה3030

55,076   -                 100%1249,18549,185זכרנתבאחרחברת נמל אשדוד3031

64,906   -                 100%1249,18249,182זכרתורן בתחנת כחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3032

63,367   -                 100%1249,18249,182זכרכון מוקדם אוירונאוטיאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3033

69,552   -                 75%949,18149,181זכרערבי'טל'מנל"סמנכרשות השידור3034



62,689   -                 100%1249,17349,173זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית3035

63,116   -                 100%1249,17049,170נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3036

57,116   -                 100%1249,16549,165זכרפיקוח על הבנקים- מנהל אגף מנהל אגףבנק ישראל3037

64,805   -                 100%1249,15749,157זכרמנהל מחלקת הסעים ותובלה דרוםאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3038

63,225   -                 100%1249,15749,157נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3039

62,386   -                 90%1249,15449,154זכררופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3040

63,804   -                 100%1249,15249,152זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3041

61,393 7,352            100%1249,13941,786נקבה)סגן רנטגנאי אבחון ראשי אחרשירותי בריאות כללית3042

62,713   -                 100%1249,13749,137זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3043

62,839   -                 100%1249,13749,137זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3044

62,713   -                 100%1249,12949,129זכר'ג)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית3045

63,642   -                 100%1249,12649,126זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3046

68,134   -                 100%1249,12149,121זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע3047

58,656   -                 99%1249,11849,118זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה3048

60,106   -                 100%1249,11449,114זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3049

64,560   -                 100%1249,11149,111זכראוירומכניקהאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3050

63,792   -                 100%1249,11049,110זכרמינהל'אבטחת המוצר ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3051

62,684   -                 100%1249,10949,109זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3052

63,689   -                 100%1249,10849,108זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3053

60,762   -                 100%1249,10749,107זכרמהנדס אנליזות מבנהאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3054

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3055

מ"בע

62,992   -                 100%1249,10749,107זכרמנהל פרויקטאחר

75,563   -                 100%1249,10649,106זכרע"רשות ניר הנהלה"יורשות ניירות ערך3056

65,915   -                 100%1249,10249,102זכרל חטיבת הכספים"סמנכל"סמנכמפעל הפיס3057

62,664   -                 100%1249,08749,087זכררופא כירורגיה אורתופדיתאחרשירותי בריאות כללית3058

63,233   -                 100%1249,08149,081נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3059

62,612   -                 100%1249,07349,073נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3060

63,188   -                 100%1249,07249,072נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3061

62,762   -                 100%1249,06549,065נקבהסגן בכיר למנהל מחלקה פנימאחרשירותי בריאות כללית3062

64,715   -                 100%1249,05849,058זכרנהגים-משמרתאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3063

62,488   -                 100%1249,05849,058נקבהרופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית3064

66,205   -                 100%1249,04449,044זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3065



64,234   -                 100%1249,03349,033זכרכ" תח2-ל.כימ.תואחרמ"חברת החשמל לישראל בע3066

60,598   -                 100%1249,03049,030זכרבקרה תקציבמנהל מחלקהרשות שדות תעופה3067

62,250   -                 100%1249,02549,025זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3068

64,147 179               100%1249,02148,842נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית3069

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3070

מ"בע

63,172   -                 100%1249,00849,008זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחר

64,203   -                 100%1249,00849,008זכרמנהל רפואי מינהלתאחרשירותי בריאות כללית3071

63,242   -                 100%1249,00249,002זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3072

64,887   -                 94%1249,00149,001זכרמנהל מחלקה אנדוקרינולוגיהאחרשירותי בריאות כללית3073

63,408   -                 100%1249,00049,000נקבהמנהל רפואי מינהלתאחרשירותי בריאות כללית3074

63,701   -                 100%1248,99948,999זכריח/תח'מכירות ר/בשווקאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3075

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 3076

מחלקות בתי 

חולים

61,069   -                 100%1248,99948,999זכר____פנימית

נשיא אוניברסיטת חיפה3077

לא /אקדמי

אקדמי

73,035   -                 100%1248,99848,998זכר-נשיא 

56,913   -                 100%1248,99848,998נקבההפצת מידע- כלכלן אחרבנק ישראל3078

62,123   -                 100%1248,99148,991נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3079

62,265 66                 100%1248,99148,925נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3080

62,322   -                 100%1248,98248,982נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3081

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3082

מ"בע

63,398   -                 100%1248,98148,981זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחר

65,078   -                 100%1248,98048,980זכרמנהל אזור אריאלאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3083

מערכות לחימה ,רפאל3084

מ"מתקדמות בע

59,718   -                 100%1248,97248,972זכרחסוימנהל מחלקה

62,110   -                 100%1248,97148,971נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3085

סגן מנהל אגף מנהלת משאבי אנוש אחרמ"חברת החשמל לישראל בע3086

פ"ממת

64,077   -                 100%1248,97048,970נקבה

64,748   -                 100%1248,96948,969זכררופא כפראחרשירותי בריאות כללית3087

63,421   -                 100%1248,96748,967זכררופא מומחה בכיר בטיפול נמאחרשירותי בריאות כללית3088

64,672   -                 100%1248,95948,959זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי3089

64,581   -                 100%1248,95648,956זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3090

63,366   -                 100%1248,95148,951נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3091

64,642   -                 100%1248,94748,947זכרמנהל מחלקה מחלקת דודאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3092



57,041   -                 100%1248,94748,947זכריועץ בכיראחרבנק ישראל3093

62,599   -                 100%1248,94348,943זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3094

63,183   -                 100%1248,94048,940זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית3095

63,689   -                 100%1248,94048,940זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3096

60,678 7,818            100%1248,94041,122זכרסגן בכיר למנהל מכון רנטגןאחרשירותי בריאות כללית3097

62,556 67                 100%1248,92848,860נקבהמ)רופא מומחה בגניקולוגיה אחרשירותי בריאות כללית3098

58,375   -                 100%1248,92648,926זכרמ"מ- ע בכיר "מנאחרחברת נמל אשדוד3099

62,809   -                 100%1248,92548,925זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3100

63,280 854               100%1248,92148,067נקבהמנהל מחלקת שיקוםאחרשירותי בריאות כללית3101

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 3102

מחלקות בתי 

חולים

60,947   -                 100%1248,91948,919זכר____פנימית

63,524 1,707            100%1248,91547,208זכרמנהל מחלקת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3103

66,235   -                 100%1248,91148,911נקבהמדעןאחרמכון ויצמן למדע3104

65,285   -                 100%1248,91048,910זכרמבנה קרקעימנהל מחלקהרשות שדות תעופה3105

65,032   -                 100%1248,90548,905זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3106

60,951   -                 100%1248,90348,903זכראלקטר.ב.טכאחררשות שדות תעופה3107

62,429   -                 100%1248,89948,899זכריח/תח'שרות ר/ל מינהלאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3108

התעשיה הצבאית לישראל 3109

מ תעש"בע

61,299   -                 100%1248,89748,897זכרמנהל חטיבהל"סמנכ

61,512 2,679            100%1248,89046,212זכררופא מתמחה בכאבאחרשירותי בריאות כללית3110

60,754 8,432            100%1248,88840,456זכר(ח"בבי)רופא מנהל שירות אחרשירותי בריאות כללית3111

62,678   -                 99%1248,88748,887נקבהרופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית3112

התעשיה הצבאית לישראל 3113

מ תעש"בע

62,184   -                 100%1248,88748,887זכרל לשיווק"סמנכל"סמנכ

58,532   -                 100%1248,88448,884זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית3114

62,529   -                 100%1248,88248,882נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3115

סגן נשיא המרכז האקדמי רופין3116

לא /אקדמי

אקד

63,927   -                 100%1248,87748,877זכרל"מנכ- סגני נשיא 

62,921   -                 100%1248,87648,876זכרמנהל מחלקת רפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3117

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3118

מ"בע

63,848   -                 100%1248,87648,876זכריח/תח'מכירות ר/בשווקאחר

62,919   -                 100%1248,86548,865נקבהמנהל מחלקת אנדוקרינולוגיתאחרשירותי בריאות כללית3119

63,178   -                 100%1248,85648,856זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית3120

60,564   -                 100%1248,85648,856זכרמערכות מכנמנהל מחלקהרשות שדות תעופה3121



62,908   -                 100%1248,85548,855זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3122

62,960   -                 100%1248,85148,851זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3123

58,153   -                 100%1248,84948,849זכרקברניטאחרחברת נמל חיפה3124

61,981   -                 100%1248,84448,844נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3125

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3126

מ"בע

61,780   -                 100%1248,84148,841זכריח/תח'הנדסת מחשבים ראחר

60,150   -                 100%1248,84148,841זכרכון מוקדם אוירונאוטיאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3127

63,998   -                 100%1248,83848,838זכרמנהל מחלקת סיעודיות ממושאחרשירותי בריאות כללית3128

63,694   -                 100%1248,83748,837נקבהמנהל תחוםאחרמכבי שירותי בריאות3129

62,103   -                 98%1248,82248,822נקבהרופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית3130

56,954   -                 100%1248,81948,819נקבהשווקים- מנהל אגף מנהל אגףבנק ישראל3131

58,647   -                 99%1248,81948,819זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה3132

67,070   -                 100%1248,81848,818זכרל"סמנכל"סמנכמ"התעשיה האוירית לישראל בע3133

57,217   -                 100%1248,81248,812זכרמכונאי ראשון גואחרחברת נמל אשדוד3134

65,142   -                 100%1248,81148,811זכרמיחשובמנהל מחלקהרשות שדות תעופה3135

55,813   -                 100%1248,81048,810זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד3136

62,904   -                 100%1248,80648,806נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3137

62,493   -                 100%1248,80548,805נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3138

62,451   -                 82%1248,80448,804נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3139

62,146   -                 100%1248,80248,802נקבהקרדיולוגיהאחר"מאוחדת"חולים -קופת3140

59,074   -                 100%1248,80048,800זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3141

59,090 14,461           100%1248,79334,333נקבהבית ח- רופא מומחה במחלקה אחרשירותי בריאות כללית3142

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3143

מ"בע

62,780   -                 100%1248,79048,790זכרתיכון מכונות וחלקיהןאחר

57,884   -                 100%1248,79048,790זכרחוף/מנופאי מזחאחרחברת נמל אשדוד3144

61,606   -                 100%1248,79048,790זכרמשפטיםאחראוניברסיטת בר אילן3145

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3146

מ"בע

64,668   -                 100%1248,78748,787זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחר

61,689   -                 100%1248,77148,771זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3147

63,165   -                 100%1248,77148,771זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי3148

65,650   -                 100%1248,76748,767נקבהש קרייט"ס ע"ביה- דיקנים דיקניםאוניברסיטת בן גוריון בנגב3149

57,841   -                 100%1248,76548,765זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד3150

63,320   -                 99%1248,76548,765נקבה('ב)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית3151

69,615   -                 100%1248,76348,763זכרלרפואה. פקאחראוניברסיטת בר אילן3152

62,605   -                 100%1248,75848,758זכרמנהל המחלקה להערכת טכנולואחרשירותי בריאות כללית3153



62,710   -                 100%1248,75448,754נקבה(ב)מנהל להתפתחות הילד אחרשירותי בריאות כללית3154

62,097   -                 100%1248,75248,752נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3155

64,011   -                 99%1248,75148,751נקבהמנהל רפואי מחוזיאחרשירותי בריאות כללית3156

56,861   -                 100%1248,74948,749זכרמשאבי אנוש ומינ- מנהל מדור בכיר אחרבנק ישראל3157

66,225   -                 100%1248,74748,747זכרב"מדה- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב3158

62,733   -                 100%1248,74248,742נקבהמ)מנהל שירות בקהילה -רופאאחרשירותי בריאות כללית3159

62,817   -                 100%1248,73848,738זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3160

64,341   -                 100%1248,72348,723זכרמנהל מחלקה אונקולוגיתאחרשירותי בריאות כללית3161

61,978   -                 100%1248,71948,719זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3162

62,255   -                 100%1248,71248,712זכררופא מומחה באונקולוגיהאחרשירותי בריאות כללית3163

57,592   -                 100%1248,70648,706זכר_______צלםאחררשות השידור3164

62,011   -                 100%1248,70548,705זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3165

59,806   -                 100%1248,70348,703זכררופא מתמחה ברפואה דחופהאחרשירותי בריאות כללית3166

60,583   -                 100%1248,69448,694זכרמנהל עבודהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3167

61,955   -                 100%1248,69248,692זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3168

66,211   -                 75%948,67948,679זכראחר ממלא מקום ראש רשותאחרמ עראבה.מ3169

58,028   -                 100%1248,67948,679זכרתיכון מכונות וחלקיהןאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3170

67,663   -                 100%1248,67948,679זכרביולוגיה- דיקן דיקניםמכון ויצמן למדע3171

62,861   -                 100%1248,67548,675זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3172

57,521   -                 92%1148,67548,675זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה3173

60,607   -                 90%1248,67448,674זכרמוקד חירום- ת /ה ראשוני/רופאאחרמכבי שירותי בריאות3174

61,756 1,878            100%1248,67346,795נקבהרופא מומחה ברפואה גרעיניתאחרשירותי בריאות כללית3175

61,687   -                 100%1248,67148,671זכררופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3176

68,946   -                 100%1248,67048,670זכרמנהל אזור ירדןמנהל איזורמ"מקורות חברת מים בע3177

59,125   -                 100%1248,66948,669זכרמתכנן מערכותאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3178

61,370   -                 100%1248,66948,669זכריח/תח'הנדסת מכונות ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3179

62,039   -                 100%1248,66648,666נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3180

64,490   -                 100%1248,66548,665זכרמינהל'נתוח מידע ר/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3181

התעשיה הצבאית לישראל 3182

מ תעש"בע

61,061   -                 100%1248,66548,665זכרל ומנהל חטיבה"סמכל"סמנכ

60,087 12,851           100%1248,66335,811זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית3183

63,241   -                 100%1248,65048,650זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3184



61,968   -                 100%1248,64248,642נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3185

66,978   -                 100%1248,63648,636זכרניהול- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בר אילן3186

62,035   -                 95%1248,63248,632זכררופא מומחה בהרדמהאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה3187

62,724   -                 95%1248,63048,630נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3188

61,792 2,006            100%1248,62746,621זכררופא מתמחה בהמטולוגיהאחרשירותי בריאות כללית3189

58,219   -                 98%1248,61848,618זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה3190

60,869 12,569           100%1248,60736,038זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית3191

63,955   -                 100%1248,60648,606זכרסגן בכיר למנהל מחלקת ילדיאחרשירותי בריאות כללית3192

61,725   -                 100%1248,60448,604זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית3193

68,485   -                 100%1248,60348,603זכרע"רשות נימזכיררשות ניירות ערך3194

62,255   -                 100%1248,60248,602נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3195

62,603   -                 100%1248,59848,598נקבהרופא רנטגן מומחהאחרשירותי בריאות כללית3196

63,477 224               75%948,59648,372זכרמנהל מחלקת אף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית3197

62,048   -                 75%1248,59348,593נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3198

62,932   -                 100%1248,59248,592זכרולוסי.י.ב'מכו'ר- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל3199

61,542   -                 100%1248,59248,592זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3200

62,059   -                 100%1248,59148,591נקבהרופא מומחה באף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית3201

63,255   -                 100%1248,58848,588זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3202

62,025   -                 100%1248,58848,588נקבהרופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית3203

56,403   -                 100%1248,58748,587זכראונ- ע ישיר "מנאחרחברת נמל אשדוד3204

67,638   -                 100%1248,58648,586נקבהמדעןאחרמכון ויצמן למדע3205

58,082   -                 100%1248,58548,585זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3206

מערכות לחימה ,רפאל3207

מ"מתקדמות בע

סגן מנהל 

אגף

59,570   -                 100%1248,58448,584זכרחסוי

62,978   -                 100%1248,58448,584נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית3208

58,516   -                 100%1248,58148,581זכרהרס-בדיקות אלאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3209

מערכות לחימה ,רפאל3210

מ"מתקדמות בע

60,719   -                 100%1248,58048,580זכרחסוימנהל מחלקה

מערכות לחימה ,רפאל3211

מ"מתקדמות בע

סגן מנהל 

אגף

59,265   -                 100%1248,57848,578נקבהחסוי

67,711   -                 100%1248,57848,578זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע3212

64,030   -                 100%1248,57348,573זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3213

64,021   -                 100%1248,56948,569זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3214



63,662   -                 100%1248,56548,565זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3215

מערכות לחימה ,רפאל3216

מ"מתקדמות בע

סגן מנהל 

אגף

59,254   -                 100%1248,56448,564זכרחסוי

64,338   -                 75%1248,55848,558נקבה(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית3217

עוזר /עוזראוניברסיטת בר אילן3218

עוזר ב/ראשי

65,482   -                 100%1248,55348,553זכרלנשיא- עוזר בכיר 

55,602   -                 100%1248,54948,549זכרע בסבב ד"מ מנ"מאחרחברת נמל אשדוד3219

66,215   -                 100%1248,54648,546נקבהחבר הנהלהחבר הנהלהבנק ישראל3220

עוזר + ראש מינהלת השינוי המבני אחרמ"חברת החשמל לישראל בע3221

ל"למנכ

65,450   -                 100%1248,54548,545זכר

61,736   -                 100%1248,54348,543זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל3222

63,105   -                 100%1248,53748,537זכריחידה לרפואה/ מנהל מכון אחרשירותי בריאות כללית3223

62,418   -                 100%1248,53548,535נקבהרופא מומחה באונקולוגיהאחרשירותי בריאות כללית3224

61,448   -                 100%1248,53248,532זכראקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל3225

60,838   -                 95%1248,53248,532זכרמנהל יחידה לראומטולוגיהאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה3226

58,732   -                 100%1248,53148,531זכרחשמלמנהל מדוררשות שדות תעופה3227

62,276   -                 100%1248,52848,528זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3228

68,959   -                 100%1248,52848,528זכרפרשנות ותרבות- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בר אילן3229

63,325   -                 100%1248,52648,526זכרמנהל יחידה נוירולוגיתאחרשירותי בריאות כללית3230

63,331 588               100%1248,52047,932זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית3231

68,704   -                 100%1248,51448,514זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי3232

63,851   -                 100%1248,51448,514זכרכ"תורן משנה בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3233

61,465   -                 100%1248,51148,511זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3234

60,060   -                 100%1248,50948,509זכרמסחריות.תשמנהל מחלקהרשות שדות תעופה3235

התעשיה הצבאית לישראל 3236

מ תעש"בע

62,506   -                 100%1248,50848,508זכרמנהל חטיבהל"סמנכ

61,924   -                 100%1248,50848,508זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי3237

62,617   -                 100%1248,50848,508זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3238

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3239

מ"בע

58,387   -                 100%1248,50848,508זכרמ'מפתח מערכות מכאחר

ח תל "קרן המחקרים שליד ביה3240

השומר

65,384   -                 100%1248,50148,501זכרמנכלמנהל כללי

61,813   -                 100%1248,49948,499נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3241

64,034   -                 100%1248,49648,496זכרכ"תורן ראשי בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3242



64,095   -                 100%1248,48948,489זכרמנהל אזור בית שמשאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3243

61,942   -                 100%1248,48648,486נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3244

62,147   -                 100%1248,48648,486זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3245

59,005   -                 100%1248,48248,482זכרמכונאי ראשי גוראחרחברת נמל חיפה3246

63,581   -                 100%1248,47548,475זכרסרמש אלקטראחררשות שדות תעופה3247

63,600 26                 100%1248,47148,444זכרמנהל יחידת אשפוז יוםאחרשירותי בריאות כללית3248

61,707   -                 100%1248,46848,468נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3249

התעשיה הצבאית לישראל 3250

מ תעש"בע

60,866   -                 100%1248,46248,462זכרתפעול ובטיחותמנהל אגף

68,178   -                 100%1248,45848,458זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע3251

62,168   -                 100%1248,45548,455זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית3252

64,105   -                 100%1248,45348,453נקבהמנהל רפואי מינהלתאחרשירותי בריאות כללית3253

61,205   -                 100%1248,45248,452זכרמנהל עבודה בכיראחרמ"חברת החשמל לישראל בע3254

55,430   -                 100%1248,45248,452זכרע בסבב ד"מ מנ"מאחרחברת נמל אשדוד3255

61,034   -                 100%1248,45048,450זכרמזוג אוירמנהל מחלקהרשות שדות תעופה3256

64,011   -                 100%1248,44648,446זכרסגן מנהל אגף היצור למכונותאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3257

61,456   -                 100%1248,44548,445נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3258

61,764   -                 100%1248,44448,444נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3259

58,414   -                 100%1248,44448,444זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה3260

מערכות לחימה ,רפאל3261

מ"מתקדמות בע

59,470   -                 75%948,44348,443זכרחסוימנהל אגף

62,012   -                 100%1248,43848,438זכררופא מתמחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית3262

67,874   -                 100%1248,43248,432זכרפיזיקהאחראוניברסיטת בר אילן3263

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3264

מ"בע

63,157   -                 100%1248,43148,431זכרמהנדס ראשיאחר

63,409   -                 100%1248,43148,431זכרמנהל מכון נפרולוגיאחרשירותי בריאות כללית3265

74,484   -                 100%1248,43048,430זכרמנהל כללימנהל כללימ"חברת דואר ישראל בע3266

57,920   -                 100%1248,42148,421זכרל תפעול"סמנכ- ל "סמנכל"סמנכחברת נמל אשדוד3267

62,485   -                 100%1248,42048,420נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3268

מערכות לחימה ,רפאל3269

מ"מתקדמות בע

60,770   -                 100%1248,41948,419נקבהחסוימנהל אגף

58,789   -                 100%1248,41548,415נקבהדוברדוברמ"התעשיה האוירית לישראל בע3270

61,780   -                 100%1248,41148,411זכרממונה תשתיות מיחשוב ארציאחרמ"מקורות חברת מים בע3271

61,679   -                 100%1248,41148,411זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3272

73,190   -                 100%1248,40948,409זכרתשלומיםמנהל אגףרשות שדות תעופה3273



62,805   -                 100%1248,40848,408נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3274

61,600   -                 100%1248,40848,408נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3275

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3276

מ"בע

61,963   -                 100%1248,40248,402זכרמינהל'אבטחת המוצר ראחר

61,460   -                 100%1248,39448,394נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3277

62,377   -                 100%1248,39248,392זכרר אגף מערכות- מנהל אגף מנהל אגףחברת נמלי ישראל3278

62,681 1,869            83%1248,38846,519זכריועץ-רופא גריאטריהאחרשירותי בריאות כללית3279

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3280

מ"בע

63,031   -                 100%1248,38448,384זכרמינהל'נתוח מידע ר/תכאחר

60,879   -                 100%1248,37448,374נקבהסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל3281

61,459   -                 100%1248,36948,369זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל3282

67,310   -                 100%1248,36248,362נקבהמדעןאחרמכון ויצמן למדע3283

64,003   -                 100%1248,36248,362זכר ת2-תורן חשמל באחרמ"חברת החשמל לישראל בע3284

59,391   -                 100%1248,35148,351זכרמרכז למדעי החיים והנד.ראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 3285

62,488   -                 100%1248,34648,346נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3286

63,737   -                 100%1248,34548,345זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3287

63,696   -                 100%1248,34448,344זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3288

61,739   -                 100%1248,34248,342זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3289

63,606   -                 100%1248,33948,339זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3290

60,637 7,588            100%1248,33640,747נקבהמנהל יחידת כירוגית כלי דםאחרשירותי בריאות כללית3291

61,934 5,105            100%1248,33443,228זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית3292

55,716   -                 100%1248,33348,333זכרע בסבב ד"מ מנ"מאחרחברת נמל אשדוד3293

62,455   -                 100%1248,32948,329נקבהמ)רופא מומחה בגניקולוגיה אחרשירותי בריאות כללית3294

62,717   -                 100%1248,32748,327נקבה)אחות אחראית מרפאות חוץ אחרשירותי בריאות כללית3295

61,746   -                 100%1248,31648,316נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3296

62,725 480               100%1248,31547,835זכרמ)רופא מומחה בגניקולוגיה אחרשירותי בריאות כללית3297

67,693   -                 100%1248,31048,310זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע3298

57,842   -                 100%1248,30548,305זכרועד עובדיםאחררשות שדות תעופה3299

56,834   -                 100%1248,29948,299זכרמנה- ע בכיר "מנאחרחברת נמל אשדוד3300

62,275   -                 100%1248,29848,298נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3301

63,703   -                 100%1248,29348,293זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3302

59,294   -                 100%1248,29348,293זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3303

62,016   -                 100%1248,28948,289זכר(מומחה)רופא בקרת אשפוז אחרשירותי בריאות כללית3304



התעשיה הצבאית לישראל 3305

מ תעש"בע

60,592   -                 100%1248,28448,284זכרמבקר החברהמבקר פנימי

62,338   -                 100%1248,28448,284זכרטיס-תיכון מבנה כליאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3306

63,348   -                 100%1248,28348,283זכרכ"תורן ראשי בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3307

62,522   -                 100%1248,27848,278נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3308

60,958 3,142            100%1248,27445,132זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית3309

67,272   -                 100%1248,27148,271זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע3310

70,168   -                 100%1248,26748,267זכרמנהל יחידת המובלים ומפעל סינוןאחרמ"מקורות חברת מים בע3311

61,137   -                 100%1248,26448,264זכר_____ילדיםאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 3312

62,936   -                 100%1248,26248,262זכרתפעול מסוףמנהל מחלקהרשות שדות תעופה3313

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3314

מ"בע

64,992   -                 100%1248,25548,255זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחר

59,255   -                 100%1248,25548,255זכרדיקן מוסמכיםדיקניםמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 3315

62,444   -                 100%1248,25448,254זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3316

61,247 2,126            100%1248,24646,120זכררופא מומחה בגריאטריהאחרשירותי בריאות כללית3317

61,456   -                 100%1248,24448,244זכרמנהל מרכז לאוטנברגמנהל מחלקהם-האוניברסיטה העברית בי3318

59,835   -                 100%1248,24048,240זכרמסוף אלנבימנהל מחלקהרשות שדות תעופה3319

61,943   -                 75%1248,23448,234נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3320

61,686   -                 100%1248,23048,230זכררופא מומחה בכירורגיה אורתאחרשירותי בריאות כללית3321

63,778   -                 100%1248,22948,229זכרמנהל איזור נהריהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3322

60,942   -                 100%1248,22948,229זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל3323

65,649   -                 100%1248,22848,228זכרח תשתיות וסיוע טכני"ממאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3324

61,580   -                 100%1248,22048,220נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3325

61,904   -                 100%1248,22048,220זכר___חירורגיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 3326

63,056   -                 100%1248,21548,215זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית3327

64,294   -                 111%1248,21448,214זכר-דיקן דיקניםאוניברסיטת חיפה3328

61,639   -                 100%1248,21348,213נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3329

66,335   -                 100%1248,21048,210זכריועץ משפטי ומזכיר החברהיועץ משפטימ"חברת החשמל לישראל בע3330

63,811   -                 100%1248,20948,209זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3331



62,257   -                 100%1248,20748,207נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3332

65,138   -                 100%1248,20748,207זכרמנהל אגף תכנון הנדסיאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3333

62,080   -                 100%1248,20648,206נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3334

59,055   -                 100%1248,20648,206זכראוירודינמיקה חישוביתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3335

55,799   -                 100%1248,20548,205זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד3336

55,100   -                 100%1248,20348,203זכראתתאחרחברת נמל אשדוד3337

60,005   -                 100%1248,20148,201זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3338

מערכות לחימה ,רפאל3339

מ"מתקדמות בע

59,900   -                 100%1248,19948,199זכרחסוימנהל אגף

60,675   -                 100%1248,19948,199נקבהגנים ונוףמנהל מחלקהרשות שדות תעופה3340

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3341

מ"בע

62,278   -                 100%1248,19648,196זכרמינהל'שרות ר/ר מינהלאחר

מערכות לחימה ,רפאל3342

מ"מתקדמות בע

60,096   -                 100%1248,19548,195זכרחסוימנהל אגף

56,157   -                 100%1248,19048,190זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה3343

56,181   -                 100%1248,18848,188זכרפיקוח על הבנקים- מנהל מדור אחרבנק ישראל3344

61,666   -                 100%1248,18348,183זכררופא מומחה בגריאטריהאחרשירותי בריאות כללית3345

63,019 208               100%1248,17747,969זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית3346

61,933   -                 98%1248,17448,174זכררופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית3347

62,388   -                 100%1248,16948,169נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3348

61,488   -                 100%1248,16848,168נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3349

63,498   -                 100%1248,16648,166זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3350

61,330   -                 100%1248,16648,166זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3351

59,513 147               100%1248,16448,017נקבהרופא מתמחה בנואנטולוגיהאחרשירותי בריאות כללית3352

57,713   -                 99%1248,16348,163זכראתתאחרחברת נמל חיפה3353

62,102   -                 100%1248,16248,162זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3354

56,229   -                 100%1248,15548,155זכרמשאבי אנוש ומינ- מנהל מדור אחרבנק ישראל3355

63,044   -                 100%1248,14148,141זכרתורן דלקיםאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3356

61,518   -                 100%1248,13348,133נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3357

62,683   -                 100%1248,12748,127זכרממונה השגחה.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3358

56,895   -                 100%1248,12448,124זכר'ע- ע בכיר "מנאחרחברת נמל אשדוד3359

62,035   -                 100%1248,12148,121זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3360

62,428   -                 96%1248,11648,116זכרמקרא- סגן רקטור סגן רקטוראוניברסיטת בן גוריון בנגב3361



61,585   -                 96%1248,11348,113זכררופא עינייםאחרשירותי בריאות כללית3362

61,292   -                 100%1248,11148,111זכררופא מומחה בפתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית3363

66,322   -                 100%1248,10948,109זכרפתוח עסקימנהל אגףרשות שדות תעופה3364

63,324   -                 100%1248,10848,108זכרתורן בתחנת כחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3365

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3366

מ"בע

62,256   -                 100%1248,10648,106זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחר

53,792   -                 100%1248,09948,099זכרמנתח שיטותאחרבנק ישראל3367

60,510   -                 100%1248,09848,098זכרמשפטיםאחראוניברסיטת בר אילן3368

62,754   -                 89%1248,09748,097זכר(א-מומחה)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3369

63,028   -                 100%1248,09648,096זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית3370

64,552   -                 100%1248,09248,092זכרמנהל מחלקה רפואיתאחרח לאומית"קופ3371

62,537   -                 100%1248,09148,091זכרכ" תח2-ל.כימ.תואחרמ"חברת החשמל לישראל בע3372

62,648   -                 100%1248,08848,088זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית3373

61,549   -                 100%1248,08048,080נקבהרופא מומחה במחלות ריאהאחרשירותי בריאות כללית3374

62,363   -                 100%1248,07948,079נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3375

57,656   -                 99%1248,07948,079זכראתתאחרחברת נמל חיפה3376

62,446   -                 100%1248,07548,075זכרמינהל'בכיר בהרכבה ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3377

57,484   -                 100%1248,07148,071זכרמ'מפתח מערכות מכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3378

70,752   -                 100%1248,07148,071זכרראג לתכנוןמנהל אגףרשות שדות תעופה3379

65,395   -                 100%1248,07048,070נקבהחבר הנהלהחבר הנהלהבנק ישראל3380

מערכות לחימה ,רפאל3381

מ"מתקדמות בע

59,039   -                 100%1248,06848,068נקבהחסוימנהל אגף

55,818   -                 100%1248,06748,067זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד3382

58,967   -                 100%1248,06648,066נקבהיח/תח'תהל ר/חמר. נדסאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3383

62,049   -                 100%1248,06648,066זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3384

62,115   -                 100%1248,06548,065זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3385

התעשיה הצבאית לישראל 3386

מ תעש"בע

61,492   -                 100%1248,06248,062זכרם"ראש מינהלת רקאחר

60,674 6,206            100%1248,06141,856נקבהסגן בכיר למנהל מחלקה פנימאחרשירותי בריאות כללית3387

63,843   -                 100%1248,06148,061זכרתורן בתחנת כחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3388

62,122   -                 100%1248,06048,060זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3389

61,653 473               100%1248,05947,587זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית3390

64,360   -                 100%1248,05648,056זכרמבניםמנהל מחלקהרשות שדות תעופה3391



62,324   -                 100%1248,05448,054נקבהרופא מומחה בכיר בנאונטולואחרשירותי בריאות כללית3392

61,215   -                 100%1248,05248,052זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3393

65,209   -                 100%1248,03848,038זכרE.R.Cראש מעבדת אחראוניברסיטת חיפה3394

59,685   -                 100%1248,03848,038זכרבקר/מנהלאחררשות שדות תעופה3395

65,679   -                 100%1248,03748,037זכרמדעי הטבע- דיקן דיקניםאוניברסיטת חיפה3396

62,555   -                 100%1248,03648,036זכרמינהל'נתוח מידע ר/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3397

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3398

מ"בע

63,162   -                 100%1248,03448,034זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחר

61,892 578               100%1248,03347,455זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית3399

55,839   -                 100%1248,02948,029זכררב חובל גוררת מאחרחברת נמל אשדוד3400

55,823   -                 100%1248,02848,028זכרהנדסה כימיתאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב3401

57,448 14,674           100%1248,02233,348זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית3402

57,868   -                 100%1248,02148,021זכרהנדסי/ר ביצועים מדעיאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3403

66,826   -                 100%1248,02048,020נקבהמדעןאחרמכון ויצמן למדע3404

63,262   -                 100%1248,01848,018זכרמשמרת.מהנאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3405

63,910   -                 100%1248,01748,017זכרנהגים-משמרתאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3406

61,347   -                 100%1248,01648,016זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3407

63,452   -                 100%1248,01348,013זכרתורן בתחנת כחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3408

55,055   -                 100%1248,01248,012זכרע בסבב ד"מ מנ"מאחרחברת נמל אשדוד3409

53,419   -                 100%1248,00948,009זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה3410

מערכות לחימה ,רפאל3411

מ"מתקדמות בע

60,210   -                 100%1248,00448,004זכרחסוימנהל אגף

61,888   -                 100%1248,00248,002זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3412

62,377   -                 80%1248,00148,001נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3413

58,981   -                 100%1248,00148,001זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3414

63,434   -                 100%1247,99747,997זכרמנהל מחלקת מחשוב באגף היצוראחרמ"חברת החשמל לישראל בע3415

מערכות לחימה ,רפאל3416

מ"מתקדמות בע

59,886   -                 100%1247,99647,996זכרחסוימנהל אגף

60,085   -                 100%1247,98847,988זכר דקא290212- דיקנים דיקניםאביב-אוניברסיטת תל3417

62,176   -                 100%1247,98647,986נקבהרופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית3418

מערכות לחימה ,רפאל3419

מ"מתקדמות בע

59,885   -                 100%1247,98647,986זכרחסוימנהל אגף

59,001 9,059            100%1247,97538,916זכררופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית3420



61,236   -                 100%1247,97047,970נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3421

62,514   -                 100%1247,96947,969זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3422

61,291   -                 100%1247,96747,967נקבהרופא מומחה בגריאטריהאחרשירותי בריאות כללית3423

64,908   -                 100%1247,95947,959זכרמנהל מחלקה רפואיתאחרח לאומית"קופ3424

63,241   -                 100%1247,94947,949זכרתורן בתחנת כחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3425

60,732   -                 100%1247,94847,948זכררופא אחראי בקרת רפואה מקצאחרשירותי בריאות כללית3426

64,262   -                 100%1247,94147,941זכרתיקצוב וכלכלה.ת- ל "סמנכל"סמנכאוניברסיטת בן גוריון בנגב3427

55,649   -                 100%1247,93847,938זכרחוף/מנופאי מזחאחרחברת נמל אשדוד3428

61,036   -                 100%1247,93747,937זכרדיקן הפקולטה לרפואת שינייםדיקניםם-האוניברסיטה העברית בי3429

60,494 3,562            100%1247,93144,370נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית3430

61,634   -                 100%1247,92947,929נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3431

63,231   -                 100%1247,92947,929זכרתורן בתחנת כחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3432

מערכות לחימה ,רפאל3433

מ"מתקדמות בע

59,294   -                 100%1247,92047,920זכרחסוימנהל אגף

61,608   -                 100%1247,92047,920זכררופא אחראי רפואה תעסוקתיתאחרשירותי בריאות כללית3434

59,476   -                 100%1247,90347,903זכרארגון נוהלמנהל מחלקהרשות שדות תעופה3435

58,842   -                 83%1047,90147,901זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 3436

59,164   -                 100%1247,90047,900זכרל"משנה למנכל"משנה למנכ.מ"תשתיות נפט ואנרגיה בע3437

61,737   -                 100%1247,89947,899נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3438

57,156   -                 100%1247,89847,898זכרנ תפעול"רעאחרחברת נמל אשדוד3439

56,653   -                 100%1247,89447,894זכרטכ קול עתקאחררשות השידור3440

62,562 305               100%1247,89347,589זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית3441

62,292   -                 100%1247,89147,891זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית3442

60,929   -                 98%1247,88747,887נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3443

62,615   -                 100%1247,88247,882זכרס להנד"דיקן ביה- דיקנים דיקניםאוניברסיטת אריאל3444

61,587   -                 100%1247,88047,880זכר(א-מומחה)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3445

62,648   -                 100%1247,87547,875זכרמטה- רופא מנהל מחלקה אחרשירותי בריאות כללית3446

59,415   -                 100%1247,87147,871זכריח/תח'הנדסת מכונות ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3447

63,905   -                 100%1247,86847,868זכרח תפעול רשת"ממאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3448

57,112   -                 99%1247,86847,868זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה3449

66,985   -                 100%1247,86447,864זכרראש המרכז לרציונאליותמנהל מחלקהם-האוניברסיטה העברית בי3450



63,280   -                 100%1247,86147,861זכר ת2-תורן חשמל באחרמ"חברת החשמל לישראל בע3451

66,191   -                 100%1247,85847,858נקבהראש אגף רכש תרופותאחרשירותי בריאות כללית3452

63,259   -                 100%1247,85547,855זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3453

מערכות לחימה ,רפאל3454

מ"מתקדמות בע

58,809   -                 100%1247,85447,854זכרחסוימנהל אגף

58,914   -                 100%1247,85247,852נקבהמידע תפעולמנהל מחלקהרשות שדות תעופה3455

63,868   -                 100%1247,84947,849זכר"אשכול"כ "ח בקרה בתח"ממאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3456

64,206   -                 100%1247,83847,838זכר"רוטנברג"כ "מנהל תח.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3457

62,615   -                 100%1247,83747,837זכרממונה השגחה.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3458

62,854   -                 100%1247,83647,836זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית3459

63,566   -                 100%1247,83347,833זכרכבאים-משמרתאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3460

58,871   -                 100%1247,83347,833זכרדיקן כימיהדיקניםמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 3461

60,992   -                 100%1247,82247,822נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3462

63,041   -                 89%1147,81847,818זכרמנהל מחלקת תמיכה במפתחיםאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3463

61,597   -                 100%1247,81447,814נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3464

62,122   -                 100%1247,81347,813נקבהסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל3465

55,802   -                 100%1247,81047,810זכרשווקים- מנהל תיק בכיר אחרבנק ישראל3466

58,646 14,293           100%1247,80833,515נקבהמנהל יחידה לאי ספיקת לבאחרשירותי בריאות כללית3467

62,322   -                 100%1247,80747,807זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית3468

59,095 7,565            100%1247,80740,241נקבהרופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית3469

64,471   -                 100%1247,80347,803נקבה'נשיא האונ- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב3470

68,291   -                 100%1247,80147,801זכרמזרח תיכוןאחראוניברסיטת בר אילן3471

61,853 4,133            100%1247,79243,659זכררופא מומחה באונקולוגיהאחרשירותי בריאות כללית3472

59,690 10,840           100%1247,79036,950זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית3473

72,320   -                 100%1247,78847,788זכרמסוף ניצנהמנהל אגףרשות שדות תעופה3474

מערכות לחימה ,רפאל3475

מ"מתקדמות בע

58,698   -                 100%1247,78747,787נקבהחסוימנהל מחלקה

61,608   -                 100%1247,78547,785נקבהרופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית3476

62,252   -                 100%1247,78347,783זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3477

64,506   -                 100%1247,78147,781זכרמדעי המחשב- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בר אילן3478



61,730   -                 100%1247,76947,769זכררופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3479

מערכות לחימה ,רפאל3480

מ"מתקדמות בע

58,868   -                 100%1247,76847,768זכרחסוימנהל מחלקה

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3481

מ"בע

57,524   -                 100%1247,76547,765נקבהם"מכ- הנדסת מערכת אחר

58,067 1,654            94%1247,76346,109נקבהרופא מתמחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית3482

57,295   -                 100%1247,76047,760זכרמנה- ע בכיר "מנאחרחברת נמל אשדוד3483

61,773   -                 100%1247,75847,758נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3484

66,747   -                 100%1247,75147,751זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע3485

מערכות לחימה ,רפאל3486

מ"מתקדמות בע

58,373   -                 100%1247,74947,749זכרחסוימנהל אגף

62,505   -                 100%1247,74847,748נקבהמנהל רפואי מינהלתאחרשירותי בריאות כללית3487

63,080   -                 100%1247,74447,744זכרמ מנהל רשת ארצית"סגן ומאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3488

66,289   -                 100%1247,74147,741זכרכימיה- דיקן דיקניםמכון ויצמן למדע3489

62,455   -                 100%1247,74147,741זכרמינהל' ר לוגיסטיקה ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3490

מנהל ח בני ציון"עובדי ביה- חיפה3491

מחלקות בתי 

חולים

59,230   -                 95%1247,73547,735נקבהמנהלת מחלקת פנימית ג

61,870   -                 100%1247,72547,725זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית3492

66,182   -                 100%1247,72147,721זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע3493

58,166   -                 100%1247,71747,717זכרתכנה למערכות זמן אמתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3494

60,993   -                 100%1247,71547,715נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3495

62,821   -                 100%1247,71547,715זכרמנהל הדרכה ארצית באגף משאבי אנושאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3496

62,667   -                 100%1247,71347,713זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3497

מערכות לחימה ,רפאל3498

מ"מתקדמות בע

58,665   -                 100%1247,71347,713זכרחסוימנהל מחלקה

55,777   -                 100%1247,71047,710נקבהמחקר- כלכלן אחרבנק ישראל3499

התעשיה הצבאית לישראל 3500

מ תעש"בע

60,247   -                 100%1247,70847,708זכרתכנון ואסטרטגיהל"סמנכ

61,435   -                 100%1247,70647,706נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3501

59,873   -                 95%1247,69847,698זכרמנהל היחידה לזיהומים צולביםאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה3502

55,510   -                 100%1247,69747,697נקבהפיקוח על הבנקים- כלכלן בכיר אחרבנק ישראל3503

56,441   -                 100%1247,69347,693זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה3504

58,126   -                 100%1247,69147,691נקבהמוקדןמנהל מדוררשות שדות תעופה3505

63,353   -                 100%1247,69147,691זכרמנהל מעבדת חשמל מרכזיתאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3506



62,534   -                 100%1247,68947,689זכרמינהל'נתוח מידע ר/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3507

60,432   -                 100%1247,68947,689זכרמ)רופא מומחה בגניקולוגיה אחרשירותי בריאות כללית3508

67,926   -                 100%1247,68847,688נקבהאכיפה מנהליתמנהל מחלקהרשות ניירות ערך3509

61,534   -                 100%1247,68647,686זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית3510

63,517   -                 100%1247,67947,679זכרמשמרת.מהנאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3511

המועצה להסדר ההימורים 3512

בספורט

63,985   -                 100%1247,67647,676זכרל"מנכמנהל כללי

מערכות לחימה ,רפאל3513

מ"מתקדמות בע

58,492   -                 100%1247,67347,673זכרחסוימנהל אגף

61,425   -                 100%1247,67147,671זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3514

58,620   -                 100%1247,66847,668זכרדיקן מדעי המחשבדיקניםמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 3515

54,635   -                 100%1247,66747,667זכרנהג שינועאחררשות שדות תעופה3516

64,097   -                 100%1247,66647,666זכרראש אגףמנהל אגףם-האוניברסיטה העברית בי3517

63,640   -                 100%1247,66647,666זכרמדור.ר-משמרת.מפאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3518

60,873   -                 93%1247,66547,665נקבהרופא מומחה באורולוגיהאחרשירותי בריאות כללית3519

60,992   -                 75%1247,65947,659זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית3520

55,867   -                 100%1247,65747,657נקבההשווקים- מנהל יחידה אחרבנק ישראל3521

63,497   -                 100%1247,65547,655זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3522

61,705   -                 100%1247,65447,654זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3523

62,279   -                 100%1247,65347,653זכרמנהל יחידה להמודיאליזהאחרשירותי בריאות כללית3524

61,360   -                 100%1247,63747,637זכרמנהל מחלקה רפואיתאחרח לאומית"קופ3525

61,634   -                 100%1247,63047,630זכררופא מומחה באורולוגיהאחרשירותי בריאות כללית3526

60,446   -                 100%1247,62747,627נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3527

62,812   -                 100%1247,62747,627זכרכ"תורן משנה בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3528

60,096   -                 75%947,62347,623זכרבטיחות ב.קמנהל מחלקהרשות שדות תעופה3529

55,658   -                 100%1247,61347,613זכרשווקים- מנהל יחידה אחרבנק ישראל3530

62,887   -                 100%1247,61247,612זכרממונה השגחה.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3531

57,727   -                 100%1247,60647,606נקבה____מכוניםאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 3532

61,540 872               100%1247,60046,728נקבהסגן בכיר למנהל מכון פתולואחרשירותי בריאות כללית3533

61,064   -                 100%1247,59947,599זכררופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית3534

60,725   -                 100%1247,59947,599זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3535



66,304   -                 100%1247,59447,594זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע3536

62,437   -                 100%1247,59247,592זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3537

62,053   -                 100%1247,59147,591זכר____ל"סמנכל"סמנכח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 3538

66,487   -                 100%1247,58747,587זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע3539

65,683   -                 100%1247,58447,584זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע3540

59,485 6,606            100%1247,58340,978זכרמ)רופא מומחה בגניקולוגיה אחרשירותי בריאות כללית3541

65,741   -                 100%1247,58047,580זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע3542

60,954 252               100%1247,58047,328זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית3543

60,169   -                 100%1247,57347,573זכר____ילדיםאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 3544

62,767   -                 100%1247,56747,567זכרראש קבוצת מומחים באגף הולכהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3545

61,667   -                 100%1247,56047,560נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3546

59,112   -                 100%1247,56047,560זכרבטחוןמנהל מחלקהרשות שדות תעופה3547

63,536   -                 100%1247,55947,559זכרח לקוחות עסקיים במחוז דן"ממאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3548

60,507   -                 100%1247,55747,557נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית3549

60,492 3,307            100%1247,55044,243זכררופא מומחה בכירורגיית ילדאחרשירותי בריאות כללית3550

61,493   -                 100%1247,54847,548זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3551

מערכות לחימה ,רפאל3552

מ"מתקדמות בע

סגן מנהל 

אגף

58,030   -                 100%1247,54547,545זכרחסוי

60,430   -                 100%1247,54447,544נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3553

61,634   -                 100%1247,54347,543זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3554

62,333   -                 100%1247,53747,537זכרממונה השגחה.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3555

61,350   -                 100%1247,53647,536זכררופא אזוריאחרח לאומית"קופ3556

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3557

מ"בע

57,657   -                 100%1247,53647,536זכרמ'מפתח מערכות מכאחר

61,259 2,315            75%1247,53545,220זכריועץ-רופא גריאטריהאחרשירותי בריאות כללית3558

61,606 221               100%1247,53247,312זכררופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית3559

64,264   -                 100%1247,53247,532זכרמנהל אגף נכסיםמנהל אגףמ"חברת כביש חוצה ישראל בע3560

קרן לפיצוי נפגעי - קרנית 3561

תאונות דרכים

64,368   -                 100%1247,52847,528זכרל"מנכמנהל כללי

61,753   -                 100%1247,52347,523זכרCOREמנהל מרכז מנהל מחלקהם-האוניברסיטה העברית בי3562



58,943   -                 100%1247,52147,521זכרמנהל מסחרימנהל מחלקהרשות שדות תעופה3563

60,660   -                 100%1247,52047,520זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3564

55,287   -                 100%1247,51447,514זכרמבקר אחראיאחרבנק ישראל3565

58,997   -                 100%1247,51247,512זכרדיקן חומריםדיקניםמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 3566

61,237   -                 100%1247,51147,511נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3567

60,325 8,179            100%1247,50539,326נקבהבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית3568

62,778   -                 100%1247,50447,504זכרמנהל בכיר תפעול ושאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3569

60,601   -                 100%1247,50347,503זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית3570

61,047 1,324            100%1247,50146,177נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית3571

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3572

מ"בע

60,339   -                 100%1247,48747,487זכרבדיקות ושילוביםאחר

64,182   -                 100%1247,48647,486זכרמנכל חברהמנהל כללימ"חברת כביש חוצה ישראל בע3573

61,803   -                 100%1247,48047,480זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3574

מערכות לחימה ,רפאל3575

מ"מתקדמות בע

58,253   -                 100%1247,48047,480זכרחסוימנהל מחלקה

60,741   -                 100%1247,47947,479זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3576

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3577

מ"בע

62,320   -                 100%1247,47847,478זכריח/תח'הנדסת מחשבים ראחר

60,576   -                 100%1247,47547,475נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3578

59,002   -                 100%1247,47547,475זכרפיקוח טיסהמנהל מדוררשות שדות תעופה3579

61,841   -                 100%1247,47347,473זכריח/תח'תהל ר/חמר. נדסאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3580

62,818   -                 100%1247,47347,473זכרח פרוייקטים אסטרטגיים"ממאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3581

60,516   -                 100%1247,46647,466נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3582

57,790   -                 99%1247,46447,464זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה3583

57,579   -                 100%1247,46247,462זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3584

63,570   -                 100%1247,46047,460זכרמנהל הרשת הארציתאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3585

62,700   -                 100%1247,45947,459זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3586

61,392   -                 100%1247,45947,459נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3587

56,919   -                 100%1247,45647,456זכראחזקהמנהל מחלקהרשות שדות תעופה3588

61,773   -                 75%1247,44647,446נקבהרופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית3589



62,709   -                 100%1247,44347,443זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3590

56,695   -                 100%1247,43847,438זכרמ"מ- ע בכיר "מנאחרחברת נמל אשדוד3591

59,148 31                 100%1247,43347,402נקבהרופא מתמחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית3592

63,652   -                 100%1247,42947,429זכרמנהל תחנת הכוח אורות רביןאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3593

62,532   -                 100%1247,42447,424זכרן דרום תובלה"מחלקת צמ.מאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3594

61,694 63                 100%1247,42147,358זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית3595

55,977 19,853           100%1247,41827,565זכררופא מומחה בקרדיולוגיית יאחרשירותי בריאות כללית3596

62,277   -                 100%1247,41747,417זכרמינהל' ר לוגיסטיקה ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3597

60,317   -                 100%1247,41747,417זכרס למינהל עסקים"דיקן ביהדיקניםם-האוניברסיטה העברית בי3598

62,458   -                 100%1247,41747,417זכרמנהל מחלקה גריאטריה שיקואחרשירותי בריאות כללית3599

62,589 630               100%1247,41546,785זכרמנהל יחידת אשפוז יוםאחרשירותי בריאות כללית3600

60,717   -                 100%1247,40847,408נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3601

54,525   -                 100%1247,40747,407זכרע בסבב ד"מ מנ"מאחרחברת נמל אשדוד3602

58,255   -                 100%1247,40447,404זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 3603

62,920   -                 100%1247,40447,404זכרל הנדסה ות"סמנכ- ל "סמנכל"סמנכאביב-אוניברסיטת תל3604

55,435   -                 100%1247,40347,403נקבהפיקוח על הבנקים- מנהל אגף מנהל אגףבנק ישראל3605

61,066   -                 100%1247,40047,400זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3606

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3607

מ"בע

61,411   -                 100%1247,39447,394זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחר

62,847   -                 100%1247,39047,390זכרמנהל מחלקת טורבינות גזאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3608

66,269   -                 100%1247,38947,389זכרפסיכולוגיהאחראוניברסיטת בר אילן3609

57,915   -                 100%1247,38847,388זכרכיבוי אילתמנהל מחלקהרשות שדות תעופה3610

61,465   -                 100%1247,38547,385זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית3611

61,043   -                 100%1247,38347,383זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3612

58,154   -                 100%1247,38247,382זכרסגן המשנה הבכיראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 3613

60,244 252               100%1247,38047,128זכררופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית3614

57,815   -                 100%1247,37747,377זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3615

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3616

מ"בע

62,307   -                 100%1247,37647,376זכרמ'מפתח מערכות מכאחר

61,512   -                 100%1247,37647,376זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3617

59,998   -                 100%1247,37447,374זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית3618



62,647   -                 100%1247,37147,371זכרגזר.מנהל מחלקת ייצור רדאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3619

61,501   -                 100%1247,36847,368זכראבטחת איכות תכןאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3620

65,850   -                 100%1247,36747,367נקבהמדעןאחרמכון ויצמן למדע3621

63,010   -                 100%1247,36447,364זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית3622

מנהל מכבי שירותי בריאות3623

גזבר/כספים

64,881   -                 100%1247,36447,364זכרמנהל כספים

58,095   -                 100%1247,36347,363זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 3624

61,574   -                 100%1247,36047,360זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל3625

60,190   -                 100%1247,35547,355זכרמנהל המרכז לחקר המוחמנהל מחלקהם-האוניברסיטה העברית בי3626

60,428   -                 100%1247,35447,354נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3627

62,447   -                 100%1247,35447,354זכרמנהל יחידה למחלות זיהומיואחרשירותי בריאות כללית3628

62,744   -                 100%1247,34347,343זכרמ"במחז. צ מפע"ראחרמ"חברת החשמל לישראל בע3629

התעשיה הצבאית לישראל 3630

מ תעש"בע

59,738   -                 100%1247,34247,342זכרט החברה"קבמנהל אגף

62,744   -                 100%1247,33947,339זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל3631

61,275   -                 100%1247,33747,337נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3632

55,630   -                 100%1247,33647,336זכרמכשיר מטוס בקו הטסהאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3633

61,014   -                 100%1247,33647,336זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי3634

62,077   -                 100%1247,33247,332זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית3635

60,235   -                 100%1247,32547,325זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3636

62,244   -                 100%1247,32447,324זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית3637

64,312   -                 100%1247,32447,324זכרהנדה כימית- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב3638

62,623   -                 100%1247,32247,322זכרספר לניהול-מנהל ביתאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3639

61,990   -                 100%1247,32147,321זכרמינהל'בכיר בייצור ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3640

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3641

מ"בע

62,088   -                 100%1247,31147,311זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחר

63,719   -                 91%1147,31047,310נקבהמשאבי אנוש- מנהל אגף מנהל אגףמכון ויצמן למדע3642

61,989   -                 100%1247,30847,308נקבהעוזר היועץ המשפאחרחברת נמלי ישראל3643

62,706   -                 100%1247,30847,308זכרח תקציבים"ממאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3644

60,486   -                 100%1247,30847,308זכרת/ת נשים מחוזי/רופאאחרמכבי שירותי בריאות3645

63,680   -                 100%1247,30647,306נקבה(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית3646



58,484   -                 100%1247,30247,302זכרית/ה רדיולוג/רופאאחרמכבי שירותי בריאות3647

63,092   -                 100%1247,30247,302זכרסגן מנהל מחוז חיפה לשווקאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3648

57,311   -                 100%1247,30247,302זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 3649

63,296   -                 100%1247,30047,300נקבה(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית3650

67,680   -                 100%1247,29347,293זכרכלכלהל"סמנכרשות שדות תעופה3651

60,847   -                 100%1247,29147,291נקבהרופא מומחה בנואנטולוגיהאחרשירותי בריאות כללית3652

58,660   -                 75%947,28847,288זכראקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל3653

60,013   -                 100%1247,28147,281זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי3654

62,657   -                 100%1247,27947,279זכרכ"תורן ראשי בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3655

61,954 2,759            100%1247,27844,519זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית3656

61,447   -                 100%1247,27547,275זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3657

62,880   -                 100%1247,27447,274זכרמ"במחז. צ מפע"ראחרמ"חברת החשמל לישראל בע3658

60,493   -                 100%1247,26847,268נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3659

59,803   -                 100%1247,26347,263זכרמנהל עבודה בכיראחרמ"חברת החשמל לישראל בע3660

55,759   -                 100%1247,26347,263נקבהפיקוח על הבנקים- מנהל יחידה אחרבנק ישראל3661

מערכות לחימה ,רפאל3662

מ"מתקדמות בע

58,265   -                 100%1247,26247,262זכרחסוימנהל אגף

55,339   -                 100%1247,26147,261נקבהמשאבי אנוש ומינ- מנהל מדור אחרבנק ישראל3663

60,991   -                 100%1247,26047,260זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3664

61,647   -                 100%1247,26047,260זכריח/תח'ל עבוד מידע ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3665

63,071   -                 100%1247,25447,254נקבה(אא)מנהלת סיעוד אחרשירותי בריאות כללית3666

63,011   -                 100%1247,25247,252זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3667

60,721   -                 94%1247,24647,246זכר(א)מנהל מחלקת עיניים אחרשירותי בריאות כללית3668

מערכות לחימה ,רפאל3669

מ"מתקדמות בע

סגן מנהל 

אגף

58,045   -                 100%1247,24547,245נקבהחסוי

60,980   -                 100%1247,24047,240זכרממונה ציודאחרחברת נמל אשדוד3670

60,231   -                 96%1247,23447,234נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3671

61,547   -                 100%1247,22747,227נקבהמנהל מחלקה פסיכיאטרית יוםאחרשירותי בריאות כללית3672

61,168   -                 100%1247,22547,225נקבהרופא מומחה ברפואה פיזיקליאחרשירותי בריאות כללית3673

מנהל שירותי בריאות כללית3674

מחלקות בתי 

חולים

62,155   -                 100%1247,22347,223נקבהבית חולים- מנהל מחלקה 



62,544   -                 100%1247,21547,215זכרממונה השגחה.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3675

52,998   -                 100%1247,21347,213זכרית/ה רדיולוג/רופאאחרמכבי שירותי בריאות3676

62,481   -                 100%1247,21047,210זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3677

62,668   -                 100%1247,20947,209זכרכ"תורן משנה בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3678

60,775   -                 100%1247,20147,201זכררופא אחראי רפואה תעסוקתיתאחרשירותי בריאות כללית3679

60,751   -                 95%1247,20047,200זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית3680

61,862   -                 100%1247,20047,200זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית3681

62,642   -                 77%1247,19947,199זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית3682

61,569   -                 100%1247,19347,193נקבהמנהל מכון נפרולוגיאחרשירותי בריאות כללית3683

53,893   -                 100%1247,19347,193זכרחוף/מנופאי מזחאחרחברת נמל אשדוד3684

61,460   -                 100%1247,19347,193זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3685

60,061   -                 100%1247,19147,191זכרר הרשות לקהילה ונוער"יומנהל מחלקהם-האוניברסיטה העברית בי3686

57,050   -                 100%1247,18647,186זכרמהנדס בטיחותאחרחברת נמל אשדוד3687

66,994   -                 100%1247,18647,186זכרמנהל ארגוןל"סמנכרשות שדות תעופה3688

63,872   -                 100%1247,18647,186זכרמדעי החיים- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב3689

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 3690

מחלקות בתי 

חולים

63,302   -                 100%1247,18447,184נקבה____פנימית

58,123   -                 99%1247,17847,178זכרפיקוח טיסהמנהל מדוררשות שדות תעופה3691

מהנדסת בקרה והגנצת סייבר באורות אחרמ"חברת החשמל לישראל בע3692

רבין

62,525   -                 100%1247,17747,177נקבה

62,438   -                 100%1247,17647,176זכרDMSראש מינהלת פרוייקט אחרמ"חברת החשמל לישראל בע3693

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3694

מ"בע

60,456   -                 100%1247,16947,169זכרמהנדס אנטנות מכמאחר

67,027   -                 100%1247,16847,168זכרסגן לענינים טכניים מחוז זןאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3695

57,083   -                 99%1247,16747,167זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה3696

62,122   -                 100%1247,16747,167נקבהמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית3697

60,738   -                 100%1247,16247,162נקבהדקן ענינים ק' ס- דיקנים דיקניםאביב-אוניברסיטת תל3698

61,787   -                 100%1247,15947,159זכרמנהל יחידה לטיפול נמרץ לבאחרשירותי בריאות כללית3699

62,792 1,617            100%1247,15845,541נקבה(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית3700

60,081   -                 100%1247,15747,157זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3701

62,227   -                 100%1247,15447,154זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3702

60,788   -                 100%1247,15247,152זכרס לחינוך"ראש בי- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל3703



57,837   -                 100%1247,13647,136זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 3704

מערכות לחימה ,רפאל3705

מ"מתקדמות בע

58,419   -                 100%1247,13047,130זכרחסוימנהל אגף

59,031   -                 100%1247,12847,128זכרחשוב נוכחומנהל מחלקהרשות שדות תעופה3706

57,563   -                 100%1247,12647,126נקבהיח/תח'ל עבוד מידע ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3707

61,555   -                 100%1247,12247,122זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית3708

56,206   -                 100%1247,11947,119זכרמטה נוסעיםאחרמ"רכבת ישראל בע3709

55,065   -                 100%1247,11747,117זכרטכנולוגיית מידע- מנתח שיטות בכיר אחרבנק ישראל3710

56,579   -                 92%1147,11447,114זכרראש יחידת מינהלאחרחברת נמל אשדוד3711

58,825   -                 100%1247,11447,114נקבהסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל3712

62,107 652               100%1247,11046,458זכרמנהל יחידת אנדוקרינולוגיהאחרשירותי בריאות כללית3713

71,758   -                 100%1247,11047,110זכרמסוף אלנבימנהל אגףרשות שדות תעופה3714

62,979   -                 100%1247,10947,109זכרל"סמנכל"סמנכמ"התעשיה האוירית לישראל בע3715

60,942   -                 100%1247,10947,109נקבה('ב)מנהל מכון רנטגן אחרשירותי בריאות כללית3716

63,609   -                 100%1247,10847,108זכרמכון לחקלאות- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב3717

מערכות לחימה ,רפאל3718

מ"מתקדמות בע

57,962   -                 100%1247,10647,106זכרחסוימנהל אגף

60,891   -                 100%1247,10547,105זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3719

61,778 441               100%1247,10146,660זכררופא מנהל שירות מחלקה אונאחרשירותי בריאות כללית3720

60,511   -                 100%1247,08747,087זכר___חירורגיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 3721

56,967   -                 100%1247,08747,087זכרמהנדס זיוודאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3722

63,387   -                 100%1247,08347,083נקבהמחלקת מיון ופסיכולוגיהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3723

60,990   -                 100%1247,08147,081זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3724

מערכות לחימה ,רפאל3725

מ"מתקדמות בע

58,790   -                 100%1247,08147,081זכרחסוימנהל אגף

59,186   -                 100%1247,08047,080זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל3726

61,806   -                 100%1247,07947,079זכרמנהל מחלקה נפרולוגיתאחרשירותי בריאות כללית3727

67,804   -                 100%1247,07647,076זכרמסופיםל"סמנכרשות שדות תעופה3728

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3729

מ"בע

60,953   -                 100%1247,07147,071זכרח עיסקי"רת/מנהליםאחר

63,517   -                 100%1247,07047,070זכרל מוסדות"סמנכ- ל "סמנכל"סמנכ"מאוחדת"חולים -קופת3730

60,823   -                 100%1247,06547,065זכר'ב)מנהל מרכז בריאות הילד אחרשירותי בריאות כללית3731



56,372   -                 100%1247,05847,058זכרע פרויקט'מאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3732

63,630   -                 100%1247,05447,054זכרמדעי הבריאות- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב3733

60,494   -                 100%1247,05447,054נקבהרופא מנהל שירות פתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית3734

58,604   -                 100%1247,05447,054נקבה______ש"מתמנהל אגףח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 3735

57,018 12,775           100%1247,05134,275זכררופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית3736

62,217   -                 100%1247,05047,050זכרש'מנהל מחלקת פיקוח רמהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3737

61,580   -                 100%1247,04947,049זכרכ"תורן ראשי בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3738

62,054   -                 100%1247,04547,045זכרמינהל'מכירות ר/שווקאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3739

61,873   -                 100%1247,03847,038זכרממונה השגחה.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3740

60,843   -                 100%1247,03647,036זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי3741

62,771   -                 100%1247,03447,034זכרמשמרת.מהנאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3742

61,805   -                 100%1247,03347,033זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3743

63,433   -                 100%1247,03347,033זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3744

59,810 2,958            100%1247,02944,071נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית3745

61,047   -                 100%1247,02747,027זכרביהס חינוך.מח.מאחראביב-אוניברסיטת תל3746

59,874   -                 95%1247,02447,024זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3747

61,209   -                 100%1247,01447,014זכרתקשורתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3748

61,178   -                 100%1247,01447,014זכרתכנה למערכות זמן אמתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3749

58,842   -                 100%1247,01247,012זכרכא בטחוןמנהל מחלקהרשות שדות תעופה3750

62,422   -                 100%1247,00847,008זכרכ"תורן ראשי בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3751

62,075   -                 100%1247,00847,008זכרממונה השגחה.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3752

61,054 650               100%1247,00546,355זכר(הרדמה)רופא תחומי אחרשירותי בריאות כללית3753

59,796   -                 100%1247,00147,001זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3754

59,778   -                 95%1246,99946,999זכררופא מומחה בנפרולוגיהאחרשירותי בריאות כללית3755

54,461   -                 100%1246,99746,997זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד3756

61,258   -                 100%1246,99646,996זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית3757



62,501   -                 100%1246,99546,995זכרמנהל אזור רעננהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3758

65,030   -                 100%1246,98846,988זכרסמנכל ביצוע ופרוייקטיםל"סמנכמ"שחמ מקורות ביצוע בע3759

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3760

מ"בע

61,070   -                 100%1246,98846,988זכרמנהל ספקיםאחר

64,868   -                 100%1246,98746,987זכרסמנכל כספים ומינהלל"סמנכמ"שחמ מקורות ביצוע בע3761

59,872   -                 100%1246,98746,987זכרראש המכון לפיסיקהמנהל מחלקהם-האוניברסיטה העברית בי3762

57,788 9,458            100%1246,98537,526זכררופא מומחה בכירורגיה אורטאחרשירותי בריאות כללית3763

63,504   -                 100%1246,98446,984זכרתעשיה וניהול. האחראוניברסיטת בן גוריון בנגב3764

59,880   -                 100%1246,97346,973נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3765

55,367   -                 100%1246,96746,967זכרבוחןאחרחברת נמל אשדוד3766

61,727   -                 100%1246,96746,967זכרמנהל מחלקת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3767

64,442   -                 100%1246,96546,965נקבהמוקד חירום- ה משפחה /רופאאחרמכבי שירותי בריאות3768

54,647   -                 100%1246,96446,964זכרחוף/מנופאי מזחאחרחברת נמל אשדוד3769

59,561   -                 100%1246,95846,958זכררופא אחראי טיפול יום למחלאחרשירותי בריאות כללית3770

59,959   -                 100%1246,95646,956זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3771

60,729   -                 100%1246,95646,956נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3772

58,828   -                 100%1246,95646,956זכרמ'מפתח מערכות מכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3773

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3774

מ"בע

60,165   -                 100%1246,95546,955זכרמנהל פרויקטאחר

57,358   -                 100%1246,94446,944נקבהל כספים"סמנכל"סמנכמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 3775

57,803   -                 100%1246,94446,944זכרעמנחט אחזקמנהל מחלקהרשות שדות תעופה3776

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3777

מ"בע

58,356   -                 100%1246,94446,944זכרשווק/איש מכירותאחר

66,895   -                 100%1246,93646,936נקבהמדעים מדוייקים- דיקן דיקניםאוניברסיטת בר אילן3778

60,063   -                 100%1246,93546,935נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3779

61,611   -                 100%1246,93346,933זכרמינהל'מכירות ר/שווקאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3780

55,013   -                 100%1246,93046,930זכרטכנולוגיית מידע- מנהל אגף מנהל אגףבנק ישראל3781

63,248   -                 100%1246,92646,926נקבהחבר הנהלהחבר הנהלהבנק ישראל3782

64,852   -                 100%1246,92546,925זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע3783

59,823   -                 75%946,92146,921זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי3784

61,613   -                 75%946,92146,921זכר_מפקח בכיראחררשות השידור3785

71,200   -                 100%1246,92046,920זכרהשקעותמנהל מחלקהרשות ניירות ערך3786

61,069   -                 100%1246,91346,913זכרמנהל יחידה אונקולוגית יואחרשירותי בריאות כללית3787



54,524   -                 100%1246,91246,912זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד3788

55,951   -                 100%1246,91146,911זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3789

57,582   -                 100%1246,91046,910זכר____פנימיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 3790

60,092   -                 100%1246,90946,909זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3791

57,948   -                 100%1246,90846,908נקבהתכנה למערכות זמן אמתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3792

63,511   -                 100%1246,90246,902זכרגנטיקה- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב3793

58,457 8,148            100%1246,90238,754זכררופא מומחה בכירורגיית חזהאחרשירותי בריאות כללית3794

58,595 7,779            100%1246,89639,117נקבה(ח"בבי)רופא מנהל שירות אחרשירותי בריאות כללית3795

מערכות לחימה ,רפאל3796

מ"מתקדמות בע

סגן מנהל 

אגף

57,640   -                 100%1246,89546,895זכרחסוי

62,284   -                 100%1246,89546,895זכרכ"תורן משנה בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3797

64,027   -                 100%1246,89446,894זכרם-מנהל מחוז י- מנהל אזור מנהל איזור"מאוחדת"חולים -קופת3798

59,986   -                 100%1246,89446,894זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית3799

59,848 232               100%1246,89446,662נקבהרופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית3800

לקת תכנון מערכות מכניות באגף תכנון אחרמ"חברת החשמל לישראל בע3801

הנדסי

62,638   -                 100%1246,89046,890זכר

מערכות לחימה ,רפאל3802

מ"מתקדמות בע

57,485   -                 100%1246,88246,882זכרחסוימנהל אגף

59,218   -                 100%1246,88046,880נקבהדקאן הפקולטה למ- דיקנים דיקניםאביב-אוניברסיטת תל3803

58,143   -                 100%1246,87946,879זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה3804

70,642   -                 100%1246,87846,878זכרש"הנחמנהל אגףרשות שדות תעופה3805

62,240   -                 100%1246,87546,875זכרכ"תורן ראשי בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3806

61,298 768               100%1246,87446,106נקבהמנהל בנק הדםאחרשירותי בריאות כללית3807

59,799   -                 100%1246,87346,873נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3808

59,349   -                 100%1246,87146,871זכרראשי.מ/השגחה.מאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3809

60,221   -                 100%1246,86446,864זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3810

58,491   -                 100%1246,85646,856זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3811

59,637   -                 100%1246,85646,856זכררופא מומחה בנואנטולוגיהאחרשירותי בריאות כללית3812

57,925   -                 100%1246,85646,856זכרתכנה למערכות זמן אמתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3813

60,431   -                 100%1246,85446,854נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3814

60,798   -                 92%1246,85246,852זכר('ב)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3815



אלתא תעשיות אלקטרוניות 3816

מ"בע

61,486   -                 100%1246,85146,851זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחר

59,806   -                 100%1246,84946,849זכררופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית3817

60,043   -                 100%1246,84746,847זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3818

62,575   -                 100%1246,84346,843זכרע עליון'מנהל מחלקת תכנון מאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3819

56,111 14,648           99%1246,84232,195זכררופא מומחה בכירורגיה אורטאחרשירותי בריאות כללית3820

43,519   -                 100%1246,84046,840זכרהמטבע- מנהל סניף אחרבנק ישראל3821

62,366   -                 100%1246,83946,839זכרכבאים-משמרתאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3822

63,824   -                 100%1246,83746,837נקבהן"ל משא"סמנכ- ל "סמנכל"סמנכ"מאוחדת"חולים -קופת3823

68,190   -                 100%1246,83546,835זכרראש המחלקה לפסיכולוגיהמנהל מחלקהם-האוניברסיטה העברית בי3824

61,497   -                 100%1246,83346,833זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3825

59,504   -                 100%1246,83246,832זכרהנדסת חשמ' מח'ר- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאביב-אוניברסיטת תל3826

64,124   -                 100%1246,82346,823זכראגף חשבות וחש'ר- מנהל אגף מנהל אגף"מאוחדת"חולים -קופת3827

59,301 3,369            100%1246,82343,454זכריחידה לרפואה/ מנהל מכון אחרשירותי בריאות כללית3828

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3829

מ"בע

61,694   -                 100%1246,82246,822זכרמהנדס מערכתאחר

53,705   -                 100%1246,81846,818זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד3830

מערכות לחימה ,רפאל3831

מ"מתקדמות בע

57,538   -                 100%1246,81846,818נקבהחסוימנהל מחלקה

62,393   -                 100%1246,81746,817זכרמנהל מחלקת תחזוקה ובחינת רכב צפוןאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3832

62,581   -                 100%1246,81146,811זכרנהגים-משמרתאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3833

62,114   -                 100%1246,80746,807זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3834

56,886   -                 100%1246,80446,804זכרמנהל תחנת הכוח רוטנברגאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3835

57,287   -                 100%1246,80346,803זכררכשמנהל מחלקהרשות שדות תעופה3836

58,215   -                 100%1246,80246,802נקבהתכנה למערכות זמן אמתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3837

59,895   -                 100%1246,79446,794נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3838

59,767   -                 100%1246,79346,793נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3839

60,740   -                 100%1246,79346,793נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3840

54,458   -                 100%1246,79346,793נקבהכלכלן ראשיאחרבנק ישראל3841

56,523   -                 100%1246,79146,791זכרעובד מנוע גוררתאחרחברת נמל חיפה3842



60,911   -                 92%1146,78946,789זכרחשמל מבניםמנהל מחלקהרשות שדות תעופה3843

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3844

מ"בע

61,978   -                 100%1246,78846,788זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחר

59,443   -                 100%1246,78646,786זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי3845

62,182   -                 100%1246,77846,778זכרמנהל מחלקת כספים וכלכלה מחוז דרוםאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3846

60,099 1,957            75%1246,77244,814זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית3847

60,397   -                 100%1246,77046,770נקבהרופא מומחה בגריאטריהאחרשירותי בריאות כללית3848

61,690   -                 100%1246,76946,769זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3849

59,297 7,256            100%1246,76439,508נקבהבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית3850

60,910   -                 100%1246,76346,763זכרממונה השגחה.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3851

63,372   -                 100%1246,75746,757זכרהמכוןלננו טכנול- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב3852

58,860   -                 100%1246,75246,752זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3853

64,990   -                 100%1246,75146,751זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע3854

59,551   -                 100%1246,74946,749זכרמנהל עבודהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3855

60,775   -                 100%1246,74846,748זכרכת אלקטרוניקה כלליתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3856

59,551   -                 100%1246,73646,736זכרחשמל.הנ.מח.מנאחראביב-אוניברסיטת תל3857

51,896   -                 100%1246,73146,731זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד3858

60,891   -                 100%1246,73046,730זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3859

54,210   -                 99%1246,73046,730זכרמפעיל מנוף שעראחרחברת נמל חיפה3860

60,153   -                 100%1246,72646,726נקבה___חירורגיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 3861

60,614   -                 100%1246,72546,725זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי3862

59,616   -                 92%1146,72246,722זכרבטחון ובטיח- מנהל אגף מנהל אגףאוניברסיטת חיפה3863

61,837   -                 100%1246,71946,719זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3864

60,168   -                 100%1246,71846,718נקבהרופא אחראי רפואה תעסוקתיתאחרשירותי בריאות כללית3865

60,392   -                 100%1246,71746,717נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3866

64,299   -                 100%1246,71546,715נקבהמדעןאחרמכון ויצמן למדע3867

63,678   -                 100%1246,71446,714נקבה(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית3868

61,065   -                 100%1246,71246,712זכרמנהל מחלקה כירורגיתאחרשירותי בריאות כללית3869

58,582 12,146           99%1246,71134,565זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית3870

57,761   -                 100%1246,71046,710נקבהרופא מתמחה ברפואה דחופהאחרשירותי בריאות כללית3871

61,364   -                 100%1246,70146,701זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3872



59,501   -                 100%1246,69646,696זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3873

58,380   -                 100%1246,69446,694זכרתכנה למערכות זמן אמתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3874

מערכות לחימה ,רפאל3875

מ"מתקדמות בע

57,281   -                 100%1246,69246,692זכרחסוימנהל מחלקה

65,262   -                 100%1246,68946,689זכרדיק סטודט- דיקן דיקניםאוניברסיטת חיפה3876

56,957   -                 75%946,68846,688נקבהל"טיסות חומנהל מחלקהרשות שדות תעופה3877

59,037   -                 100%1246,68746,687זכרראשי.מ/השגחה.מאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3878

59,883   -                 100%1246,68746,687זכרמנהל מחלקת איכות הסביבהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3879

63,064   -                 100%1246,68546,685זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3880

59,674   -                 100%1246,68346,683זכררופא כירורגיה אורתופדיתאחרשירותי בריאות כללית3881

59,937   -                 100%1246,67546,675זכריח/תח'הנדסת מכונות ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3882

57,895   -                 100%1246,66246,662זכראוירומכניקהאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3883

61,472   -                 100%1246,66046,660זכרמנהל רפואי ובקרה ביטוחי באחרשירותי בריאות כללית3884

61,471   -                 100%1246,65546,655זכרמינהל'אבטחת המוצר ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3885

57,390 2,163            100%1246,65244,489זכררופא מתמחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית3886

60,461   -                 100%1246,64946,649זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3887

59,206   -                 100%1246,64746,647זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל3888

61,095   -                 100%1246,64646,646זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3889

57,600   -                 100%1246,64446,644זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה3890

60,037   -                 100%1246,64446,644נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3891

61,995   -                 100%1246,64346,643זכרדרום-מנהל בתי מלאכהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3892

62,956   -                 75%946,64146,641זכרמנהל אגף.סאחרמכבי שירותי בריאות3893

62,276   -                 100%1246,63846,638זכרכ"תורן ראשי בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3894

56,099   -                 99%1246,63746,637זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה3895

הל מחלקת תשתיות ושרותים טכניים אחרמ"חברת החשמל לישראל בע3896

מחוז צפון

62,178   -                 100%1246,63646,636זכר

60,963   -                 100%1246,63446,634זכרמנהל מחלקת לקוחות טכנייםאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3897

64,074   -                 100%1246,63446,634זכרסגן מנהל אגף כספיםאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3898



60,602   -                 100%1246,63446,634זכר(ב)מנהל מחלקת עיניים אחרשירותי בריאות כללית3899

60,755   -                 100%1246,62746,627זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3900

58,774   -                 100%1246,62646,626זכרמנהל עבודה בכיראחרמ"חברת החשמל לישראל בע3901

63,640   -                 100%1246,62046,620זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל3902

60,123   -                 100%1246,61946,619נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3903

66,967   -                 100%1246,61446,614זכרלימודים מתקדמים- דיקן דיקניםאוניברסיטת בר אילן3904

57,580   -                 100%1246,60846,608זכרע פרויקט'מאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3905

60,246   -                 100%1246,60746,607זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3906

ח "תאגיד בריאות שליד ביה3907

לגליל המערבי נהריה

56,266   -                 83%1046,60646,606זכרמתמחה הרדמאחר

59,626   -                 100%1246,60346,603זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3908

63,147   -                 75%946,59946,599זכרט פיזיקה"מדהאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב3909

58,377 6,762            100%1246,59839,836זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית3910

66,280   -                 100%1246,59846,598זכרמדעי המדינהאחראוניברסיטת בר אילן3911

60,072   -                 100%1246,59546,595נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3912

57,801 6,647            100%1246,59439,948זכררופא מומחה בכירורגיה אורואחרשירותי בריאות כללית3913

60,500   -                 100%1246,58646,586נקבהמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3914

55,300   -                 100%1246,58546,585זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה3915

61,880   -                 100%1246,58446,584נקבהמנהלת מחלקת בקורת הנדסיתאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3916

56,728   -                 100%1246,58246,582זכרסדרן עבודהאחרחברת נמל חיפה3917

57,815   -                 100%1246,56846,568זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 3918

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3919

מ"בע

56,835   -                 100%1246,56646,566זכראלקטרומגנטיות/פיסיקהאחר

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3920

מ"בע

56,893   -                 100%1246,56446,564זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחר

55,786   -                 100%1246,56346,563זכרתיכון מכונות וחלקיהןאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3921

אקדמיה לאומנות ועיצוב -בצלאל3922

ירושלים

70,273   -                 100%1246,56246,562זכרמנהל כללימנהל כללי

64,067   -                 88%1146,56046,560זכר_חוקר בכיראחרמ"חקר ימים ואגמים לישראל בע3923

53,381   -                 100%1246,55946,559זכרע בסבב ד"מ מנ"מאחרחברת נמל אשדוד3924

54,203   -                 99%1246,55546,555זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה3925

54,890   -                 100%1246,55546,555זכר_טכנאי קולאחררשות השידור3926



70,248   -                 100%1246,55546,555זכרמערכות מידעמנהל מחלקהרשות ניירות ערך3927

60,136   -                 100%1246,54946,549נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית3928

60,107   -                 100%1246,54446,544נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית3929

סגן נשיא המכללה האקדמית אשקלון3930

לא /אקדמי

אקד

60,436   -                 100%1246,54346,543זכרסגן נשיא לענינים אקדמיים

59,210 1,418            100%1246,53845,120נקבהרופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית3931

62,238   -                 100%1246,53846,538זכרמדור.ר-משמרת.מפאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3932

66,309   -                 100%1246,53746,537זכרפיזיקהאחראוניברסיטת בר אילן3933

59,288   -                 100%1246,53546,535נקבה(מחליף  )רופא ילדים אחרשירותי בריאות כללית3934

63,925   -                 75%946,53146,531זכרמנהל מחלקה רפואיתמנהל אגףח לאומית"קופ3935

61,164   -                 100%1246,52746,527זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית3936

53,993   -                 100%1246,52646,526זכרבכיר/רכז עגינהאחרחברת נמל אשדוד3937

57,790   -                 100%1246,52446,524זכר____פנימיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 3938

61,028   -                 100%1246,52246,522זכרמנהל מחלקת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3939

מערכות לחימה ,רפאל3940

מ"מתקדמות בע

56,425   -                 100%1246,52046,520זכרחסוימנהל מחלקה

56,681   -                 100%1246,51646,516זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה3941

המכללה האקדמית להנדסה 3942

אורט בראודה

נשיא 

לא /אקדמי

אקדמי

62,552   -                 100%1246,51646,516זכרנשיא אקדמי

61,813   -                 100%1246,51546,515זכרכ"תורן ראשי בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3943

59,853   -                 100%1246,51446,514זכריח/תח'תהל ר/חמר. נדסאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3944

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3945

מ"בע

61,485   -                 100%1246,50946,509זכרמנהל פרויקטאחר

63,560   -                 100%1246,49946,499זכרמבקר פנימימבקר פנימימ"שחמ מקורות ביצוע בע3946

60,726   -                 100%1246,49946,499זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3947

61,719   -                 100%1246,49846,498זכרמנהל מחלקת מבדקת מוניםאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3948

60,731   -                 100%1246,49846,498זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3949

63,775   -                 100%1246,49746,497זכרמהנדס המרחבאחרמ"מקורות חברת מים בע3950

60,054   -                 100%1246,49646,496זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי3951

62,029   -                 100%1246,49146,491זכרבפקוח.עמס.אר.מפאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3952



53,498   -                 100%1246,49046,490זכראונ- ע ישיר "מנאחרחברת נמל אשדוד3953

61,355   -                 100%1246,48946,489זכרכ"תורן ראשי בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3954

60,939   -                 100%1246,48846,488זכרשיפוצי טורבינות ארצי' מנהל יחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3955

59,601   -                 100%1246,48146,481זכררופאיםאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 3956

60,937 483               100%1246,47645,993זכרמנהל מחלקה אורולוגיתאחרשירותי בריאות כללית3957

60,233   -                 75%1246,47446,474זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית3958

57,675   -                 100%1246,47246,472נקבהמסחרמנהל מחלקהרשות שדות תעופה3959

61,211   -                 100%1246,46846,468זכרח תפעול במחוז צפון"ממאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3960

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3961

מ"בע

55,747   -                 100%1246,46746,467זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחר

57,757   -                 100%1246,46546,465זכרדקאן הסטודנטים- דיקנים דיקניםאביב-אוניברסיטת תל3962

61,619   -                 100%1246,46446,464זכרתורן בתחנת כחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3963

61,141   -                 100%1246,46046,460זכרמנהל מחלקת תשתית תאום הנדסיאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3964

61,526   -                 100%1246,45946,459זכרמהנדס התפעול בתחנת הכוח חיפהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע3965

59,146 1,050            100%1246,45045,400זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית3966

59,607   -                 100%1246,44946,449זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3967

63,291   -                 100%1246,44846,448זכרמנהל מחלקה רפואיתאחרח לאומית"קופ3968

53,440   -                 100%1246,44546,445זכרחוף/מנופאי מזחאחרחברת נמל אשדוד3969

59,369   -                 100%1246,44346,443נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3970

63,338   -                 100%1246,44246,442זכרר מחשבת עם"מדהאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב3971

58,917   -                 99%1246,44046,440זכרמדריךאחרחברת נמל חיפה3972

57,877   -                 100%1246,44046,440זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל3973

54,196   -                 100%1246,43646,436זכרמפעיל ציוד מכאנאחרחברת נמל אשדוד3974

מערכות לחימה ,רפאל3975

מ"מתקדמות בע

57,157   -                 100%1246,43646,436זכרחסוימנהל מחלקה

58,162   -                 100%1246,42846,428זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל3976

59,435   -                 100%1246,42746,427נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3977

63,609   -                 100%1246,42346,423זכרראשי מחוזותל"סמנכמכבי שירותי בריאות3978

אלתא תעשיות אלקטרוניות 3979

מ"בע

57,016   -                 100%1246,42146,421זכרע פרויקט'מאחר

61,334   -                 100%1246,41946,419זכרת מחלקה/מנהלאחרמכבי שירותי בריאות3980

55,798   -                 100%1246,41746,417זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה3981



59,375   -                 100%1246,41646,416זכרמנהל מחלקת תוכנה בסיסית ותקשורתאחרמ"מקורות חברת מים בע3982

60,093   -                 100%1246,41246,412זכרניסויים. טאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3983

62,073   -                 100%1246,40846,408זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3984

59,165 2,514            100%1246,40743,894זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית3985

60,838   -                 100%1246,40646,406זכרתכנה למערכות זמן אמתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3986

59,558   -                 100%1246,39546,395זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3987

61,478   -                 83%1046,39546,395זכרל"מנכ- מנהל כללי מנהל כללימכון טכנולוגי חולון3988

55,932   -                 100%1246,39446,394זכרש מערכ"רמאחררשות שדות תעופה3989

59,959   -                 100%1246,39246,392זכררופא אחראי רפואה תעסוקתיתאחרשירותי בריאות כללית3990

61,057   -                 100%1246,39146,391זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע3991

61,030   -                 100%1246,38646,386זכרעוזר היועץ המשפאחרחברת נמלי ישראל3992

57,228   -                 100%1246,38446,384זכראקדמ. סגן משנה לנשיא לעאחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 3993

67,696   -                 100%1246,38446,384זכרמנהל יחידת הבטחוןאחרמ"מקורות חברת מים בע3994

59,676   -                 75%1246,38046,380זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית3995

62,925   -                 100%1246,37746,377זכרל כספים"סמנכ- ל "סמנכל"סמנכאביב-אוניברסיטת תל3996

58,903   -                 100%1246,37646,376זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית3997

63,618   -                 100%1246,37346,373זכרחוזה אישי בכיר- מינהלי אחרמכון ויצמן למדע3998

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 3999

מחלקות בתי 

חולים

58,162   -                 100%1246,37346,373זכר____פנימית

57,782   -                 100%1246,37046,370זכרשינוע' מעמנהל מחלקהרשות שדות תעופה4000

59,302   -                 100%1246,36946,369נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4001

60,239   -                 100%1246,36846,368זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4002

עוזר /עוזררשות שדות תעופה4003

עוזר ב/ראשי

68,687   -                 100%1246,36846,368נקבהר ממו"יו.ע

58,381 2,111            100%1246,36444,253זכררופא מתמחה בכירורגיית כליאחרשירותי בריאות כללית4004

60,594   -                 100%1246,36346,363זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4005

57,056   -                 100%1246,36246,362זכררופא כלליאחר"מאוחדת"חולים -קופת4006

59,040   -                 100%1246,36046,360נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4007

61,903   -                 100%1246,35546,355זכרמינהל' כלכלה ר/כספיםאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4008

59,314   -                 100%1246,35346,353זכרתפעול ותמיכת משתמשים' מנהל מחאחרמ"מקורות חברת מים בע4009

62,429   -                 100%1246,34546,345זכרמהנדס הגנת הסביבהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4010



59,188   -                 100%1246,34546,345נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4011

63,308   -                 100%1246,34446,344זכרמנהל רפואי מחוזימנהל אגףמכבי שירותי בריאות4012

56,204 173               99%1246,34246,169זכררופא מתמחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית4013

54,863   -                 100%1246,34146,341זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה4014

61,287 1,570            80%1246,34144,771זכרמכון איזוטופים/מנהל מחלקהאחרשירותי בריאות כללית4015

61,450   -                 100%1246,34046,340זכרכ"תורן ראשי בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4016

60,089   -                 100%1246,33746,337נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4017

55,382   -                 99%1246,33646,336זכרמכונאי גוררתאחרחברת נמל חיפה4018

60,978   -                 100%1246,33546,335זכרמנהל מחלקת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4019

61,273   -                 100%1246,33546,335נקבה(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית4020

58,010   -                 95%1246,33246,332זכרתעשיה וניהול. האחראוניברסיטת בן גוריון בנגב4021

60,485   -                 100%1246,33246,332זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית4022

61,396   -                 100%1246,33146,331זכרמנהל מחלקת אשפוז יום ילדיאחרשירותי בריאות כללית4023

60,866   -                 100%1246,33046,330זכרתורן בתחנת כחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4024

60,285   -                 100%1246,32946,329זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4025

59,646   -                 100%1246,32846,328זכררופא קרדיולוגאחרשירותי בריאות כללית4026

60,444 1,696            100%1246,32644,630נקבהבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית4027

אלתא תעשיות אלקטרוניות 4028

מ"בע

60,616   -                 100%1246,31446,314זכרמינהל'בכיר בייצור ראחר

54,859   -                 100%1246,31446,314זכרע חשמל רכב"מנאחרחברת נמל אשדוד4029

59,876   -                 100%1246,31146,311נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4030

61,260   -                 100%1246,30846,308זכר ת2-תורן חשמל באחרמ"חברת החשמל לישראל בע4031

59,976   -                 100%1246,30446,304זכרתפקיד מיוחדאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4032

59,131   -                 100%1246,30346,303זכררופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4033

55,880   -                 99%1246,30246,302זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה4034

59,380   -                 100%1246,30146,301זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4035

56,644 16,807           100%1246,30129,494נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית4036

59,363   -                 100%1246,30046,300נקבהרופא מומחה באנדוקרינולוגיאחרשירותי בריאות כללית4037

59,718   -                 99%1246,29846,298נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4038

59,480   -                 100%1246,29846,298נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4039

מערכות לחימה ,רפאל4040

מ"מתקדמות בע

56,327   -                 100%1246,29246,292זכרחסוימנהל מחלקה

55,154 15,679           100%1246,29130,612זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית4041

60,560   -                 100%1246,28846,288זכרמנהל יחידת כירורגיה פלסטיאחרשירותי בריאות כללית4042

59,565   -                 100%1246,28746,287זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4043



57,567 11,388           100%1246,28434,896נקבהמנהל יחידת דימות שדאחרשירותי בריאות כללית4044

61,411   -                 89%1246,27446,274זכררופא משפחה מומחהאחרח לאומית"קופ4045

63,309   -                 100%1246,27146,271זכרתקשוב- ל "סמנכל"סמנכאוניברסיטת בר אילן4046

59,992   -                 100%1246,26746,267זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית4047

61,707   -                 100%1246,26746,267זכרמנהל אזור צפתאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4048

60,389   -                 100%1246,26546,265זכרעיבוד אותאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4049

55,876   -                 100%1246,26446,264זכרנקיון משרדמנהל מחלקהרשות שדות תעופה4050

54,893   -                 100%1246,25746,257זכר__צלם עתקםאחררשות השידור4051

59,281   -                 100%1246,25646,256זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית4052

59,468   -                 100%1246,25346,253זכרסגן בכיר למנהל מחלקה פנימאחרשירותי בריאות כללית4053

57,595   -                 75%946,25146,251נקבהמנתח שיטותאחרבנק ישראל4054

61,257   -                 100%1246,24946,249זכריח/תח'אוירונאוטיקה ראחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4055

62,006   -                 100%1246,24846,248זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4056

60,166   -                 100%1246,24646,246זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4057

61,580   -                 100%1246,24546,245זכרמ"במחז. צ מפע"ראחרמ"חברת החשמל לישראל בע4058

55,057   -                 100%1246,24546,245זכררב חובל גוררת מאחרחברת נמל אשדוד4059

55,706   -                 100%1246,24346,243זכרח מיחשוב"רמאחרחברת נמל אשדוד4060

61,211   -                 100%1246,23546,235זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4061

62,152   -                 100%1246,22946,229זכרכ"תורן ראשי בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4062

אלתא תעשיות אלקטרוניות 4063

מ"בע

62,001   -                 100%1246,21946,219זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחר

60,828   -                 100%1246,21746,217זכררשת מג מנ.בצ,מחוז הצפון מנהל מחלקהמ"חברת החשמל לישראל בע4064

59,321   -                 100%1246,21346,213זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4065

56,575   -                 100%1246,21046,210זכרעוזר רכז עגינהאחרחברת נמל חיפה4066

59,150   -                 100%1246,20746,207נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4067

58,997   -                 100%1246,20646,206זכרמנהל עבודהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4068

61,079   -                 100%1246,20346,203זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4069

59,481   -                 100%1246,20246,202זכר(ב)מנהל מחלקת נוירולוגיה אחרשירותי בריאות כללית4070

55,252   -                 100%1246,20146,201זכרמטה תפעוליאחרמ"רכבת ישראל בע4071



55,439   -                 100%1246,20046,200נקבהאלקטרומגנטיות/פיסיקהאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4072

53,844   -                 100%1246,20046,200נקבהלשכת הנגיד- מנהל אגף מנהל אגףבנק ישראל4073

54,127   -                 100%1246,19346,193נקבהמבקראחרבנק ישראל4074

63,034   -                 100%1246,18946,189זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4075

58,795   -                 100%1246,18546,185נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4076

56,781   -                 100%1246,18546,185זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 4077

מערכות לחימה ,רפאל4078

מ"מתקדמות בע

56,427   -                 100%1246,17846,178זכרחסוימנהל מחלקה

54,795   -                 100%1246,17546,175זכרמטה תפעוליאחרמ"רכבת ישראל בע4079

61,584   -                 100%1246,17546,175זכרמשגיחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4080

59,024   -                 100%1246,17146,171זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4081

60,590   -                 100%1246,17046,170נקבהרופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית4082

59,846   -                 100%1246,16746,167נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4083

60,054   -                 100%1246,16646,166נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית4084

60,568   -                 100%1246,16646,166זכרמנהל מחלקת פסיכיאטריהאחרשירותי בריאות כללית4085

61,096   -                 100%1246,16646,166נקבהמנהלת מחלקת מדיניות משטרי תפעולאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4086

כלכלן ראשי אחראי שווי הוגן חיתום אחררשות ניירות ערך4087

ל"ויחב

64,607   -                 100%1246,15846,158זכר

60,490   -                 100%1246,15646,156נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4088

59,242   -                 100%1246,15546,155זכר('ג)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4089

אלתא תעשיות אלקטרוניות 4090

מ"בע

60,087   -                 100%1246,15446,154זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחר

82,587   -                 100%1246,15246,152נקבהמרכז הוראהאחרהאוניברסיטה הפתוחה4091

58,478   -                 100%1246,15146,151זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4092

58,942 390               100%1246,14645,755נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית4093

59,674   -                 100%1246,13846,138זכררופא אחראי רפואה תעסוקתיתאחרשירותי בריאות כללית4094

60,191   -                 100%1246,13746,137זכר.צ.חשמל.הרכב,. ביצוע פרויקמנהל מחלקהמ"חברת החשמל לישראל בע4095

55,204   -                 100%1246,13746,137זכרחשמלמנהל מדוררשות שדות תעופה4096

58,457   -                 100%1246,13546,135זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4097

65,781   -                 100%1246,13546,135זכרמיכללות- דיקן דיקניםאוניברסיטת בר אילן4098

59,287   -                 100%1246,13446,134זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4099

58,825   -                 100%1246,13346,133זכררופא מומחה בכירורגיה אורתאחרשירותי בריאות כללית4100

מערכות לחימה ,רפאל4101

מ"מתקדמות בע

סגן מנהל 

אגף

56,740   -                 100%1246,13346,133זכרחסוי



ח הלל "קרן מחקרים שליד ביה4102

יפה

59,012   -                 75%946,13046,130זכראחר רופאה מומחיתאחר

58,918   -                 100%1246,12546,125זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4103

57,856   -                 100%1246,12346,123זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4104

59,969   -                 100%1246,12346,123זכרהולכ.ייצור.ב,א 'אממנהל מחלקהמ"חברת החשמל לישראל בע4105

60,838   -                 100%1246,11946,119זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית4106

59,646   -                 100%1246,11746,117נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4107

61,710   -                 100%1246,11546,115זכרממונה השגחה.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4108

64,769   -                 100%1246,11546,115זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע4109

56,908   -                 100%1246,11346,113נקבהרופא מתמחה ברפואה דחופהאחרשירותי בריאות כללית4110

56,721   -                 100%1246,11146,111זכרדיקן ביולוגיהדיקניםמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 4111

59,417   -                 100%1246,11146,111זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית4112

59,578   -                 100%1246,11046,110זכר(ב)מנהל מחלקת עיניים אחרשירותי בריאות כללית4113

58,495 1,802            100%1246,10544,303נקבהרופא מומחה בפתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4114

61,040   -                 100%1246,10146,101זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4115

59,519   -                 100%1246,09446,094נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4116

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 4117

מחלקות בתי 

חולים

57,461   -                 100%1246,09346,093זכר'_פנימית ט

אלתא תעשיות אלקטרוניות 4118

מ"בע

61,054   -                 100%1246,08846,088זכריח/תח'הנדסת מחשבים ראחר

56,782   -                 100%1246,08746,087נקבהתלונות צבומנהל מחלקהרשות שדות תעופה4119

61,645   -                 100%1246,08346,083זכרפיסיקה' מח- מנהל מחלקה מנהל מחלקהמכון טכנולוגי חולון4120

60,629   -                 100%1246,08146,081זכרמנהל רפואי מינהלתאחרשירותי בריאות כללית4121

60,523   -                 100%1246,08046,080זכרטורבינות גז,אגף הייצור מנהל מחלקהמ"חברת החשמל לישראל בע4122

58,918   -                 100%1246,07946,079נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4123

59,979   -                 100%1246,07246,072זכררופא אחראי בקרת אשפוז מחואחרשירותי בריאות כללית4124

60,113   -                 92%1246,07146,071זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית4125

56,465   -                 100%1246,07146,071זכרתאום ובקרהמנהל מחלקהרשות שדות תעופה4126

59,601   -                 100%1246,06946,069נקבהרופא מנהל שירות רנטגןאחרשירותי בריאות כללית4127

טכנולוגיית - אחראי משמרת הפע בכיר אחרבנק ישראל4128

המיד

53,941   -                 100%1246,06546,065זכר

59,461   -                 100%1246,06346,063זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית4129



60,192   -                 100%1246,06246,062נקבהתפקיד מיוחדאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4130

58,295   -                 75%946,05246,052זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4131

59,577   -                 100%1246,04946,049זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4132

59,535   -                 100%1246,04946,049זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4133

55,348   -                 100%1246,04746,047זכררכז עגינהאחרחברת נמל חיפה4134

58,917   -                 100%1246,04746,047זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4135

60,193   -                 98%1246,04546,045זכררופא כירורג כלליאחרשירותי בריאות כללית4136

59,609   -                 100%1246,04246,042זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4137

58,598   -                 100%1246,04046,040נקבהסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4138

58,838   -                 100%1246,03846,038זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4139

59,829   -                 100%1246,03846,038זכרמנהל אגף כספיםאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4140

אלתא תעשיות אלקטרוניות 4141

מ"בע

60,552   -                 100%1246,03746,037זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחר

58,052   -                 100%1246,03346,033זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4142

60,058   -                 100%1246,03146,031זכרת נשים/רופאאחרמכבי שירותי בריאות4143

61,346   -                 100%1246,03146,031זכרכבאים-משמרתאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4144

59,669   -                 100%1246,02846,028זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4145

55,157   -                 100%1246,02546,025זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4146

60,115   -                 100%1246,02046,020זכרהנדסת איכותאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4147

56,648   -                 100%1246,01646,016זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 4148

66,068   -                 100%1246,01446,014זכרמוזיקה- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בר אילן4149

60,636   -                 100%1246,00546,005זכרמנהל מחלקת שרותים טכניים מחוז דןאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4150

59,083   -                 100%1246,00246,002נקבהרופא מומחה באף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית4151

58,819   -                 100%1246,00146,001זכר__כירורגיתאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 4152

59,378   -                 100%1245,99645,996נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4153

60,006   -                 100%1245,99645,996זכררופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4154

59,278   -                 100%1245,99645,996זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית4155

59,292 2,555            100%1245,99343,438זכרמנהל בנק הדםאחרשירותי בריאות כללית4156

60,739   -                 100%1245,99345,993זכרממונה השגחה.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4157



57,686   -                 100%1245,99145,991זכר_____מינהלמנהל אגףח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 4158

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 4159

מחלקות בתי 

חולים

57,568   -                 100%1245,99145,991זכר_____מינהל

61,416   -                 100%1245,99045,990זכררכז מוקד השגחהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4160

59,627   -                 100%1245,98845,988זכררופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית4161

61,093   -                 100%1245,98645,986זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4162

56,948   -                 95%1245,98645,986נקבהסגנית בכירה למנהל מכון הרנטגןאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה4163

58,837   -                 75%1245,98445,984זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4164

59,550   -                 100%1245,98345,983זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4165

54,943   -                 100%1245,98145,981זכרתקשורתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4166

מערכות לחימה ,רפאל4167

מ"מתקדמות בע

56,380   -                 100%1245,97845,978זכרחסוימנהל אגף

אלתא תעשיות אלקטרוניות 4168

מ"בע

60,822   -                 100%1245,97845,978זכרמנהל פרויקטאחר

59,576   -                 100%1245,97545,975זכרמנהל פרויקטים תאחרחברת נמל אשדוד4169

59,305 1,727            100%1245,97444,247זכררופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית4170

64,339   -                 100%1245,97145,971זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4171

60,092   -                 100%1245,96745,967זכררופא משפחה עוזר מחקראחרשירותי בריאות כללית4172

58,908   -                 100%1245,95645,956זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4173

58,558   -                 100%1245,95445,954נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4174

58,741   -                 100%1245,94745,947זכרמטה- רופא מנהל מחלקה אחרשירותי בריאות כללית4175

56,573   -                 83%1045,94545,945זכרראש המרכז לחינוך קדם אקאחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 4176

58,810   -                 100%1245,94145,941זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4177

החברה הלאומית לאספקת פחם 4178

מ"בע

56,142   -                 100%1245,94145,941זכרל"מנכמנהל כללי

59,965 349               100%1245,94145,591זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית4179

65,968   -                 100%1245,93945,939זכרכימיהאחראוניברסיטת בר אילן4180

59,646   -                 100%1245,93745,937נקבהרופא מומחה באונקולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4181

61,268   -                 100%1245,93245,932זכרמנהל אזור חדרהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4182

אלתא תעשיות אלקטרוניות 4183

מ"בע

55,475   -                 100%1245,93045,930זכרכת אלקטרוניקה כלליתאחר

55,337 5,318            100%1245,92940,611זכררופא מתמחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית4184



ח אסף "קרן המחקרים שליד ביה4185

הרופא

מנהל 

גזבר/כספים

60,247   -                 100%1245,92745,927נקבהמנהלת כספים

53,804   -                 100%1245,92145,921זכרכלכלןאחרבנק ישראל4186

מערכות לחימה ,רפאל4187

מ"מתקדמות בע

56,435   -                 100%1245,91145,911זכרחסוימנהל אגף

61,386   -                 100%1245,90845,908זכרכבאים-משמרתאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4188

53,192   -                 100%1245,90645,906זכראתתאחרחברת נמל אשדוד4189

58,830   -                 92%1245,90445,904נקבהרופא כלליאחרמכבי שירותי בריאות4190

אלתא תעשיות אלקטרוניות 4191

מ"בע

57,705   -                 100%1245,90445,904זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחר

60,677   -                 100%1245,90245,902זכרמנהל מחלקת נתיב האור אגף השיווקאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4192

54,327   -                 100%1245,90245,902זכרצלם עתק' עאחררשות השידור4193

60,763   -                 100%1245,90145,901זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4194

60,693   -                 100%1245,90145,901זכרמנהל מחלקת אחזקת רשת מחוז צפוןאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4195

62,304   -                 100%1245,90145,901זכראגףמידע מחשוב'ר- מנהל אגף מנהל אגף"מאוחדת"חולים -קופת4196

65,585   -                 100%1245,89845,898זכרמדעי החייםאחראוניברסיטת בר אילן4197

59,267   -                 100%1245,89745,897זכררופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית4198

59,908 1,448            100%1245,89744,449זכררופא מומחה בפתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4199

59,847   -                 100%1245,89645,896נקבה('ג-מומחה)רופא איזורי אחרשירותי בריאות כללית4200

60,076   -                 100%1245,89245,892זכר.דר.חשמל.אחז,אגף הייצור מנהל מחלקהמ"חברת החשמל לישראל בע4201

61,057   -                 100%1245,88245,882זכרתורן דלקיםאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4202

מערכות לחימה ,רפאל4203

מ"מתקדמות בע

58,663   -                 100%1245,88145,881זכרחסוימנהל אגף

אלתא תעשיות אלקטרוניות 4204

מ"בע

59,568   -                 100%1245,88145,881זכרתכנה למערכות זמן אמתאחר

57,386 124               100%1245,87845,753זכררופא מתמחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית4205

56,784   -                 100%1245,87645,876זכרמפקחאחררשות השידור4206

60,529   -                 91%1245,87645,876זכררופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4207

58,295 1,864            100%1245,87544,011נקבהרופא מומחה ברפואת עור ומיאחרשירותי בריאות כללית4208

57,740   -                 100%1245,87245,872זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4209

65,626   -                 100%1245,86945,869נקבהכימיהאחראוניברסיטת בר אילן4210

59,035   -                 100%1245,86845,868נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4211

61,414   -                 100%1245,86445,864זכרתורן ראשי דלקיםאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4212

56,605   -                 100%1245,86345,863נקבהסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4213



אלתא תעשיות אלקטרוניות 4214

מ"בע

59,758   -                 100%1245,85845,858זכרהנדסת מערכתאחר

64,143   -                 100%1245,85645,856זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע4215

58,351   -                 79%1245,84745,847נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית4216

56,565   -                 100%1245,84445,844זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 4217

59,505   -                 80%1245,84145,841זכררופא מומחה בכירורגיה אורתאחרשירותי בריאות כללית4218

56,168   -                 100%1245,84045,840זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 4219

58,484   -                 100%1245,84045,840זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4220

60,212   -                 100%1245,83545,835נקבהמנהל יחידה לנפרולוגית ילדאחרשירותי בריאות כללית4221

59,985   -                 100%1245,82745,827נקבה___חירורגיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 4222

59,695   -                 100%1245,82645,826זכרמשפטיםאחראוניברסיטת בר אילן4223

57,044   -                 100%1245,81945,819זכראלקטרוניקהמנהל מחלקהרשות שדות תעופה4224

60,028   -                 100%1245,81845,818זכרש אגפית"ח או"ממאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4225

60,552   -                 100%1245,81745,817זכרמנהל איזור רמלהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4226

59,196   -                 100%1245,81545,815זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4227

57,180   -                 100%1245,81445,814נקבהמבקר עיריהמבקר פנימייפו-תל אביב4228

58,736   -                 98%1245,81345,813נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4229

56,040 10,621           100%1245,81235,191נקבהרופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית4230

58,661   -                 100%1245,81145,811נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4231

59,299   -                 100%1245,81045,810זכרממונה השגחה.סאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4232

64,147   -                 100%1245,80345,803זכרסגן רקטורסגן רקטוראוניברסיטת בר אילן4233

59,377   -                 100%1245,80345,803נקבהרופא מומחה בכיר בטיפול נמאחרשירותי בריאות כללית4234

59,414   -                 100%1245,80145,801נקבהרופא מומחה באנדוקרינולוגיאחרשירותי בריאות כללית4235

55,941   -                 100%1245,79945,799זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4236

60,407   -                 100%1245,79745,797זכרתורן משנה דלקיםאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4237

59,176   -                 100%1245,79445,794זכררופא אחראי ניהול סיכוניםאחרשירותי בריאות כללית4238

61,469   -                 100%1245,78945,789זכרם-ש י"מנהל יחידת תחמאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4239

55,016   -                 100%1245,78845,788זכרמטה מטעניםאחרמ"רכבת ישראל בע4240

56,294   -                 75%945,77945,779זכרתקבוליםמנהל מחלקהרשות שדות תעופה4241



61,038   -                 100%1245,77845,778זכרח ארצי"מנהל מחלקת מלאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4242

58,736   -                 100%1245,77345,773נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית4243

59,619   -                 75%1245,77045,770זכררופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית4244

57,296   -                 100%1245,76445,764זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4245

58,449   -                 100%1245,76245,762זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4246

60,688   -                 100%1245,76245,762זכרכ"תורן ראשי בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4247

57,644   -                 100%1245,76145,761זכרכון מוקדם אוירונאוטיאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4248

55,059   -                 100%1245,75345,753נקבההנדסת איכותאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4249

59,874   -                 100%1245,75145,751זכרתכנה למערכות זמן אמתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4250

54,823   -                 100%1245,74845,748זכרנתבאחרחברת נמל אשדוד4251

53,675   -                 100%1245,74645,746נקבהכלכלןאחרבנק ישראל4252

61,443   -                 100%1245,74645,746זכרכ"תורן משנה בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4253

56,135   -                 75%945,74445,744זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 4254

התעשיה הצבאית לישראל 4255

מ תעש"בע

58,153   -                 100%1245,74345,743זכרמנהל חטיבהל"סמנכ

54,183   -                 100%1245,74245,742נקבהעורך סרטיםאחררשות השידור4256

56,075   -                 100%1245,74245,742זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 4257

60,994   -                 100%1245,74245,742זכרתחנת הכוח אשכול- מהנדסהתפעול אחרמ"חברת החשמל לישראל בע4258

63,521   -                 100%1245,73945,739זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע4259

61,354   -                 100%1245,73645,736זכרמ"במחז. צ מפע"ראחרמ"חברת החשמל לישראל בע4260

58,772   -                 100%1245,73445,734זכר___חירורגיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 4261

64,977   -                 100%1245,73345,733זכרפיזיקהאחראוניברסיטת בר אילן4262

61,915   -                 100%1245,73145,731נקבהמזכירה אקדמאית- מזכיר מזכיראביב-אוניברסיטת תל4263

58,765   -                 100%1245,73145,731זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4264

60,294   -                 100%1245,72945,729זכרתפעול רשת,מחוז חיפה מנהל מחלקהמ"חברת החשמל לישראל בע4265

59,506   -                 100%1245,72845,728נקבהרופא מנהל שירות בקהילהאחרשירותי בריאות כללית4266

60,448   -                 100%1245,72745,727זכרתורן דלקיםאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4267

67,622   -                 75%945,72745,727זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע4268



אלתא תעשיות אלקטרוניות 4269

מ"בע

60,718   -                 100%1245,72645,726זכרמינהל'אבטחת המוצר ראחר

התעשיה הצבאית לישראל 4270

מ תעש"בע

58,129   -                 100%1245,72645,726זכרר"מנהל מכללת לוטאחר

57,312 4,876            100%1245,72140,845נקבהרופא מומחה ברפואה גרעיניתאחרשירותי בריאות כללית4271

58,179   -                 75%1145,72045,720נקבהמ)רופא מומחה בגניקולוגיה אחרשירותי בריאות כללית4272

69,473   -                 100%1245,71945,719זכרל"מנכמנהל כללייפו-תל אביב4273

58,873 4,788            100%1245,71340,925זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית4274

62,854   -                 100%1245,70745,707זכרלוגיסטיקה- ל "סמנכל"סמנכאוניברסיטת בר אילן4275

58,513   -                 100%1245,70745,707זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4276

58,329   -                 100%1245,70645,706זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4277

59,584   -                 75%1245,70645,706זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית4278

61,202   -                 100%1245,70445,704זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4279

55,509   -                 100%1245,70345,703זכרטיס-תיכון מבנה כליאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4280

60,574   -                 100%1245,70145,701זכרנהגים-משמרתאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4281

58,668   -                 100%1245,69945,699נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4282

60,201   -                 100%1245,69945,699נקבה(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית4283

61,196   -                 100%1245,69845,698זכר ת2-תורן חשמל באחרמ"חברת החשמל לישראל בע4284

60,114   -                 95%1245,69645,696זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית4285

58,958   -                 100%1245,69345,693נקבהרופא מומחה בנפרולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4286

61,807   -                 100%1245,69345,693זכרמנהל אגף התחייבויותאחרח לאומית"קופ4287

61,367   -                 100%1245,69345,693נקבהמנהל מחוזמנהל איזורח לאומית"קופ4288

59,379   -                 95%1245,69145,691זכרמנהל מחלקת עינייםמנהל מחלקהח בני ציון"עובדי ביה- חיפה4289

61,831   -                 100%1245,69145,691זכרמנהל מינהל נכסים ורישויאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4290

52,251   -                 97%1245,69045,690זכראתתאחרחברת נמל חיפה4291

59,341   -                 100%1245,68445,684נקבהבכיר.ממ.אק/מהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4292

58,658   -                 100%1245,67745,677נקבהמ)רופא מומחה בגניקולוגיה אחרשירותי בריאות כללית4293

68,798   -                 100%1245,67645,676זכרמשנה יועמשאחררשות ניירות ערך4294

57,871   -                 100%1245,67445,674זכרמנהל עבודהאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4295

59,343   -                 100%1245,67245,672זכרבטחון דרום,מ 'חטיבת אלבמנהל מחלקהמ"חברת החשמל לישראל בע4296

61,205   -                 100%1245,66945,669זכרתורן ראשי דלקיםאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4297



65,333   -                 100%1245,66945,669נקבהאנגלית- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בר אילן4298

59,902   -                 100%1245,66145,661זכררופא מומחה בגסטרואנטרולוגאחרשירותי בריאות כללית4299

61,335   -                 100%1245,66145,661זכרמנהל פרויקטאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4300

59,703 3,292            100%1245,65442,363זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית4301

התעשיה הצבאית לישראל 4302

מ תעש"בע

59,114   -                 100%1245,65345,653זכרמנהל חטיבהל"סמנכ

58,294   -                 100%1245,64445,644זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4303

56,748   -                 100%1245,64445,644זכרוהתקנ.אח.מאחררשות השידור4304

עוזר /עוזררשות שדות תעופה4305

עוזר ב/ראשי

56,837   -                 100%1245,64245,642זכרמסופים

57,998   -                 100%1245,63745,637זכרמנהל עבודה בכיראחרמ"חברת החשמל לישראל בע4306

61,000   -                 100%1245,63645,636זכרארגון שיטומנהל מחלקהרשות שדות תעופה4307

57,128   -                 100%1245,63545,635זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4308

63,846   -                 100%1245,63045,630זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע4309

61,716   -                 100%1245,63045,630זכרמרכז דויטשה טלק- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב4310

62,200   -                 100%1245,62845,628זכרט פיזיקה"מדהאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב4311

59,081   -                 100%1245,62345,623נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4312

59,875   -                 100%1245,61845,618זכרהנדסת אלקטרוניקהאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4313

58,615   -                 100%1245,61845,618זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4314

54,599   -                 100%1245,61845,618זכרמכונאי גוררתאחרחברת נמל חיפה4315

59,081   -                 100%1245,61745,617נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4316

קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות 4317

מ"בע

67,615   -                 100%1245,61745,617זכרל"מנכמנהל כללי

58,302   -                 100%1245,61645,616זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4318

58,660   -                 100%1245,61545,615זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית4319

59,134   -                 100%1245,61345,613זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4320

55,617   -                 75%945,61345,613זכרמפעל.מ/ל'ססמנכ/ל'מנכאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4321

63,598   -                 100%1245,61345,613זכרמדעי המדינהאחראוניברסיטת בר אילן4322

58,121   -                 100%1245,61245,612זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4323

אלתא תעשיות אלקטרוניות 4324

מ"בע

60,053   -                 100%1245,60745,607זכרמינהל'ר.פתוח הנדס/תכאחר

58,359   -                 100%1245,60145,601נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4325



60,441   -                 100%1245,60045,600זכרח ארצי"ממונה שבאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4326

60,349 236               100%1245,59645,360נקבהרופא אחראי גריאטריהאחרשירותי בריאות כללית4327

מערכות לחימה ,רפאל4328

מ"מתקדמות בע

55,095   -                 100%1245,59545,595זכרחסוימנהל אגף

58,205   -                 75%945,59245,592זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4329

56,829   -                 100%1245,59245,592זכרמהנדס מערכתאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4330

59,394   -                 100%1245,59245,592זכררבין.בטחון א,מ 'חטיבת אלבמנהל מחלקהמ"חברת החשמל לישראל בע4331

58,651   -                 100%1245,58945,589נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4332

60,090   -                 100%1245,58445,584זכרסגן מנהל רפואי מחוזיאחרשירותי בריאות כללית4333

58,029   -                 100%1245,57745,577נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4334

57,212   -                 95%1245,57245,572זכרמנהל מחלקה כירורגיתאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה4335

59,800   -                 100%1245,57245,572זכרמנהל מחלקת ציוד מכני נייד צפוןאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4336

63,811   -                 100%1245,56545,565זכרסמנכל לתפעול וייצורל"סמנכמ"שחמ מקורות ביצוע בע4337

58,569   -                 100%1245,56445,564נקבהרופא מומחה בכיר בנאונטולואחרשירותי בריאות כללית4338

58,489   -                 100%1245,56445,564זכררופא מומחה ברפואה דחופהאחרשירותי בריאות כללית4339

53,402   -                 100%1245,56245,562זכראחראי משמרת הפעלהאחרבנק ישראל4340

59,173   -                 100%1245,56245,562זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית4341

61,092   -                 100%1245,55845,558נקבהמינהלי לרקטור.ס- ל "סמנכל"סמנכאוניברסיטת בר אילן4342

58,292   -                 100%1245,55545,555זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4343

53,111   -                 100%1245,54845,548זכרחוף/מנופאי מזחאחרחברת נמל אשדוד4344

61,504   -                 122%1245,54345,543זכרמכונות' הנאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב4345

59,357   -                 100%1245,54145,541זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4346

60,566   -                 100%1245,54145,541זכרכ"תורן ראשי בתחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4347

אלתא תעשיות אלקטרוניות 4348

מ"בע

59,017   -                 100%1245,53545,535זכרמפתח מערכות אלינטאחר

58,357   -                 100%1245,53545,535זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית4349

58,975   -                 100%1245,53445,534נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4350

אלתא תעשיות אלקטרוניות 4351

מ"בע

61,282   -                 100%1245,53245,532זכריח/תח'הנדסת מכונות ראחר

58,198   -                 100%1245,53145,531זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4352

59,802   -                 100%1245,53145,531זכרתורן בתחנת כחאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4353

58,422   -                 100%1245,52645,526נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4354

59,101   -                 100%1245,52445,524זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4355

59,144   -                 100%1245,52145,521זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית4356



58,795   -                 100%1245,51945,519זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4357

62,812   -                 100%1245,51745,517זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע4358

60,419   -                 100%1245,51045,510זכרתחום'אויוניקה ר/חשמלאחרמ"התעשיה האוירית לישראל בע4359

המועצה להסדר ההימורים 4360

בספורט

61,484   -                 100%1245,50545,505זכרל טכנולוגיות מידע"סמנכל"סמנכ

62,469   -                 100%1245,50345,503זכרמבקר פניםמבקר פנימימכבי שירותי בריאות4361

58,436   -                 100%1245,49845,498נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4362

58,622   -                 100%1245,49745,497זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4363

58,492   -                 100%1245,49545,495נקבה('ג)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4364

59,165   -                 100%1245,47845,478זכרט כימיה"מדהאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב4365

59,029   -                 100%1245,47345,473נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4366

52,410   -                 100%1245,46445,464זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד4367

57,180   -                 100%1245,46445,464זכרס לוטרינריה"מנהל ביהמנהל מחלקהם-האוניברסיטה העברית בי4368

61,386   -                 99%1245,45645,456זכרח בינוי"רמ- מנהל מחלקה מנהל מחלקהחברת נמל חיפה4369

58,317   -                 100%1245,45245,452נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4370

61,973   -                 100%1245,44745,447נקבהמנהל מחוזמנהל איזורח לאומית"קופ4371

58,049   -                 100%1245,44645,446נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4372

54,445   -                 99%1245,44245,442זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה4373

58,340   -                 100%1245,44045,440נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4374

מערכות לחימה ,רפאל4375

מ"מתקדמות בע

55,745   -                 100%1245,43745,437זכרחסוימנהל מחלקה

58,396   -                 100%1245,43045,430נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4376

61,269   -                 100%1245,42845,428זכרגיוסמנהל מחלקהרשות שדות תעופה4377

60,520   -                 100%1245,42745,427זכררופא כפראחרשירותי בריאות כללית4378

57,919   -                 100%1245,42445,424זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4379

62,309   -                 100%1245,41045,410זכרראש מרכז קדס למחקר גגות ירוקיםאחראוניברסיטת חיפה4380

59,351   -                 98%1245,40345,403זכרסגן בכיר למנהל מחלקת יולדאחרשירותי בריאות כללית4381

61,576   -                 100%1245,40345,403זכרמינהל הסטודנטים- ל "סמנכל"סמנכאוניברסיטת בר אילן4382

63,005   -                 100%1245,40045,400זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע4383

58,511   -                 100%1245,39345,393זכרל בפועל"מנכ- ל "מנכמנהל כלליחברת נמל אשדוד4384

58,784   -                 100%1245,38745,387זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4385

57,604   -                 100%1245,38645,386נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4386

59,118   -                 81%1245,38545,385נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4387

56,792   -                 100%1245,38145,381זכר____מנהלה אחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 4388

57,975 561               100%1245,37944,818נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4389



54,716   -                 100%1245,37845,378זכרבקר אחראי בכיראחרחברת נמל אשדוד4390

61,082   -                 100%1245,37645,376זכרמשפטיםאחראוניברסיטת בר אילן4391

62,772   -                 100%1245,36645,366נקבהיועץ משפטייועץ משפטיאביב-אוניברסיטת תל4392

60,433   -                 100%1245,36245,362זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4393

59,123   -                 100%1245,35745,357נקבה('ג)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4394

55,379   -                 100%1245,35445,354זכרראש ענף מכולות- מנהל מדור מנהל מדורחברת נמל חיפה4395

58,455 1,316            87%1245,34744,030זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4396

58,595   -                 95%1245,34545,345זכרסגן מנהל מח כירורגאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה4397

61,527   -                 100%1245,34145,341זכרמערכות מידע. האחראוניברסיטת בן גוריון בנגב4398

55,962 8,337            100%1245,33937,002זכר(חדר ניתוח )אחות מוסמכת אחרשירותי בריאות כללית4399

57,564   -                 100%1245,33245,332זכריולדותאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 4400

מנהל שירותי בריאות כללית4401

מחלקות בתי 

חולים

59,602   -                 100%1245,33245,332זכרבית חולים- מנהל מחלקה 

55,960   -                 100%1245,33245,332זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית4402

57,519   -                 100%1245,33045,330זכרדקאן משפטים- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל4403

56,741   -                 100%1245,32445,324זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4404

63,762   -                 100%1245,32145,321זכרל תכנון אס"סמנכ- ל "סמנכל"סמנכאביב-אוניברסיטת תל4405

57,975   -                 100%1245,31945,319זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4406

58,257   -                 100%1245,31945,319נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4407

63,692   -                 100%1245,31845,318זכרל משאבי אנ"סמנכ- ל "סמנכל"סמנכאביב-אוניברסיטת תל4408

54,652   -                 99%1245,31545,315זכראתתאחרחברת נמל חיפה4409

54,848   -                 99%1245,31045,310זכראתתאחרחברת נמל חיפה4410

55,730   -                 100%1245,30545,305זכרטכני תאו.אאחררשות שדות תעופה4411

53,833   -                 100%1245,30345,303זכר__צלם עתקםאחררשות השידור4412

53,662   -                 100%1245,30345,303נקבה_טכנאי קולאחררשות השידור4413

58,178 210               100%1245,30045,090זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית4414

68,691   -                 100%1245,29345,293זכר_____ל"מנכמנהל כללימ"חקר ימים ואגמים לישראל בע4415

61,593   -                 100%1245,29145,291זכרט כימיה"מדהאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב4416

59,174   -                 100%1245,29045,290זכררופא אחראי המשך טיפול ומאחרשירותי בריאות כללית4417

58,733   -                 100%1245,28445,284נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4418

59,083   -                 100%1245,27945,279זכררופא אחראי בקרת רפואה מקצאחרשירותי בריאות כללית4419

60,210   -                 100%1245,27945,279נקבהרופא משפחה מומחהאחרח לאומית"קופ4420

61,649   -                 100%1245,26545,265זכרחשמל ומחשבי' הנאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב4421

57,693   -                 100%1245,26345,263נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4422

ח תל "קרן המחקרים שליד ביה4423

השומר

57,117   -                 100%1245,25845,258זכררופא בטיפול נמרץאחר



54,763 13,293           100%1245,25331,960זכרבחדר ניתוח)אחות ראש צוות אחרשירותי בריאות כללית4424

60,501   -                 92%1145,24945,249זכרל"סמנכל"סמנכמ"התעשיה האוירית לישראל בע4425

57,047 2,961            100%1245,24742,286זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית4426

59,482   -                 100%1245,24545,245זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית4427

58,404   -                 100%1245,24445,244זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4428

57,987   -                 100%1245,24345,243זכררופא גריאטריהאחרשירותי בריאות כללית4429

60,040   -                 100%1245,24245,242נקבהבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית4430

57,829   -                 98%1245,21945,219זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4431

57,938 446               100%1245,21844,772זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית4432

52,923   -                 100%1245,21345,213זכראתתאחרחברת נמל חיפה4433

53,060   -                 100%1245,20845,208זכררכז שכר עידוד ואחרחברת נמל אשדוד4434

61,983   -                 100%1245,20645,206נקבהראשי מחוזותל"סמנכמכבי שירותי בריאות4435

57,033   -                 100%1245,20245,202זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4436

62,316   -                 100%1245,19945,199זכררהמאחרתל שבע4437

54,167   -                 99%1245,19845,198זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה4438

57,952   -                 100%1245,19345,193נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4439

58,440 851               100%1245,18744,336זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית4440

63,698   -                 100%1245,18645,186זכרסגן השקעותאחררשות ניירות ערך4441

53,020   -                 100%1245,18545,185זכרכלכלן בכיראחרבנק ישראל4442

54,348 13,705           100%1245,17931,475נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית4443

56,948   -                 100%1245,17445,174זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4444

58,577   -                 100%1245,17445,174זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4445

58,671 105               100%1245,17245,067זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית4446

57,753   -                 100%1245,16845,168זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4447

57,453   -                 100%1245,16345,163זכר___חירורגיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 4448

58,695 720               100%1245,16044,439זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית4449

57,403   -                 100%1245,15845,158זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4450

58,296   -                 100%1245,15745,157נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4451

61,181   -                 100%1245,15645,156זכרתפעולמנהל מחלקהרשות שדות תעופה4452

57,905   -                 100%1245,15145,151נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4453

58,421   -                 100%1245,15145,151נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4454

63,130   -                 100%1245,15045,150זכרראש מכון קיסריהאחראוניברסיטת חיפה4455

54,841 9,643            100%1245,14835,505נקבהרופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית4456

51,852   -                 100%1245,14845,148זכרחוף/מנופאי מזחאחרחברת נמל אשדוד4457

64,599   -                 100%1245,14745,147זכרמתמטיקהאחראוניברסיטת בר אילן4458

57,840   -                 100%1245,14445,144נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4459



58,715   -                 100%1245,14245,142זכררופא מומחה בכירורגיה אורטאחרשירותי בריאות כללית4460

58,354   -                 100%1245,14145,141נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4461

מערכות לחימה ,רפאל4462

מ"מתקדמות בע

55,605   -                 100%1245,13845,138זכרחסוימנהל מחלקה

57,326   -                 100%1245,13845,138זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4463

57,385   -                 100%1245,13845,138זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4464

57,261   -                 100%1245,13845,138זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4465

62,927   -                 100%1245,13345,133זכרמרצה ביולוגיה אבולוציונית וסביבתיתאחראוניברסיטת חיפה4466

61,019   -                 100%1245,13245,132זכרמנהל אדמיניסטרטיבי בית חאחרשירותי בריאות כללית4467

55,114   -                 100%1245,13145,131זכרמפקח מגדלאחררשות שדות תעופה4468

58,082   -                 100%1245,12845,128נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4469

מערכות לחימה ,רפאל4470

מ"מתקדמות בע

55,617   -                 100%1245,12745,127נקבהחסוימנהל מחלקה

57,596   -                 100%1245,12345,123נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4471

57,692   -                 100%1245,12245,122נקבהמ)מנהל שירות בקהילה -רופאאחרשירותי בריאות כללית4472

59,477   -                 100%1245,11345,113נקבהמנהל יחידת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4473

59,676   -                 100%1245,11345,113זכרמנהל מחלקת שיקוםאחרשירותי בריאות כללית4474

58,300   -                 97%1245,11045,110נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4475

62,618   -                 83%1045,10845,108זכרסמנכל ארםל"סמנכמ"מקורות חברת מים בע4476

58,789 1,186            100%1245,10643,920נקבהרופא מומחה בפתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4477

57,709   -                 100%1245,10245,102נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4478

51,742   -                 100%1245,09745,097זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד4479

57,715 2,195            100%1245,09542,901זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית4480

62,972   -                 100%1245,08745,087נקבהמדרשת פיינברג- דיקן דיקניםמכון ויצמן למדע4481

58,200   -                 100%1245,08445,084זכררופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4482

58,521   -                 100%1245,08245,082נקבה('ב)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4483

59,803   -                 98%1245,08245,082זכרמניעת עברומנהל מחלקהרשות שדות תעופה4484

54,292   -                 100%1245,07845,078זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד4485

57,227   -                 100%1245,07645,076נקבהחובה לפרט איזה-ל"סמנכל"סמנכמ"רכבת ישראל בע4486

52,154   -                 100%1245,07345,073זכרש ניטול"רמאחררשות שדות תעופה4487

58,990 767               100%1245,07244,306נקבהמנהל יחידת אולטראסאונדאחרשירותי בריאות כללית4488

57,844   -                 100%1245,07145,071זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4489

61,309   -                 100%1245,06745,067זכרמדעי המחשב- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב4490

54,399   -                 100%1245,06445,064נקבהמטה תפעוליאחרמ"רכבת ישראל בע4491

57,668   -                 100%1245,05145,051זכרמומחה ברפואה דחופהאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה4492

57,389   -                 100%1245,04845,048זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4493

58,799   -                 100%1245,04845,048זכרמטה- רופא מנהל מחלקה אחרשירותי בריאות כללית4494



51,753   -                 100%1245,03545,035זכרמלח כשיר בגוררתאחרחברת נמל אשדוד4495

59,251   -                 100%1245,02945,029זכרת/ת ארצי/רכזאחרמכבי שירותי בריאות4496

58,807 455               75%945,02944,574זכרמנהל מחלקה כירורגית ילדיאחרשירותי בריאות כללית4497

56,634   -                 100%1245,02745,027נקבהמנהל מסחרימנהל מחלקהרשות שדות תעופה4498

61,418   -                 100%1245,02245,022זכרפיזיקה- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב4499

53,482   -                 100%1245,01545,015זכרקול עתק' טאחררשות השידור4500

57,828   -                 100%1245,01545,015זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4501

57,186   -                 100%1245,00745,007זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4502

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 4503

מחלקות בתי 

חולים

55,724   -                 100%1245,00645,006זכרנוכירורגיה

מערכות לחימה ,רפאל4504

מ"מתקדמות בע

55,521   -                 100%1245,00245,002זכרחסוימנהל אגף

57,945   -                 91%1244,98844,988זכרמרצהאחרהמכללה האקדמית גליל מערבי4505

57,417   -                 100%1244,98044,980זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4506

59,435   -                 100%1244,98044,980זכרס לניהול וכלכלה"ראש בידיקניםיפו-א"המכללה האקדמית של ת4507

57,261   -                 100%1244,97344,973זכרראש תכנית הננו הטכניוניאחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 4508

57,655 223               100%1244,97044,747נקבהרופא רנטגן מומחהאחרשירותי בריאות כללית4509

מערכות לחימה ,רפאל4510

מ"מתקדמות בע

55,391   -                 100%1244,97044,970נקבהחסוימנהל מחלקה

58,361   -                 100%1244,97044,970זכרחשמלאחררשות שדות תעופה4511

51,875   -                 100%1244,96744,967זכרמפעיל ציוד מכניאחרחברת נמל אשדוד4512

57,800   -                 100%1244,96744,967נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4513

57,626   -                 100%1244,96644,966זכר___חירורגיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 4514

פרויקט - חובה לפרט איזה -ל"סמנכל"סמנכמ"רכבת ישראל בע4515

חישמול

57,309   -                 100%1244,95744,957זכר

57,180   -                 100%1244,95344,953זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4516

52,673   -                 100%1244,95344,953זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה4517

59,790   -                 100%1244,95144,951זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית4518

58,144   -                 100%1244,94744,947זכרסמנכל כספים- ל "סמנכל"סמנכחברת נמלי ישראל4519

53,578   -                 100%1244,94444,944זכרשרות קשרמנהל מדוררשות שדות תעופה4520

57,975   -                 100%1244,94144,941זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4521

56,801   -                 100%1244,93344,933זכרית/ה רדיולוג/רופאאחרמכבי שירותי בריאות4522

61,324   -                 100%1244,93044,930זכרמבניםמנהל מחלקהרשות שדות תעופה4523



57,175 189               100%1244,93044,741נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית4524

61,661   -                 100%1244,92544,925זכרס מנהל אגףאחרמכבי שירותי בריאות4525

62,706   -                 100%1244,91944,919זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4526

53,870   -                 99%1244,91844,918זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה4527

57,547   -                 100%1244,91244,912נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4528

56,901   -                 100%1244,90444,904זכרס למדעי"ראש בי- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל4529

57,949 1,918            100%1244,89642,978זכררופא מומחה ברפואה גרעיניתאחרשירותי בריאות כללית4530

58,271   -                 99%1244,89044,890נקבהרופא מומחה בגסטרואנטרולוגאחרשירותי בריאות כללית4531

57,675   -                 100%1244,88244,882זכר(א-מומחה)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4532

62,301   -                 100%1244,87944,879זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע4533

57,687   -                 100%1244,87544,875נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4534

58,465   -                 100%1244,87444,874זכרמנהל יחידה לרפואה דחופה יאחרשירותי בריאות כללית4535

57,149 4,124            100%1244,87340,749זכררופא מומחה באף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית4536

57,137   -                 100%1244,86944,869זכרל לכספים"סמנכ- ל "סמנכל"סמנכחברת נמל חיפה4537

מערכות לחימה ,רפאל4538

מ"מתקדמות בע

55,259   -                 100%1244,86744,867זכרחסוימנהל אגף

59,203   -                 100%1244,86244,862נקבה('א)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית4539

58,951   -                 83%1044,84644,846נקבהמנהל המחלקה לרפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4540

52,412   -                 100%1244,84244,842זכרמנתח שיטותאחרבנק ישראל4541

מערכות לחימה ,רפאל4542

מ"מתקדמות בע

55,177   -                 100%1244,83844,838זכרחסוימנהל מחלקה

מערכות לחימה ,רפאל4543

מ"מתקדמות בע

56,338   -                 100%1244,83844,838זכרחסוימנהל אגף

60,989   -                 100%1244,83744,837זכרמבקר פנימימבקר פנימיאביב-אוניברסיטת תל4544

54,483   -                 99%1244,83544,835זכרמפעיל מנוף חוףאחרחברת נמל חיפה4545

מערכות לחימה ,רפאל4546

מ"מתקדמות בע

54,717   -                 100%1244,83144,831זכרחסוימנהל מחלקה

57,260   -                 100%1244,82844,828נקבהסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4547

65,411   -                 100%1244,82644,826זכרמנהל יחידת פקוד ובקרהאחרמ"שחמ מקורות ביצוע בע4548

59,988 410               100%1244,82544,415זכרמנהל מחלקת כירורגית כלי דאחרשירותי בריאות כללית4549

המכללה האקדמית עמק הירדן 4550

)כנרת(

60,304   -                 83%1244,82244,822זכרמדעי התנהגותמנהל מחלקה

58,283   -                 95%1244,82144,821נקבהמנהל יחידת טיפול נמרמנהל מחלקהח בני ציון"עובדי ביה- חיפה4551

52,701   -                 100%1244,82144,821נקבהפיקוח על הבנקים- מנהל יחידה אחרבנק ישראל4552

60,843   -                 100%1244,82044,820זכרביולוגיה אבולוציונית וס/ מרצה ה ביולוגיהאחראוניברסיטת חיפה4553

53,926 11,114           100%1244,81933,704זכר(א  )טכנולוג רפואי אחראי אחרשירותי בריאות כללית4554

58,442   -                 100%1244,81844,818זכררופא מומחה בכירורגיה פלסטאחרשירותי בריאות כללית4555

55,049   -                 100%1244,81644,816זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית4556



56,952   -                 100%1244,81544,815זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4557

55,365 9,099            100%1244,80835,710נקבהרופא מנהל שירות נפרולוגיאחרשירותי בריאות כללית4558

57,716   -                 100%1244,80844,808זכר___חירורגיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 4559

60,742   -                 100%1244,79944,799זכרר מזרח תיכו"מדהאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב4560

53,395   -                 100%1244,79944,799זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד4561

64,541   -                 100%1244,79444,794זכרכימיהאחראוניברסיטת בר אילן4562

57,398   -                 100%1244,79244,792נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4563

66,882   -                 100%1244,78044,780זכרמנהל כללימנהל כללימ"ענבל חברה לבטוח בע4564

59,739   -                 100%1244,77444,774זכר)מנהל מחלקת אף אוזן גרון אחרשירותי בריאות כללית4565

55,210   -                 100%1244,77044,770נקבהס הבינלאומי להנ"ראש ביהאחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 4566

56,879   -                 100%1244,76944,769זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4567

60,972   -                 100%1244,76944,769זכרט מדעי החיי"מדהאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב4568

57,795   -                 100%1244,76844,768נקבהמנהל מחלקת רפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4569

58,178   -                 100%1244,76744,767נקבהרופא מנהל שירות בקהילהאחרשירותי בריאות כללית4570

48,550   -                 100%1244,76644,766זכרעובד מוסך קדמיאחרחברת נמל אשדוד4571

60,368   -                 100%1244,76544,765נקבהמנהל תפעולמנהל אגףמכבי שירותי בריאות4572

56,756 8,143            100%1244,76436,621זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4573

57,956   -                 100%1244,76444,764נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4574

קו המהיר - חובה לפרט איזה -ל"סמנכל"סמנכמ"רכבת ישראל בע4575

לירושל

56,770   -                 100%1244,76244,762זכר

56,685   -                 100%1244,76044,760זכרתקציבמנהל מחלקהרשות שדות תעופה4576

58,716 1,217            100%1244,75443,538נקבהמנהל מחלקת אשפוז יום אונקאחרשירותי בריאות כללית4577

57,175   -                 75%944,75044,750נקבהמרכז משה דוד גא- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב4578

57,659   -                 100%1244,73844,738נקבהרופא מנהל שירות נפרולוגיאחרשירותי בריאות כללית4579

64,137   -                 100%1244,73744,737זכרפסיכולוגיהאחראוניברסיטת בר אילן4580

58,318   -                 75%1244,73744,737נקבה(ב)מנהל מחלקת עיניים אחרשירותי בריאות כללית4581

57,425 3,402            100%1244,73341,331זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית4582

58,463   -                 100%1244,73044,730נקבהמנהל מחלקה סיעודית מורכבתאחרשירותי בריאות כללית4583

64,962   -                 100%1244,72444,724נקבהסמנכל סנכל כספיםל"סמנכמ"חברת דואר ישראל בע4584

55,989   -                 100%1244,71944,719נקבהרופא מתמחה בהמטולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4585

55,364   -                 100%1244,71444,714נקבהרופא מתמחה בנואנטולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4586

מערכות לחימה ,רפאל4587

מ"מתקדמות בע

55,093   -                 100%1244,70844,708זכרחסוימנהל מחלקה

62,637   -                 100%1244,70444,704זכרתאגידים.סאחררשות ניירות ערך4588

62,945   -                 100%1244,70244,702נקבהמדעןאחרמכון ויצמן למדע4589

57,509   -                 97%1244,69544,695זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית4590



59,355   -                 100%1244,69444,694נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית4591

60,947   -                 100%1244,69344,693זכרהנדסת מכונו' הנאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב4592

56,227   -                 95%1244,69044,690זכרריאה מבוגר' מנהל יחאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה4593

57,812 5,395            92%1244,68639,291נקבהרופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית4594

58,315   -                 100%1244,68544,685נקבהמנהל מחלקת פסיכיאטריה ילאחרשירותי בריאות כללית4595

58,190   -                 100%1244,68344,683נקבהמנהל מחלקת פסיכיאטריה יוםאחרשירותי בריאות כללית4596

מנהל ירושלים4597

גזבר/כספים

68,343   -                 100%1244,67644,676זכרמנהל כספים

59,113   -                 100%1244,67044,670זכרטכנאיאחרמכון ויצמן למדע4598

מערכות לחימה ,רפאל4599

מ"מתקדמות בע

55,286   -                 100%1244,66944,669זכרחסוימנהל אגף

62,440   -                 100%1244,66844,668זכרש"מנהל או- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל4600

מערכות לחימה ,רפאל4601

מ"מתקדמות בע

54,824   -                 100%1244,66844,668זכרחסוימנהל מחלקה

58,056   -                 100%1244,66744,667זכררופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4602

55,873 569               100%1244,66344,094נקבהרופא מתמחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית4603

58,812 279               100%1244,66044,381זכררופא מומחה בפתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4604

58,069   -                 100%1244,65644,656זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4605

57,281   -                 100%1244,64844,648נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4606

52,308   -                 100%1244,64144,641זכרניטולמנהל מדוררשות שדות תעופה4607

52,163   -                 100%1244,64144,641זכרפיקוח על הבנקים- כלכלן בכיר אחרבנק ישראל4608

55,704   -                 100%1244,63544,635נקבהסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4609

57,401 1,487            100%1244,63043,143זכררופא מומחה באונקולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4610

54,999   -                 100%1244,61944,619זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 4611

57,287   -                 100%1244,61944,619נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4612

53,456   -                 100%1244,61044,610זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד4613

56,906   -                 100%1244,60544,605זכרס להנדסה ולמדעי המחשב"ראש ביהמנהל מחלקהם-האוניברסיטה העברית בי4614

58,037   -                 100%1244,60244,602זכרמ)רופא מומחה בגניקולוגיה אחרשירותי בריאות כללית4615

56,560   -                 100%1244,60144,601זכררופא כלליאחרמכבי שירותי בריאות4616

67,561   -                 100%1244,60144,601זכרע"רשות נייועץ משפטירשות ניירות ערך4617

53,113   -                 100%1244,59244,592זכרנהג רכבתאחרמ"רכבת ישראל בע4618

52,529   -                 97%1244,59144,591זכרהצלה וכיבומנהל מדוררשות שדות תעופה4619

52,942   -                 100%1244,58344,583זכר__צלם עתקםאחררשות השידור4620

57,528   -                 100%1244,58244,582זכר(ב)מנהל מחלקת פנימית אחרשירותי בריאות כללית4621

67,296   -                 100%1244,58044,580נקבהכלכליתמנהל מחלקהרשות ניירות ערך4622

54,882   -                 100%1244,57944,579זכר_מפקח בכיראחררשות השידור4623

57,533   -                 100%1244,57744,577זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4624



מערכות לחימה ,רפאל4625

מ"מתקדמות בע

54,910   -                 100%1244,57444,574זכרחסוימנהל מחלקה

55,645   -                 90%1244,57344,573נקבהרופא פנימיאחרמכבי שירותי בריאות4626

56,810   -                 100%1244,57044,570זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4627

58,597   -                 100%1244,56944,569זכררפואה- מנהל אגף מנהל אגףמגן דוד אדום4628

56,476   -                 100%1244,56644,566זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית4629

55,912   -                 100%1244,56044,560נקבהסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4630

57,766   -                 100%1244,56044,560נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4631

57,072   -                 80%1244,55744,557זכררופא קרדיולוג מומחהאחרח לאומית"קופ4632

58,095   -                 100%1244,55444,554זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית4633

56,469   -                 100%1244,54844,548זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4634

55,812   -                 100%1244,54744,547זכרמערך בטיחומנהל מחלקהרשות שדות תעופה4635

56,729   -                 100%1244,54444,544זכריועץ משפטייועץ משפטימ"רכבת ישראל בע4636

62,475   -                 100%1244,53644,536זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע4637

57,524   -                 100%1244,52744,527זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4638

57,013   -                 100%1244,52344,523זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4639

57,865   -                 100%1244,52044,520נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4640

56,718   -                 100%1244,51444,514זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4641

56,886   -                 100%1244,50744,507זכררופא מומחה בכירורגיה אורתאחרשירותי בריאות כללית4642

57,780   -                 100%1244,50744,507זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4643

57,368   -                 100%1244,50544,505זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4644

56,470   -                 100%1244,50444,504זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4645

59,355   -                 100%1244,50244,502זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4646

67,330   -                 100%1244,50244,502זכרתאגידיםמנהל מחלקהרשות ניירות ערך4647

65,906   -                 100%1244,49844,498זכרמשנה למנכל ממ המנהל הכלליל"משנה למנכמ"חברת דואר ישראל בע4648

51,930   -                 100%1244,49744,497זכרמפעיל מנוף חוףאחרחברת נמל חיפה4649

54,219   -                 100%1244,48644,486זכרמתמחה בהרדמהאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה4650

54,568   -                 100%1244,48144,481זכר___חירורגיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 4651

57,835   -                 100%1244,48044,480זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4652

53,815   -                 98%1244,47844,478זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה4653

53,353   -                 99%1244,47644,476זכרמפעיל מנוף חוףאחרחברת נמל חיפה4654

47,235   -                 99%1244,47444,474זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה4655

56,878 32                 100%1244,47244,440זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4656

59,571   -                 100%1244,46744,467זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4657

53,356   -                 100%1244,46444,464זכראתתאחרחברת נמל אשדוד4658

53,792   -                 99%1244,46044,460זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה4659



התעשיה הצבאית לישראל 4660

מ תעש"בע

56,987   -                 100%1244,45444,454זכרמנהל תחוםאחר

56,621   -                 98%1244,45244,452זכררופא עינייםאחרשירותי בריאות כללית4661

מנהל חיפה4662

גזבר/כספים

61,333   -                 100%1244,45144,451זכרגזבר העירייה וראש מינהל הכספים

49,988   -                 100%1244,45044,450זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה4663

56,707   -                 100%1244,44944,449נקבהסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4664

מערכות לחימה ,רפאל4665

מ"מתקדמות בע

54,871   -                 100%1244,44844,448נקבהחסוימנהל אגף

54,003 11,704           100%1244,44732,744נקבהרופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית4666

מערכות לחימה ,רפאל4667

מ"מתקדמות בע

54,885   -                 100%1244,44244,442זכרחסוימנהל מחלקה

57,845   -                 100%1244,43544,435זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4668

53,642   -                 99%1244,42144,421זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה4669

53,602   -                 99%1244,42144,421זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה4670

56,708 4,367            100%1244,41940,052זכרמנהל מחלקה אורטופדיתאחרשירותי בריאות כללית4671

56,486   -                 100%1244,41844,418נקבהרופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית4672

68,307   -                 100%1244,41644,416זכרתאגידים.מחרואה חשבוןרשות ניירות ערך4673

55,262 11,216           100%1244,41633,200זכר(ח"בבי)רופא מנהל שירות אחרשירותי בריאות כללית4674

מערכות לחימה ,רפאל4675

מ"מתקדמות בע

54,831   -                 100%1244,41344,413זכרחסוימנהל מחלקה

52,049   -                 83%1044,41244,412זכרחוף/מנופאי מזחאחרחברת נמל אשדוד4676

56,642   -                 100%1244,40944,409זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית4677

57,525   -                 100%1244,40944,409זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4678

59,806   -                 100%1244,40844,408זכרמנהלי- מנהל רשות מנהל מחלקהם-האוניברסיטה העברית בי4679

58,577   -                 83%1044,40644,406זכרמפקח שידוראחררשות השידור4680

66,998   -                 100%1244,40244,402זכרסמנכל הנדסהל"סמנכמ"מקורות חברת מים בע4681

59,839   -                 100%1244,39944,399זכרתכנוןמנהל מחלקהרשות שדות תעופה4682

56,191   -                 100%1244,39244,392זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4683

57,047   -                 100%1244,39044,390נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4684

57,266   -                 100%1244,38944,389נקבהרופא מומחה באורולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4685

57,121 126               100%1244,37844,252זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית4686

55,525   -                 99%1244,37744,377זכרח כספים"רמ- מנהל מחלקה מנהל מחלקהחברת נמל חיפה4687

57,336   -                 100%1244,37644,376זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4688

63,773   -                 100%1244,36444,364זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4689

60,622   -                 100%1244,35444,354נקבהס מנהל אגףאחרמכבי שירותי בריאות4690



56,854   -                 100%1244,35344,353זכר____מכוניםאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 4691

56,531   -                 100%1244,34844,348זכררופא מתמחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4692

56,656   -                 100%1244,34744,347נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4693

54,518   -                 100%1244,33944,339נקבהרופאה מומחית בהרדמהאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה4694

60,596   -                 100%1244,32944,329זכררופא כפראחרשירותי בריאות כללית4695

56,901   -                 100%1244,32744,327זכררופא מנהל שירות בפנימיתאחרשירותי בריאות כללית4696

57,357   -                 100%1244,32444,324זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4697

57,550   -                 100%1244,32244,322נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4698

58,602   -                 100%1244,31844,318זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית4699

62,994   -                 100%1244,31144,311זכרמדעי המחשבאחראוניברסיטת בר אילן4700

56,336   -                 100%1244,30944,309זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4701

57,333   -                 100%1244,30344,303נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4702

50,986   -                 100%1244,30244,302זכראתתאחרחברת נמל אשדוד4703

מערכות לחימה ,רפאל4704

מ"מתקדמות בע

54,910   -                 100%1244,30144,301זכרחסוימנהל אגף

56,427   -                 100%1244,29644,296נקבה(א-מומחה)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4705

57,396   -                 100%1244,29244,292נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4706

58,544   -                 100%1244,29144,291נקבהמנהל מכון רנטגן רופאאחרח לאומית"קופ4707

57,273   -                 75%1244,28644,286נקבהרופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4708

57,288 4,851            100%1244,28539,434נקבהמנהל יחידה אונקולוגית יואחרשירותי בריאות כללית4709

58,073   -                 100%1244,28344,283זכרראש יחידת איכותאחרחברת נמלי ישראל4710

57,231   -                 100%1244,27844,278נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4711

54,447 7,010            100%1244,26937,259זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית4712

57,623   -                 100%1244,26544,265זכררופא מומחה באנדוקרינולוגיאחרשירותי בריאות כללית4713

60,103   -                 100%1244,25744,257זכרמנהל אדמיניסטרטיבי בית חאחרשירותי בריאות כללית4714

56,862   -                 100%1244,25644,256נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4715

56,431   -                 100%1244,25444,254זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4716

54,990 7,220            100%1244,25237,032זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4717

56,995   -                 100%1244,24844,248זכררופא מומחה ברפואה דחופהאחרשירותי בריאות כללית4718

54,001   -                 98%1244,24244,242זכרמנופאי סיפו/אתתאחרחברת נמל חיפה4719

58,542   -                 100%1244,24244,242זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית4720

56,372   -                 83%1044,23644,236זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4721

56,739   -                 100%1244,23644,236זכר('ג-מומחה)רופא איזורי אחרשירותי בריאות כללית4722

57,402   -                 100%1244,23644,236זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4723

55,664   -                 95%1244,23444,234זכרמנהל יחידת רדיולוגיהמנהל מחלקהח בני ציון"עובדי ביה- חיפה4724

52,043   -                 100%1244,23344,233זכרפיקוח על הבנקים- מנהל יחידה אחרבנק ישראל4725



מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 4726

מחלקות בתי 

חולים

55,242   -                 100%1244,23144,231זכר'_פנימית ו

56,850   -                 100%1244,23044,230נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4727

56,816   -                 100%1244,22944,229זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית4728

60,169   -                 92%1144,22844,228זכרחבר הנהלהחבר הנהלהבנק ישראל4729

59,120   -                 100%1244,22744,227זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית4730

62,768   -                 100%1244,22544,225זכרס"עאחראוניברסיטת בר אילן4731

61,219   -                 100%1244,22444,224זכרמערכות מידע- מנהל אגף מנהל אגףאוניברסיטת חיפה4732

57,588   -                 100%1244,21944,219נקבהרופא אף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית4733

57,278   -                 100%1244,21544,215נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4734

57,157 410               100%1244,21443,804נקבהרופא מומחה בגריאטריהאחרשירותי בריאות כללית4735

53,506   -                 99%1244,21244,212זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה4736

56,528   -                 100%1244,20844,208זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4737

55,695 4,095            100%1244,20540,110זכרסגן בכיר למנהל מחלקה פנימאחרשירותי בריאות כללית4738

54,877 5,145            100%1244,20239,057זכררופא מומחה באף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית4739

57,450   -                 100%1244,20144,201זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4740

54,456   -                 100%1244,20144,201זכרדיקן חשמלדיקניםמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 4741

56,819 2,663            100%1244,20141,538זכר('ג-מומחה)רופא איזורי אחרשירותי בריאות כללית4742

57,922 745               100%1244,19643,451נקבהמנהל יחידת אשפוז יוםאחרשירותי בריאות כללית4743

60,617   -                 100%1244,19544,195זכרמדעי המדינה- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בר אילן4744

58,648   -                 100%1244,19244,192זכר(א  )מהנדס ראשי אחרשירותי בריאות כללית4745

57,310   -                 100%1244,19244,192זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4746

56,976   -                 100%1244,19144,191זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית4747

51,849   -                 100%1244,18944,189נקבהממונה תורןמנהל מדוררשות שדות תעופה4748

58,510   -                 100%1244,18944,189זכרמנהל יחידה לטיפול נמרץ כלאחרשירותי בריאות כללית4749

מערכות לחימה ,רפאל4750

מ"מתקדמות בע

54,466   -                 100%1244,18044,180זכרחסוימנהל אגף

61,666   -                 100%1244,17644,176זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע4751

54,920   -                 100%1244,17444,174זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4752

55,617   -                 100%1244,17144,171זכרמוקד חירום- ה ילדים /רופאאחרמכבי שירותי בריאות4753

התעשיה הצבאית לישראל 4754

מ תעש"בע

55,099   -                 100%1244,17044,170נקבהקים"מנהלת תחום רשאחר

58,142   -                 83%1044,17044,170זכרקול.מנהל.סאחררשות השידור4755

51,072   -                 100%1244,16744,167זכרדו- הגאי אחראי אחרחברת נמל אשדוד4756

56,575   -                 93%1244,16544,165זכררפואי סניפי.מאחרמכבי שירותי בריאות4757

57,841   -                 100%1244,16544,165נקבהרופא מומחה ברפואת עור ומיאחרשירותי בריאות כללית4758

56,805   -                 100%1244,16444,164נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4759



57,133   -                 83%1244,16244,162זכררופא מומחה בכירורגיה פלסטאחרשירותי בריאות כללית4760

58,831   -                 100%1244,14744,147נקבהנ מחוז חיפה"סגן מנהל אגף מנהל משאאחרמ"חברת החשמל לישראל בע4761

56,783   -                 100%1244,14544,145נקבהמנהל מחלקת רפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4762

61,587   -                 100%1244,14344,143זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע4763

57,440   -                 100%1244,13244,132זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4764

56,130   -                 100%1244,13144,131זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4765

56,796   -                 100%1244,13144,131נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4766

51,371   -                 100%1244,12444,124זכרחוף/מנופאי מזחאחרחברת נמל אשדוד4767

55,458 4,656            100%1244,11839,462זכררופא מומחה בכירורגיית חזהאחרשירותי בריאות כללית4768

52,984   -                 99%1244,11544,115זכר מפעיל מנוףtosאחרחברת נמל חיפה4769

57,459 59                 100%1244,11544,056זכרמכון המטולוג )מנהל יחידה אחרשירותי בריאות כללית4770

61,564   -                 100%1244,11344,113זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע4771

59,718   -                 100%1244,11344,113נקבה(א  )מנהלת סיעוד אחרשירותי בריאות כללית4772

54,346   -                 100%1244,11344,113זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 4773

56,089   -                 100%1244,10944,109זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4774

57,459   -                 78%1144,10844,108נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4775

54,755   -                 100%1244,10344,103נקבהית/ה רדיולוג/רופאאחרמכבי שירותי בריאות4776

57,786   -                 100%1244,10044,100זכררופא מנהל מחלקת בקרת בתיאחרשירותי בריאות כללית4777

60,040   -                 100%1244,10044,100זכרמכון לסביבהאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב4778

56,971   -                 100%1244,09144,091זכררופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4779

54,837   -                 100%1244,09044,090זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית4780

החברה לשרותי איכות הסביבה 4781

מ"בע

55,993   -                 100%1244,08944,089זכרמנהל כללי

מערכות לחימה ,רפאל4782

מ"מתקדמות בע

54,416   -                 100%1244,08144,081זכרחסוימנהל מחלקה

57,527 501               100%1244,08043,579זכררופא מומחה בהמטולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4783

56,880 263               100%1244,07943,816זכררופא מומחה בכירורגיית ילדאחרשירותי בריאות כללית4784

56,945   -                 100%1244,07944,079זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4785

56,200   -                 100%1244,07444,074זכרמשפטיםאחראוניברסיטת בר אילן4786

56,782   -                 100%1244,07244,072נקבהרופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4787

56,971   -                 100%1244,07244,072נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4788

54,038   -                 99%1244,07044,070זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה4789

מערכות לחימה ,רפאל4790

מ"מתקדמות בע

54,233   -                 100%1244,06844,068זכרחסוימנהל מחלקה

57,201 735               100%1244,06743,332זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית4791

56,792   -                 100%1244,06644,066זכרראש צוות מיחשובאחרמכבי שירותי בריאות4792

54,829   -                 100%1244,06344,063נקבהרופא מומחה בנואנטולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4793

52,947   -                 99%1244,06144,061זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה4794



55,233   -                 100%1244,06144,061זכרמנהל מסחרימנהל מחלקהרשות שדות תעופה4795

54,066   -                 100%1244,05844,058זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 4796

58,016   -                 100%1244,05344,053זכרטכנאיאחרמכון ויצמן למדע4797

56,872   -                 100%1244,05244,052זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4798

53,307   -                 100%1244,04644,046זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4799

62,059   -                 75%944,04544,045זכרחוקר בכיראחרמ"חקר ימים ואגמים לישראל בע4800

53,123   -                 100%1244,04244,042זכרמ"מ- ע בכיר "מנאחרחברת נמל אשדוד4801

56,764   -                 100%1244,03944,039נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4802

61,231   -                 91%1144,03744,037זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע4803

55,326   -                 100%1244,03544,035זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4804

57,190   -                 100%1244,03544,035נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4805

56,806   -                 100%1244,03144,031נקבהרופא אחראי רפואה תעסוקתיתאחרשירותי בריאות כללית4806

56,585   -                 100%1244,02144,021זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4807

55,492   -                 100%1244,02044,020זכרל"מנכמנהל כללי.מ"תשתיות נפט ואנרגיה בע4808

59,374   -                 100%1244,01844,018נקבהשרותי הדם- מנהל אגף מנהל אגףמגן דוד אדום4809

מערכות לחימה ,רפאל4810

מ"מתקדמות בע

54,371   -                 100%1244,01444,014זכרחסוימנהל אגף

51,931   -                 100%1244,01444,014זכרשירותי פנימנהל מדוררשות שדות תעופה4811

56,957   -                 100%1244,01444,014נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4812

58,669   -                 100%1244,01244,012נקבהמשפטיםאחראוניברסיטת בר אילן4813

56,381   -                 100%1244,00844,008זכררופא מומחה באף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית4814

56,464   -                 100%1244,00844,008נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4815

ח תל "קרן המחקרים שליד ביה4816

השומר

58,167   -                 100%1244,00644,006זכרמנהל חדרי ניתוחאחר

57,468   -                 100%1244,00544,005נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4817

56,816   -                 100%1244,00344,003נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4818

62,482   -                 100%1244,00344,003נקבהלימודי יסוד- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בר אילן4819

56,096   -                 100%1244,00144,001זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4820

56,522 1,418            92%1244,00042,582זכרמנהל מחלקה כירורגיתאחרשירותי בריאות כללית4821

54,760   -                 100%1243,99543,995נקבהס לרפוא"ראש ביה- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל4822

59,992   -                 100%1243,99343,993זכרט מדעי המחש"מדהאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב4823

59,956   -                 100%1243,98743,987זכרהנדסת מכונותאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב4824

57,291   -                 100%1243,98743,987זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4825

59,285   -                 100%1243,98243,982זכרבטיחות גהומנהל מחלקהרשות שדות תעופה4826

52,170   -                 100%1243,96743,967זכרעורך סרטיםאחררשות השידור4827



55,669   -                 100%1243,96643,966נקבהסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4828

56,274   -                 100%1243,96543,965זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4829

60,975   -                 100%1243,96243,962זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4830

56,169   -                 100%1243,96043,960נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4831

ראש מכון שטרוכליץ +ראש מוסד הרצל אחראוניברסיטת חיפה4832

ראש הת+

61,592   -                 100%1243,96043,960זכר

56,670   -                 100%1243,96043,960נקבהסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4833

58,019 483               100%1243,95543,472זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית4834

45,945   -                 99%1243,94943,949זכראתתאחרחברת נמל חיפה4835

56,825   -                 98%1243,94943,949זכררופא מומחה בנפרולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4836

54,476   -                 100%1243,94943,949זכרמפקח שידוראחררשות השידור4837

58,118   -                 100%1243,94543,945זכראגף כספים והספקאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב4838

56,937   -                 100%1243,94543,945זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4839

56,466   -                 100%1243,94543,945נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4840

60,560   -                 100%1243,94343,943זכרראש החוג לארכיא- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל4841

56,657 3,985            99%1243,94139,956זכרמ)רופא מומחה בגניקולוגיה אחרשירותי בריאות כללית4842

56,192   -                 100%1243,94043,940זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4843

56,620   -                 100%1243,93943,939נקבה___חירורגיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 4844

58,061   -                 100%1243,93543,935זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית4845

56,419   -                 100%1243,93443,934זכר___חירורגיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 4846

62,106   -                 100%1243,93443,934זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע4847

56,797   -                 100%1243,93343,933זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4848

57,167   -                 100%1243,91343,913זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4849

56,904   -                 100%1243,91043,910זכר(ב)מנהל מחלקת אורולוגיה אחרשירותי בריאות כללית4850

55,883   -                 100%1243,91043,910זכרמשנה למנכלל"משנה למנכבת ים4851

57,023   -                 75%1243,90843,908נקבהרופא מומחה נוירולוגיה ילדאחרשירותי בריאות כללית4852

56,031 2,105            100%1243,90741,802נקבהרופא מומחה בפתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4853

56,095   -                 100%1243,90343,903זכרס לתאר"דיקן ביה- דיקנים דיקניםאוניברסיטת אריאל4854

52,046   -                 100%1243,89943,899נקבהעורך סרטיםאחררשות השידור4855

56,427 2,055            100%1243,89641,841זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית4856

60,934   -                 100%1243,89643,896זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע4857

56,542   -                 85%1243,89043,890נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4858

56,220   -                 75%943,88643,886זכרר דירקטוריון"יור דירקטוריון"יומ"רכבת ישראל בע4859

55,300   -                 100%1243,88343,883נקבהעסמנכל מבצמנהל מחלקהרשות שדות תעופה4860

58,077   -                 100%1243,88243,882נקבה(א  )סגן מנהל בית חולים אחרשירותי בריאות כללית4861



57,360   -                 100%1243,88243,882זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4862

60,047   -                 100%1243,87843,878זכרחקר המדבר- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב4863

53,363   -                 99%1243,87143,871זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה4864

התעשיה הצבאית לישראל 4865

מ תעש"בע

55,413   -                 100%1243,86443,864זכרחשב החברהאחר

56,478   -                 100%1243,86243,862נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4866

החברה לפתוח עכו העתיקה 4867

מ"בע

57,261   -                 100%1243,86143,861זכרל חברה"מנכמנהל כללי

57,290   -                 100%1243,86043,860זכרמ)רופא מומחה בגניקולוגיה אחרשירותי בריאות כללית4868

57,478   -                 100%1243,85943,859נקבהת מחלקה/מנהלאחרמכבי שירותי בריאות4869

54,816   -                 100%1243,85743,857זכרראש אגףמנהל אגףם-האוניברסיטה העברית בי4870

56,202   -                 100%1243,85443,854זכרראש מחלקה פריוד- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאביב-אוניברסיטת תל4871

59,961   -                 100%1243,85343,853נקבהמנהל אגף רכש ובקרהמנהל אגףח לאומית"קופ4872

62,722   -                 100%1243,85343,853זכרפסיכולוגיהאחראוניברסיטת בר אילן4873

59,862   -                 100%1243,85043,850נקבהס מנהל אגףיועץ משפטימכבי שירותי בריאות4874

53,130   -                 99%1243,84943,849זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה4875

54,651 9,413            100%1243,84634,434זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית4876

55,718   -                 100%1243,84443,844זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4877

54,181   -                 100%1243,84443,844זכרציוד קרקעמנהל מחלקהרשות שדות תעופה4878

56,885   -                 100%1243,84043,840נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4879

56,408   -                 100%1243,83743,837נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4880

56,995   -                 100%1243,83743,837נקבהרופא מומחה בגריאטריהאחרשירותי בריאות כללית4881

61,364   -                 100%1243,82643,826זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע4882

54,050   -                 100%1243,82143,821זכרדיקן אזרחיתדיקניםמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 4883

53,935   -                 100%1243,81643,816זכרראש המכון לחקר החללאחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 4884

57,905   -                 99%1243,81443,814זכרכלכלן ראשי- מנהל אגף מנהל אגףחברת נמל חיפה4885

59,810   -                 100%1243,81343,813זכרמנהל יחידת קידוחיםאחרמ"שחמ מקורות ביצוע בע4886

56,234   -                 100%1243,80943,809נקבהרופא מומחה בנפרולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4887

59,902   -                 100%1243,80343,803נקבהמנהל אגף הנדסה ותשתיותמנהל אגףח לאומית"קופ4888

59,917   -                 100%1243,80343,803זכרמנהל אגף לוגיסטיקהמנהל אגףח לאומית"קופ4889

56,228   -                 100%1243,80343,803זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4890

56,958   -                 100%1243,80343,803זכרראש החוג לפסיכו- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל4891

56,657   -                 100%1243,79843,798נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4892

64,167   -                 75%943,79143,791זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע4893

56,028   -                 100%1243,79143,791זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4894



56,786   -                 100%1243,79143,791זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית4895

49,129   -                 100%1243,78843,788זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד4896

57,244   -                 100%1243,78743,787נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4897

53,209   -                 100%1243,78743,787זכרמטה תפעוליאחרמ"רכבת ישראל בע4898

57,798   -                 99%1243,78043,780זכרמנהל מחלקת אף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית4899

59,968   -                 100%1243,77843,778זכריפו-המשלמהל"סמנכיפו-תל אביב4900

55,858   -                 100%1243,77543,775זכר____מכוניםאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 4901

56,888   -                 100%1243,77343,773זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4902

59,867   -                 100%1243,76943,769זכרט מדעי החיי"מדהאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב4903

52,979   -                 100%1243,76943,769זכררכז עגינהאחרחברת נמל חיפה4904

53,835   -                 100%1243,76743,767זכרמתמחה בהרדמהאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה4905

57,605   -                 100%1243,76543,765זכרמנהל מחלקת רוקחותאחרשירותי בריאות כללית4906

63,614   -                 100%1243,76543,765זכרסמנכל סמנכל תפעולל"סמנכמ"חברת דואר ישראל בע4907

62,757   -                 100%1243,76143,761זכרכימיהאחראוניברסיטת בר אילן4908

60,241   -                 100%1243,75543,755זכרמנהל מחוז. מ.מאחרח לאומית"קופ4909

59,567   -                 100%1243,75543,755זכרמנהל מחוזאחרח לאומית"קופ4910

55,910   -                 100%1243,75443,754זכרר ועדת ליקויי למידה"דיקן הסטודנטים ויודיקניםם-האוניברסיטה העברית בי4911

54,495 6,957            99%1243,75136,794זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית4912

55,743   -                 100%1243,75043,750נקבהמבקר פנימימבקר פנימימ"רכבת ישראל בע4913

59,321   -                 100%1243,75043,750זכראגף שיווק ופר'ר- מנהל אגף מנהל אגף"מאוחדת"חולים -קופת4914

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 4915

מחלקות בתי 

חולים

63,312   -                 100%1243,74943,749נקבה___חירורגי

55,492   -                 100%1243,74643,746זכר___חירורגיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 4916

56,599   -                 100%1243,74543,745נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4917

52,289   -                 100%1243,74543,745זכרמתאם תחזוקה תפזאחרחברת נמל אשדוד4918

59,532   -                 100%1243,73643,736נקבהרופא כפראחרשירותי בריאות כללית4919

61,122   -                 100%1243,73443,734זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע4920

58,821   -                 98%1243,72543,725נקבה(אא)מנהלת סיעוד אחרשירותי בריאות כללית4921

התעשיה הצבאית לישראל 4922

מ תעש"בע

54,087   -                 100%1243,72343,723זכרמנהל תחוםאחר

50,893   -                 100%1243,72043,720זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד4923

56,992   -                 100%1243,71743,717נקבהרופא אחראי ניהול סיכוניםאחרשירותי בריאות כללית4924

59,128   -                 100%1243,71543,715זכרתשתיותמנהל מחלקהרשות שדות תעופה4925

56,357   -                 100%1243,70943,709זכררופא רנטגן מומחהאחרשירותי בריאות כללית4926

60,740   -                 100%1243,70843,708זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע4927



58,455   -                 75%1243,70643,706זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית4928

55,444   -                 100%1243,70443,704זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4929

55,923 2,361            100%1243,70241,342זכרמ)רופא מומחה בגניקולוגיה אחרשירותי בריאות כללית4930

56,460   -                 100%1243,70143,701זכררופא מומחה בקרדיולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4931

55,784   -                 100%1243,69543,695זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4932

59,500   -                 100%1243,69143,691זכרכימית' הנאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב4933

57,093   -                 100%1243,68943,689זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4934

56,949   -                 100%1243,68643,686נקבהמנהל יחידה להמודיאליזהאחרשירותי בריאות כללית4935

ל "סמנכ- חובה לפרט איזה -ל"סמנכל"סמנכמ"רכבת ישראל בע4936

תשתיות

55,333   -                 100%1243,68043,680זכר

57,282   -                 75%1243,67743,677נקבהרופא מומחה באנדוקרינולוגיאחרשירותי בריאות כללית4937

55,705 1,647            96%1243,67342,025זכררופא מומחה בפתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4938

56,685   -                 100%1243,67243,672נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4939

56,036   -                 100%1243,66943,669זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4940

מערכות לחימה ,רפאל4941

מ"מתקדמות בע

סגן מנהל 

אגף

53,842   -                 100%1243,66443,664זכרחסוי

50,036   -                 100%1243,66143,661זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד4942

56,050 1,302            100%1243,65942,357זכררופא מומחה בנוירוכירורגיהאחרשירותי בריאות כללית4943

59,180   -                 100%1243,65443,654זכרסמנכלל"סמנכרשות העתיקות4944

56,127   -                 100%1243,65343,653זכרמרפא- מנהל מחלקה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית4945

59,306   -                 101%1243,65243,652זכרתכניות רב תחומי- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב4946

55,490   -                 100%1243,65043,650זכרדיקן הפקולטה למדעי הרוחדיקניםם-האוניברסיטה העברית בי4947

57,533   -                 100%1243,64943,649זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית4948

50,023   -                 83%1043,64843,648זכררופאאחרח פוריה"קרן המחקרים שליד ביה4949

56,557   -                 97%1243,64043,640נקבה('א)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית4950

51,910   -                 100%1243,63843,638זכרית/ה רדיולוג/רופאאחרמכבי שירותי בריאות4951

53,682 8,610            100%1243,63335,023זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית4952

53,579   -                 100%1243,63243,632זכרסדרן עבודהאחרחברת נמל חיפה4953

51,010   -                 99%1243,62543,625זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה4954

56,673   -                 100%1243,62443,624נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4955

56,227   -                 77%1243,61643,616זכררופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית4956

56,598   -                 100%1243,61343,613זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4957

56,032   -                 100%1243,61243,612נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4958

מערכות לחימה ,רפאל4959

מ"מתקדמות בע

53,674   -                 100%1243,61243,612זכרחסוימנהל אגף

מערכות לחימה ,רפאל4960

מ"מתקדמות בע

53,927   -                 100%1243,60343,603זכרחסוימנהל מחלקה

56,082   -                 100%1243,59243,592זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4961



מערכות לחימה ,רפאל4962

מ"מתקדמות בע

54,122   -                 100%1243,58843,588זכרחסוימנהל אגף

50,820   -                 100%1243,58743,587זכראתתאחרחברת נמל אשדוד4963

56,326   -                 100%1243,58443,584נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4964

55,975 504               100%1243,58343,079נקבהרופא מומחה בכיר בנאונטולואחרשירותי בריאות כללית4965

55,837   -                 100%1243,57743,577זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית4966

54,243   -                 100%1243,57443,574זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית4967

50,721   -                 100%1243,57343,573זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד4968

60,111   -                 100%1243,57243,572זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל4969

55,107   -                 100%1243,57143,571נקבהרופא מינהלאחר"מאוחדת"חולים -קופת4970

61,278   -                 100%1243,56643,566זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע4971

55,210 4,344            100%1243,56639,222זכררופא מומחה בגסטרואנטרולוגאחרשירותי בריאות כללית4972

58,758   -                 100%1243,56443,564זכראלקטרואופטיקה- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב4973

56,051   -                 100%1243,56343,563זכררופא מתמחה ברפואה דחופהאחרשירותי בריאות כללית4974

56,301   -                 100%1243,55943,559נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית4975

51,092   -                 100%1243,55843,558נקבהטכנולוגיית מידע- מנהל אגף מנהל אגףבנק ישראל4976

50,628   -                 100%1243,55243,552זכרמכונאי ראשון גואחרחברת נמל אשדוד4977

ל "סמנכ- חובה לפרט איזה -ל"סמנכל"סמנכמ"רכבת ישראל בע4978

ן ול"משא

55,566   -                 100%1243,54843,548זכר

50,871   -                 100%1243,54743,547זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד4979

60,837   -                 100%1243,54543,545זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע4980

57,416   -                 100%1243,54343,543זכרמנהל מחלקה גריאטריה פנימאחרשירותי בריאות כללית4981

58,055   -                 100%1243,54143,541נקבהאחות צוות בקרת אשפוזאחרשירותי בריאות כללית4982

46,320   -                 100%1243,53943,539זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד4983

56,366   -                 100%1243,53843,538נקבהמנהל מחלקה לאנדוקרינולוגיאחרשירותי בריאות כללית4984

56,508   -                 100%1243,53743,537זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית4985

מערכות לחימה ,רפאל4986

מ"מתקדמות בע

53,864   -                 100%1243,53643,536זכרחסוימנהל מחלקה

61,433   -                 100%1243,53643,536זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע4987

50,327   -                 100%1243,53343,533זכראתתאחרחברת נמל אשדוד4988

54,641   -                 80%1243,53343,533זכרות/אחאחרמכבי שירותי בריאות4989

56,049   -                 100%1243,52543,525נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית4990

55,163 1,496            100%1243,51042,014נקבהמ)רופא מומחה בגניקולוגיה אחרשירותי בריאות כללית4991

51,636   -                 100%1243,50343,503זכר_צלם וידאואחררשות השידור4992

56,947   -                 133%1243,50243,502נקבהטיפול. ב.ר- דיקן דיקניםאוניברסיטת חיפה4993

56,577   -                 100%1243,50043,500זכרבית ח- רופא מומחה במחלקה אחרשירותי בריאות כללית4994

56,930   -                 100%1243,49343,493זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית4995

55,339   -                 100%1243,49243,492זכרל"מנהל מט- מנהל מדור מנהל מדורחברת נמל חיפה4996



מערכות לחימה ,רפאל4997

מ"מתקדמות בע

53,768   -                 100%1243,48743,487זכרחסוימנהל מחלקה

53,142   -                 99%1243,48743,487זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה4998

56,650   -                 100%1243,48443,484זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי4999

50,862   -                 100%1243,48243,482זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד5000

57,610   -                 100%1243,48043,480זכרמנהל מחלקה גריאטריה פנימאחרשירותי בריאות כללית5001

53,454   -                 100%1243,47343,473זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 5002

56,159 69                 100%1243,47343,404נקבהרופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית5003

56,629   -                 100%1243,47343,473זכררופא אחראי לפיקוח ומעקב תאחרשירותי בריאות כללית5004

55,700   -                 100%1243,47043,470נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5005

53,933   -                 100%1243,47043,470זכררופא מתמחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5006

53,756   -                 100%1243,46943,469זכרפקח ב דרוםאחררשות שדות תעופה5007

56,139   -                 100%1243,46943,469זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5008

56,009   -                 100%1243,46043,460נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5009

מערכות לחימה ,רפאל5010

מ"מתקדמות בע

53,652   -                 100%1243,45943,459זכרחסוימנהל אגף

51,014   -                 100%1243,45643,456זכריועץ בכיראחרבנק ישראל5011

56,396   -                 100%1243,45443,454זכררופא אחראי רפואה תעסוקתיתאחרשירותי בריאות כללית5012

55,318   -                 100%1243,43543,435זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית5013

56,838   -                 100%1243,43343,433נקבהבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית5014

55,508 669               100%1243,43142,762זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית5015

56,891   -                 98%1243,42543,425נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית5016

58,892   -                 100%1243,42343,423זכרחשמל ומחשביםאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב5017

58,973   -                 75%943,41943,419זכרלפסיכולוגיה' מחאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב5018

54,453   -                 100%1243,41643,416נקבה_____תפעולאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 5019

55,148 7,765            100%1243,41435,650זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית5020

55,248   -                 100%1243,41443,414זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5021

עוזר /עוזראוניברסיטת בר אילן5022

עוזר ב/ראשי

58,137   -                 100%1243,41043,410זכרלנשיא- עוזר בכיר 

54,470 3,213            100%1243,40740,194זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית5023

56,161   -                 100%1243,40643,406נקבהדיקנית הפקולטה למדעי החברהדיקניםם-האוניברסיטה העברית בי5024

56,347   -                 99%1243,40343,403זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית5025

56,885 249               100%1243,40243,153זכרמנהל יחידת חדר לידהאחרשירותי בריאות כללית5026

בית הספר הגבוה לטכנולוגיה 5027

בירושלים

58,025   -                 100%1243,40243,402זכררקטור יוצא- רקטור רקטור

מערכות לחימה ,רפאל5028

מ"מתקדמות בע

53,625   -                 100%1243,39843,398זכרחסוימנהל אגף

51,798   -                 100%1243,39843,398זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד5029



57,875   -                 100%1243,39743,397נקבה(א  )מנהלת סיעוד אחרשירותי בריאות כללית5030

54,264   -                 100%1243,39743,397נקבהית/ה פתולוג/רופאאחרמכבי שירותי בריאות5031

58,266   -                 100%1243,39543,395זכרמנהל יחידה אנדוקרינולוגיתאחרשירותי בריאות כללית5032

56,455   -                 100%1243,38543,385זכר(אנדוקרינולוג)רופא אחרשירותי בריאות כללית5033

58,137   -                 98%1243,38343,383נקבהמנהלת סיעוד מחוזיתאחרשירותי בריאות כללית5034

58,992   -                 100%1243,38243,382זכרמבנה אוירימנהל מחלקהרשות שדות תעופה5035

ל צי "סמנכ- חובה לפרט איזה -ל"סמנכל"סמנכמ"רכבת ישראל בע5036

נייד

55,030   -                 100%1243,37843,378זכר

56,550 2,624            100%1243,37840,754נקבהבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית5037

58,109   -                 100%1243,37343,373זכררופא מחוזימנהל אגףח לאומית"קופ5038

56,554   -                 75%1243,37143,371זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5039

55,506   -                 100%1243,37043,370נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5040

56,744   -                 100%1243,36043,360נקבה(מומחה)רופא בקרת אשפוז אחרשירותי בריאות כללית5041

56,670   -                 100%1243,35243,352נקבהרופא מומחה באונקולוגיהאחרשירותי בריאות כללית5042

55,863   -                 100%1243,34943,349נקבהרופא רנטגן מומחהאחרשירותי בריאות כללית5043

55,169   -                 75%1243,33643,336נקבהרופא מומחה בפסיכיאטריהאחרשירותי בריאות כללית5044

54,883   -                 100%1243,33543,335זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5045

51,415   -                 100%1243,33443,334זכרעורך סרטיםאחררשות השידור5046

56,425   -                 100%1243,32243,322נקבהרופא רנטגן מומחהאחרשירותי בריאות כללית5047

51,510   -                 100%1243,32043,320זכראור עת' טכאחררשות השידור5048

52,948   -                 100%1243,31743,317זכררופא מתמחה בכירורגיה אורואחרשירותי בריאות כללית5049

57,594   -                 100%1243,31143,311זכראחראי תפעומנהל מחלקהרשות שדות תעופה5050

58,852   -                 100%1243,30743,307זכרתקשורת' מעאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב5051

58,381   -                 100%1243,30543,305זכרמנהל רפואי מחוזימנהל אגףמכבי שירותי בריאות5052

45,351   -                 100%1243,30443,304זכראתתאחרחברת נמל אשדוד5053

57,002 63                 100%1243,30443,241זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית5054

מערכות לחימה ,רפאל5055

מ"מתקדמות בע

53,762   -                 100%1243,30143,301זכרחסוימנהל אגף

55,977   -                 100%1243,28943,289זכרס ללימוד"ראש בי- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל5056

56,312   -                 100%1243,28143,281נקבהרופא מתמחה בנפרולוגיהאחרשירותי בריאות כללית5057

56,346   -                 100%1243,27643,276נקבהמטה- רופא מנהל מחלקה אחרשירותי בריאות כללית5058

56,396   -                 100%1243,27543,275זכררופא פרוקטולוגאחרשירותי בריאות כללית5059

50,737   -                 99%1243,27443,274זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה5060

56,741   -                 100%1243,27243,272נקבה)אחות אחראית חדרי ניתוח אחרשירותי בריאות כללית5061

58,499   -                 100%1243,27043,270נקבהרופא מחוזימנהל אגףח לאומית"קופ5062

56,200   -                 100%1243,26943,269זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5063

53,799 6,715            100%1243,26936,554נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית5064



55,144   -                 100%1243,26843,268זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5065

56,335   -                 100%1243,26843,268זכר('ב)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית5066

55,159   -                 83%1243,26343,263זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5067

50,084   -                 100%1243,26343,263זכרסוואראחרחברת נמל אשדוד5068

51,390   -                 100%1243,26043,260זכרמנע מתקני נוזליאחרחברת נמל אשדוד5069

56,312   -                 100%1243,25943,259זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5070

התעשיה הצבאית לישראל 5071

מ תעש"בע

54,499   -                 100%1243,25943,259זכרן"סגן מנהל אגף משאאחר

50,409   -                 100%1243,25443,254זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד5072

56,306   -                 75%1243,25343,253נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5073

56,487   -                 100%1243,25143,251זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5074

57,004   -                 99%1243,24943,249זכרראש ענף עגינה- מנהל מדור מנהל מדורחברת נמל חיפה5075

58,615   -                 100%1243,24943,249זכרט מתמטיקה"מדהאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב5076

ח תל "קרן המחקרים שליד ביה5077

השומר

55,265   -                 100%1243,24643,246זכררופא ברפואה דחופהאחר

55,120   -                 100%1243,24543,245זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5078

56,962 132               100%1243,24243,110זכרמנהל מחלקת יולדותאחרשירותי בריאות כללית5079

58,098   -                 100%1243,23643,236זכרמנהל מחלקת שירות ותיפעולמנהל מחלקהמפעל הפיס5080

50,110   -                 100%1243,23543,235זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד5081

56,275   -                 100%1243,23543,235זכרמרצה- בעלי שכר גבוה ללא תפקי אחרמכון טכנולוגי חולון5082

50,923   -                 100%1243,23443,234זכרטכנולוגיית מידע- מנהל אגף מנהל אגףבנק ישראל5083

52,568   -                 100%1243,23143,231זכר____פנימיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 5084

58,446   -                 100%1243,23043,230זכרמנהל תחוםאחרח לאומית"קופ5085

56,342   -                 100%1243,22443,224זכררופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5086

54,094   -                 100%1243,22243,222זכרמבקר פניםמבקר פנימיחברת נמל חיפה5087

52,928 2,467            100%1243,21640,749זכררופא מתמחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית5088

50,126   -                 83%1043,21443,214זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד5089

56,101   -                 100%1243,21343,213נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5090

55,241   -                 100%1243,20943,209נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5091

מערכות לחימה ,רפאל5092

מ"מתקדמות בע

53,096   -                 100%1243,20443,204נקבהחסוימנהל מחלקה

57,139   -                 100%1243,19943,199זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית5093

54,504   -                 100%1243,19843,198זכררופא כלליאחרמכבי שירותי בריאות5094

54,302   -                 100%1243,19343,193זכראקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5095

57,356   -                 100%1243,17943,179זכרדיקן הפקולטה לחקלאותדיקניםם-האוניברסיטה העברית בי5096

56,102   -                 100%1243,17643,176נקבהרופא רנטגן מומחהאחרשירותי בריאות כללית5097

54,822   -                 90%1243,17343,173זכררופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית5098

51,289   -                 100%1243,16343,163נקבהעורך סרטיםאחררשות השידור5099



החברה הכלכלית לבני ברק 5100

מ"בע

59,320   -                 100%1243,16243,162זכרמנהל כללימנהל כללי

53,226   -                 83%1043,16143,161זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 5101

61,924   -                 100%1243,15643,156זכרי"לימודי אאחראוניברסיטת בר אילן5102

52,351   -                 99%1243,15643,156זכרמפעיל מנוף שעראחרחברת נמל חיפה5103

52,200 4,867            100%1243,15338,286זכררופא מתמחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית5104

56,061   -                 95%1243,15043,150זכרצוואר הרחם- ה נשים /רופאאחרמכבי שירותי בריאות5105

55,216   -                 100%1243,14743,147זכרל"מנכמנהל כלליחיפה5106

56,093   -                 100%1243,14343,143נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5107

המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף 5108

לאומי- פעולה בין

58,843   -                 100%1243,14343,143זכרל"מנכמנהל כללי

56,189   -                 100%1243,14043,140זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית5109

55,119   -                 100%1243,13543,135נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5110

58,721   -                 100%1243,13443,134נקבהמנהל המחלקה לקידום איכותאחרשירותי בריאות כללית5111

56,293   -                 100%1243,13143,131נקבהסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5112

58,580   -                 100%1243,12043,120נקבהדיקן הלימודים האקדמייםדיקניםהאוניברסיטה הפתוחה5113

מערכות לחימה ,רפאל5114

מ"מתקדמות בע

53,228   -                 100%1243,11943,119נקבהחסויכלכלן

53,220   -                 100%1243,11743,117זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 5115

58,605   -                 133%1243,11543,115זכרמרצה סטטיסטיקהאחראוניברסיטת חיפה5116

55,584   -                 100%1243,11543,115זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5117

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 5118

מחלקות בתי 

חולים

55,256   -                 100%1243,11043,110זכר____פנימית

53,188   -                 100%1243,10943,109נקבה____פנימיתאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 5119

56,753 315               100%1243,10242,787זכרמנהל מחלקה נוירולוגיתאחרשירותי בריאות כללית5120

57,443   -                 100%1243,09343,093זכררופא אחראי לפיקוח ומעקב תאחרשירותי בריאות כללית5121

55,564   -                 100%1243,09143,091נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5122

50,514   -                 99%1243,08943,089זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה5123

מערכות לחימה ,רפאל5124

מ"מתקדמות בע

53,480   -                 100%1243,08843,088זכרחסוימנהל מחלקה

49,446   -                 100%1243,08643,086זכרחוף/מנופאי מזחאחרחברת נמל אשדוד5125

52,819 2,678            100%1243,08540,407זכררופא מתמחה בכירורגיה אורואחרשירותי בריאות כללית5126

55,586   -                 100%1243,08343,083זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5127

55,424   -                 100%1243,08243,082זכרראש מכון מתמטיקהמנהל מחלקהם-האוניברסיטה העברית בי5128

55,586   -                 100%1243,07943,079נקבהסגן בכיר למנהל מחלקה פנימאחרשירותי בריאות כללית5129



53,685 305               100%1243,07842,773זכררופא מתמחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית5130

58,809   -                 100%1243,07743,077זכרמיקרו גנטיקהאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב5131

51,920   -                 99%1243,07543,075זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה5132

52,972   -                 100%1243,07243,072זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית5133

56,284   -                 100%1243,06743,067זכרראש המכון ללימודי כדור הארץמנהל מחלקהם-האוניברסיטה העברית בי5134

55,752 147               100%1243,06642,919זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית5135

49,954   -                 100%1243,04643,046זכרמכונאי מנוף חוףאחרחברת נמל אשדוד5136

56,973   -                 100%1243,04043,040זכרסמנכל סמנכלל"סמנכהרשות למלחמה בסמים5137

54,773   -                 100%1243,03743,037נקבהסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5138

55,967   -                 100%1243,03643,036נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5139

56,564   -                 100%1243,03443,034זכראגף רפואה שני'ר- מנהל אגף מנהל אגף"מאוחדת"חולים -קופת5140

55,110   -                 92%1143,03443,034זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5141

52,411   -                 99%1243,03343,033זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה5142

57,730   -                 100%1243,02943,029זכרמנהל מחלקה פסיכיאטרית יוםאחרשירותי בריאות כללית5143

50,432   -                 100%1243,02543,025זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד5144

56,624 851               100%1243,02242,171זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית5145

57,352   -                 100%1243,01843,018נקבה____פנימיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 5146

55,925   -                 100%1243,01643,016זכר('ג)רופא אזורי אחרשירותי בריאות כללית5147

58,934   -                 100%1243,01343,013זכרמנהל יחידת בצוע צפוןאחרמ"שחמ מקורות ביצוע בע5148

55,063   -                 75%1243,01343,013זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5149

54,855   -                 100%1243,01243,012זכרפיקוח טיסהמנהל מדוררשות שדות תעופה5150

56,548   -                 100%1243,00543,005נקבהמנהל יחידת המטואונקולוגיהאחרשירותי בריאות כללית5151

53,637 10,994           100%1243,00432,011זכרמנהל היחידה לניהול סיכוניאחרשירותי בריאות כללית5152

57,263   -                 100%1243,00243,002זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5153

54,691   -                 100%1243,00043,000זכררופא אחראי רפואה תעסוקתיתאחרשירותי בריאות כללית5154

56,559   -                 100%1242,99742,997נקבהמנהל בנק הדםאחרשירותי בריאות כללית5155

55,918   -                 100%1242,99342,993זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5156

56,369   -                 100%1242,99042,990זכרכלכלה.מח.מנאחראביב-אוניברסיטת תל5157

58,822   -                 100%1242,99042,990זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5158

55,679   -                 75%1242,98842,988נקבהרופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית5159

53,012 294               100%1242,98642,692זכררופא מתמחה בגניקולוגיה מיאחרשירותי בריאות כללית5160

50,071   -                 100%1242,98342,983זכרניטולמנהל מדוררשות שדות תעופה5161

54,103   -                 100%1242,98042,980נקבהסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5162

58,094   -                 100%1242,97942,979נקבהת משפחה/רופאאחרמכבי שירותי בריאות5163

55,333   -                 100%1242,97442,974נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5164

57,750   -                 100%1242,97442,974נקבהמנהלת סיעוד מחוזיתאחרשירותי בריאות כללית5165

53,660   -                 100%1242,97242,972זכררופא מתמחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית5166



55,539   -                 100%1242,96542,965נקבהרופא מומחה בגריאטריהאחרשירותי בריאות כללית5167

מנהל סחנין5168

גזבר/כספים

53,203   -                 100%1242,96442,964זכרמנהל כספים גזבר

54,484   -                 100%1242,96342,963נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5169

60,776   -                 100%1242,96142,961נקבהסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5170

60,022   -                 100%1242,95542,955זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע5171

58,268   -                 100%1242,95442,954זכרהנדסת מכונותאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב5172

55,942   -                 100%1242,95442,954זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5173

מערכות לחימה ,רפאל5174

מ"מתקדמות בע

53,276   -                 100%1242,95442,954זכרחסוימנהל מחלקה

מערכות לחימה ,רפאל5175

מ"מתקדמות בע

52,970   -                 100%1242,95042,950זכרחסוימנהל אגף

55,745   -                 100%1242,94442,944נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית5176

51,794   -                 100%1242,94442,944זכרשרות קשרמנהל מדוררשות שדות תעופה5177

54,698   -                 100%1242,94242,942זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5178

60,658   -                 83%1042,93342,933נקבהסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5179

60,407   -                 100%1242,92842,928זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע5180

התעשיה הצבאית לישראל 5181

מ תעש"בע

52,735   -                 100%1242,92542,925זכרמנהל תחוםאחר

56,168   -                 75%1242,91742,917נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5182

57,554   -                 100%1242,91642,916זכרמשפטיםאחראוניברסיטת בר אילן5183

58,221   -                 100%1242,91242,912זכרמכון לסביבהאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב5184

54,952   -                 100%1242,90942,909זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית5185

55,746   -                 88%1242,90342,903נקבהת ילדים/רופאאחרמכבי שירותי בריאות5186

54,517   -                 100%1242,89942,899זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5187

56,303 399               100%1242,89842,499זכרמנהל יחידת יולדותאחרשירותי בריאות כללית5188

54,671   -                 103%1242,89742,897זכרדיקן הסטודנטים- דיקנים דיקניםאוניברסיטת אריאל5189

מערכות לחימה ,רפאל5190

מ"מתקדמות בע

52,712   -                 100%1242,89542,895זכרחסוימנהל מחלקה

57,310   -                 100%1242,89342,893זכרמנהל מעבדות בית חוליםאחרשירותי בריאות כללית5191

60,063   -                 100%1242,89142,891זכרראש מכון לאבולוציהאחראוניברסיטת חיפה5192

56,019   -                 100%1242,88942,889זכרמנהל רפואי מינהלתאחרשירותי בריאות כללית5193

54,041   -                 99%1242,88742,887זכררופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5194

54,666   -                 92%1142,88642,886זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5195

58,596   -                 100%1242,88542,885זכרבינוי ותחזוקה- מנהל אגף מנהל אגףמכון ויצמן למדע5196

מערכות לחימה ,רפאל5197

מ"מתקדמות בע

53,044   -                 100%1242,88042,880זכרחסוימנהל מחלקה

61,548   -                 100%1242,87742,877נקבהמנהלת רשות המחק- מנהל אגף מנהל אגףאביב-אוניברסיטת תל5198

מערכות לחימה ,רפאל5199

מ"מתקדמות בע

53,149   -                 100%1242,87642,876זכרחסוימנהל מחלקה



54,797 520               100%1242,87542,356זכרמ)רופא מומחה בגניקולוגיה אחרשירותי בריאות כללית5200

55,024   -                 95%1242,87542,875זכרמנהל שירות כירורגיהאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה5201

55,077   -                 100%1242,87442,874נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית5202

58,542   -                 100%1242,87342,873זכרמנהל מערך נכסיםאחרשירותי בריאות כללית5203

מערכות לחימה ,רפאל5204

מ"מתקדמות בע

52,926   -                 100%1242,86842,868זכרחסוימנהל אגף

57,624   -                 100%1242,86742,867נקבהמשאבי אנושאחראוניברסיטת בר אילן5205

51,772   -                 100%1242,86442,864זכרמטה תפעוליאחרמ"רכבת ישראל בע5206

52,893   -                 100%1242,86142,861זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 5207

53,361   -                 100%1242,85742,857נקבהסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5208

58,459   -                 100%1242,85542,855זכראגף פיתוח ובינו- ל "סמנכל"סמנכאוניברסיטת בן גוריון בנגב5209

55,332   -                 100%1242,85342,853נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5210

52,815   -                 100%1242,85242,852נקבהרופא מתמחה בגניקולוגיה מיאחרשירותי בריאות כללית5211

55,785   -                 100%1242,84842,848זכררופא מומחה במחלות זיהומיואחרשירותי בריאות כללית5212

52,541   -                 100%1242,84842,848נקבהתוספת+15הנדסאי אחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 5213

53,750   -                 100%1242,84442,844זכר___חירורגיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 5214

53,430 6,741            100%1242,84236,101זכרסגן בכיר למנהל מחלקה כירואחרשירותי בריאות כללית5215

מערכות לחימה ,רפאל5216

מ"מתקדמות בע

53,050   -                 100%1242,84242,842זכרחסוימנהל אגף

מערכות לחימה ,רפאל5217

מ"מתקדמות בע

53,222   -                 100%1242,84242,842זכרחסוימנהל מחלקה

54,876   -                 100%1242,83942,839זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית5218

56,343   -                 100%1242,83642,836זכרחשמלמנהל מדוררשות שדות תעופה5219

52,974   -                 100%1242,83642,836נקבהרופא מתמחה בגניקולוגיה מיאחרשירותי בריאות כללית5220

55,623 1,258            98%1242,83541,577זכרמנהל יחידה לכירורגיה של האחרשירותי בריאות כללית5221

53,907   -                 100%1242,83342,833זכרמ מנהל מכון פתלוגי"מאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה5222

מערכות לחימה ,רפאל5223

מ"מתקדמות בע

52,999   -                 100%1242,83142,831זכרחסויכלכלן

49,482   -                 100%1242,82042,820זכרמנופאי חוףאחרחברת נמל אשדוד5224

54,058   -                 100%1242,81842,818נקבהה במיתאר/רופאאחרמכבי שירותי בריאות5225

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 5226

מחלקות בתי 

חולים

54,092   -                 100%1242,81742,817זכראונקולוגיה

53,582   -                 100%1242,81642,816זכרראש אגףמנהל אגףם-האוניברסיטה העברית בי5227

49,464   -                 100%1242,81542,815זכרחוף/מנופאי מזחאחרחברת נמל אשדוד5228

55,653   -                 100%1242,81542,815זכררופא קרדיולוגאחרשירותי בריאות כללית5229



מנהל אור יהודה5230

גזבר/כספים

53,589   -                 100%1242,81542,815נקבהמנהל כספים

55,636   -                 100%1242,80442,804זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5231

55,639   -                 100%1242,80442,804נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5232

54,872   -                 100%1242,80442,804זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5233

54,976   -                 100%1242,80242,802זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5234

51,288   -                 100%1242,79942,799זכרכיבוי אשמנהל מדוררשות שדות תעופה5235

54,631   -                 100%1242,79742,797זכרדיקאןאחראביב-אוניברסיטת תל5236

55,009   -                 100%1242,79742,797נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5237

60,889   -                 83%1042,79642,796זכרמבקר פנימימבקר פנימימ"חברת דואר ישראל בע5238

מנהל תמרה5239

גזבר/כספים

51,856   -                 100%1242,79642,796זכרגזבר העירייה

52,991   -                 100%1242,79542,795זכררופא מתמחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5240

52,186   -                 99%1242,79042,790זכרמפעיל מנוף שעראחרחברת נמל חיפה5241

54,657 1,876            100%1242,79040,914נקבהרופא מומחה בפתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית5242

55,065   -                 100%1242,78842,788זכרח מכולות"רמאחרחברת נמל אשדוד5243

54,510   -                 100%1242,78742,787זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית5244

54,929   -                 100%1242,78642,786זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5245

55,555   -                 100%1242,78542,785נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5246

מנהל קרית אונו5247

גזבר/כספים

57,863   -                 100%1242,77942,779זכר

52,706   -                 100%1242,77742,777זכררופא מתמחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5248

57,390   -                 92%1142,77642,776זכר'ב)מנהל מחלקה פסיכיאטרית אחרשירותי בריאות כללית5249

54,994 1,323            100%1242,77241,449נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית5250

53,551   -                 100%1242,77242,772זכרצ חדר ניתוח"ר- אח מוסמך אחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה5251

56,457   -                 100%1242,77042,770נקבהבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית5252

ח אסף "קרן המחקרים שליד ביה5253

הרופא

58,049   -                 83%1242,77042,770נקבהמנהל מחלקת אוטיזםאחר

55,353   -                 100%1242,77042,770נקבהרופא אחראי רפואה תעסוקתיתאחרשירותי בריאות כללית5254

55,078 1,476            100%1242,76841,292נקבהרופא מומחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית5255

57,832   -                 100%1242,76142,761זכרר גאוגרפיה"מדהאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב5256

55,719 3,062            100%1242,76139,699נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית5257

54,250   -                 75%942,75742,757זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5258

54,881 1,003            100%1242,75441,752זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית5259

51,730   -                 100%1242,75242,752זכרבכיר- א תעריפיםאחרחברת נמל אשדוד5260

55,610   -                 100%1242,74842,748זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5261

55,305   -                 100%1242,74642,746זכרר אגף בינוי- מנהל אגף מנהל אגףחברת נמלי ישראל5262

55,664   -                 100%1242,74442,744זכרבקרת שינועאחררשות שדות תעופה5263

54,960   -                 100%1242,74342,743זכר___חירורגיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 5264



49,693   -                 100%1242,73842,738זכראתתאחרחברת נמל אשדוד5265

מערכות לחימה ,רפאל5266

מ"מתקדמות בע

53,172   -                 100%1242,73542,735זכרחסוימנהל מחלקה

56,471   -                 100%1242,73542,735זכרמנהל יחידה כירורגית כלליתאחרשירותי בריאות כללית5267

56,470 2,604            100%1242,73440,130נקבה)אחות אחראית חדרי ניתוח אחרשירותי בריאות כללית5268

ס גבוה להנדסה "בי-שנקר5269

ולעיצוב

57,672   -                 100%1242,73442,734נקבהפלסטיק' מנהל מח- ראש מחלקה מנהל מחלקה

55,007 2,615            100%1242,73340,119נקבהסגן בכיר למנהל מחלקה פנימאחרשירותי בריאות כללית5270

52,328   -                 100%1242,73042,730נקבהמנכלמנהל כלליחולון5271

52,742   -                 100%1242,73042,730זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 5272

55,621   -                 100%1242,72542,725נקבה(ב)מנהל מחלקת עור אחרשירותי בריאות כללית5273

52,061   -                 100%1242,72242,722נקבהפרט מטוסמנהל מחלקהרשות שדות תעופה5274

54,870   -                 100%1242,72042,720נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5275

55,674 2,507            100%1242,71740,210נקבהבפסיכיאטריה י)רופא מומחה אחרשירותי בריאות כללית5276

יועץ הובלת - חובה לפרט איזה -ל"סמנכל"סמנכמ"רכבת ישראל בע5277

מטענ

54,694   -                 100%1242,71642,716זכר

55,322 1,191            100%1242,71241,521זכררופא מומחה בכירורגיה אורואחרשירותי בריאות כללית5278

54,729   -                 100%1242,71042,710נקבהרופא גריאטריהאחרשירותי בריאות כללית5279

53,705   -                 95%1242,70642,706נקבהאולטראסאונד' מנהלת יחאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה5280

53,133   -                 100%1242,70442,704נקבהממונה תורןמנהל מחלקהרשות שדות תעופה5281

54,355   -                 100%1242,70242,702זכרע מחסן סוואר"מנאחרחברת נמל אשדוד5282

53,280   -                 100%1242,70042,700זכרפיקוח טיסהמנהל מדוררשות שדות תעופה5283

50,986   -                 100%1242,69842,698זכרמפקח קטע מסילאיאחרמ"רכבת ישראל בע5284

60,384   -                 83%1042,69642,696נקבהמינהל עסקיםאחראוניברסיטת בר אילן5285

55,503   -                 100%1242,69142,691זכר(ח"בבי)רופא מנהל שירות אחרשירותי בריאות כללית5286

56,465 326               100%1242,68942,363זכרמנהל מחלקה כירורגיתאחרשירותי בריאות כללית5287

59,684   -                 100%1242,68842,688נקבהפיתוח משאבים- מנהל אגף מנהל אגףאוניברסיטת בר אילן5288

55,341   -                 100%1242,68342,683זכררופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5289

51,822 11,303           100%1242,67531,371זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית5290

55,691   -                 100%1242,67242,672זכררופא כירורגיה אורתופדיתאחרשירותי בריאות כללית5291

54,721   -                 100%1242,66942,669נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית5292

מנהל יפו-תל אביב5293

גזבר/כספים

66,186   -                 100%1242,66342,663זכר_גזבר

54,183   -                 100%1242,65442,654זכר____יולדותמנהל אגףח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 5294

57,929   -                 100%1242,64342,643זכרהמכונים לחקר המ- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב5295



58,125   -                 100%1242,63642,636זכרת מחלקה/מנהלאחרמכבי שירותי בריאות5296

52,786   -                 100%1242,62542,625זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 5297

58,625   -                 100%1242,62342,623זכרמנהל רפואי מחוזימנהל אגףמכבי שירותי בריאות5298

54,638   -                 98%1242,62242,622זכר(ח"בבי)רופא מנהל שירות אחרשירותי בריאות כללית5299

55,223   -                 100%1242,62042,620זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5300

56,009   -                 100%1242,61842,618נקבהראש מחלקה לכלכל- מנהל מחלקה מנהל מחלקההמרכז האקדמי רופין5301

55,312   -                 100%1242,61842,618נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5302

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 5303

מחלקות בתי 

חולים

54,162   -                 100%1242,61642,616זכר____פנימית

57,057   -                 100%1242,61542,615זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5304

54,522   -                 75%1242,61142,611זכרכירורגית ילדי)רופא תחומי אחרשירותי בריאות כללית5305

55,159   -                 100%1242,60642,606נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5306

54,179   -                 100%1242,60342,603זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5307

53,982 2,961            100%1242,59839,637זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית5308

54,012   -                 83%1042,59442,594זכרל"מנכמנהל כללימ"רותם תעשיות בע5309

50,929   -                 100%1242,59242,592זכרראש ענף ציוד ניאחרחברת נמל אשדוד5310

מנהל רשות שדות תעופה5311

גזבר/כספים

60,700   -                 100%1242,58542,585זכרמנהל כספים

57,402   -                 100%1242,57942,579זכרהילד'ארצי להתפת'מנאחר"מאוחדת"חולים -קופת5312

49,852   -                 100%1242,57842,578זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד5313

מערכות לחימה ,רפאל5314

מ"מתקדמות בע

52,880   -                 100%1242,57742,577זכרחסוימנהל מחלקה

55,150 330               100%1242,57742,247זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית5315

54,867   -                 100%1242,57642,576זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5316

50,979   -                 100%1242,57442,574זכרמטה תפעוליאחרמ"רכבת ישראל בע5317

53,186   -                 100%1242,57442,574נקבהמנהלת המכון להמטולוגיהאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה5318

56,266   -                 100%1242,56942,569נקבהמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית5319

55,063   -                 100%1242,56842,568זכרמ)מנהל שירות בקהילה -רופאאחרשירותי בריאות כללית5320

49,706   -                 100%1242,56542,565זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד5321

55,901 1,012            100%1242,56241,550זכררופא מומחה באף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית5322

50,804 4,205            100%1242,56238,356זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית5323

55,599   -                 100%1242,56142,561זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית5324

48,972   -                 100%1242,55542,555זכרחוף/מנופאי מזחאחרחברת נמל אשדוד5325

49,427   -                 100%1242,55442,554זכראתתאחרחברת נמל אשדוד5326

52,956 9,879            95%1242,55432,675זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית5327

51,874   -                 100%1242,55442,554זכרפקח טיסהמנהל מדוררשות שדות תעופה5328

54,645   -                 100%1242,55442,554זכררופא כללי ראשוניאחרח לאומית"קופ5329



59,713   -                 100%1242,54842,548זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע5330

54,364 1,538            100%1242,54141,002נקבהיועץ-רופא גריאטריהאחרשירותי בריאות כללית5331

59,929   -                 100%1242,53942,539זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע5332

מערכות לחימה ,רפאל5333

מ"מתקדמות בע

52,166   -                 100%1242,53742,537נקבהחסוימנהל מחלקה

57,091   -                 100%1242,53542,535זכרא )מנהל מעבדה המטולוגית אחרשירותי בריאות כללית5334

55,100 2,363            100%1242,53140,169זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית5335

53,881   -                 100%1242,53042,530זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5336

55,286   -                 100%1242,52942,529זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית5337

התעשיה הצבאית לישראל 5338

מ תעש"בע

54,548   -                 100%1242,52642,526זכרמנהל מפעלאחר

49,068   -                 100%1242,52242,522זכראתתאחרחברת נמל אשדוד5339

התעשיה הצבאית לישראל 5340

מ תעש"בע

55,290   -                 100%1242,52142,521זכרמהנדס ראשיאחר

54,635   -                 100%1242,52042,520זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית5341

התעשיה הצבאית לישראל 5342

מ תעש"בע

55,286   -                 100%1242,51842,518זכרמנהל תחוםאחר

64,205   -                 100%1242,51442,514נקבהבינלאומיתמנהל מחלקהרשות ניירות ערך5343

54,690   -                 100%1242,51042,510זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית5344

מערכות לחימה ,רפאל5345

מ"מתקדמות בע

53,033   -                 100%1242,50942,509זכרחסוימנהל מחלקה

53,381   -                 100%1242,50942,509זכרע מסגרות"מנאחרחברת נמל אשדוד5346

52,295 59                 100%1242,50442,445זכררופא מתמחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית5347

56,915   -                 100%1242,49942,499זכראא-מנהל מעבדהאחרשירותי בריאות כללית5348

55,468   -                 82%1242,49742,497זכררופא ילדים מומחהאחרח לאומית"קופ5349

52,546   -                 100%1242,49742,497זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 5350

54,871   -                 100%1242,49442,494נקבהמ)רופא מומחה בגניקולוגיה אחרשירותי בריאות כללית5351

53,997   -                 100%1242,48742,487זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5352

54,815   -                 100%1242,48742,487נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5353

54,636   -                 100%1242,48042,480זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5354

מנהל אילת5355

גזבר/כספים

57,444   -                 100%1242,47542,475זכרגזבר

מערכות לחימה ,רפאל5356

מ"מתקדמות בע

52,613   -                 100%1242,47442,474זכרחסוימנהל אגף

54,065   -                 100%1242,47242,472זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5357

55,057   -                 100%1242,47142,471זכרמחשב.מד.מח.מנאחראביב-אוניברסיטת תל5358

54,078   -                 100%1242,47042,470זכרדיקאןאחראביב-אוניברסיטת תל5359

51,794   -                 100%1242,46842,468נקבהרופא מתמחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית5360



מערכות לחימה ,רפאל5361

מ"מתקדמות בע

52,715   -                 100%1242,46542,465זכרחסוימנהל אגף

54,409   -                 100%1242,46242,462זכר(מומחה)רופא בקרת אשפוז אחרשירותי בריאות כללית5362

54,402 3,619            100%1242,45638,838נקבהרופא מומחה בפתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית5363

57,897   -                 100%1242,44842,448זכרמכון לסביבהאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב5364

54,940   -                 100%1242,44642,446זכרית/ה פתולוג/רופאאחרמכבי שירותי בריאות5365

סגן נשיא אביב-אוניברסיטת תל5366

לא /אקדמי

אקד

54,872   -                 100%1242,44542,445זכרסגן נשיא- לא אק /אקדמי(סגני נשיא 

מערכות לחימה ,רפאל5367

מ"מתקדמות בע

52,004   -                 100%1242,44242,442זכרחסוימנהל מחלקה

54,572   -                 100%1242,43642,436זכר(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית5368

55,259   -                 100%1242,42742,427זכררופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5369

58,360   -                 100%1242,42742,427זכרמנהל אגף החינוךמנהל אגףרמת גן5370

מערכות לחימה ,רפאל5371

מ"מתקדמות בע

51,997   -                 100%1242,42542,425זכרחסוימנהל אגף

52,517   -                 100%1242,42342,423זכרסגן משנה לנשיא למחקראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 5372

54,750   -                 100%1242,42242,422נקבהרופא רנטגן מומחהאחרשירותי בריאות כללית5373

61,294   -                 100%1242,41842,418נקבהס"ע- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בר אילן5374

מערכות לחימה ,רפאל5375

מ"מתקדמות בע

52,620   -                 100%1242,41742,417זכרחסוימנהל אגף

54,259   -                 100%1242,41242,412זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5376

51,908   -                 100%1242,41142,411זכרסדרן עבודהאחרחברת נמל חיפה5377

53,700 5,755            100%1242,41036,655נקבהרופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית5378

54,471   -                 100%1242,40342,403זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית5379

ל "סמנכ- חובה לפרט איזה -ל"סמנכל"סמנכמ"רכבת ישראל בע5380

בטיחות ב

54,089   -                 100%1242,40142,401זכר

58,515   -                 100%1242,39942,399זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע5381

53,732   -                 100%1242,39842,398זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5382

54,801   -                 100%1242,39742,397זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5383

55,217   -                 100%1242,39742,397נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5384

56,902   -                 100%1242,39442,394נקבהמנהל אדמיניסטרטיבי בית חואחרשירותי בריאות כללית5385

54,668   -                 100%1242,39442,394נקבהרופא אחראי ניהול סיכוניםאחרשירותי בריאות כללית5386

54,760   -                 100%1242,39442,394זכררופא מומחה באף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית5387

54,192 1,985            100%1242,39140,407זכררופא מנהל שירות מחלקה אונאחרשירותי בריאות כללית5388

57,516   -                 100%1242,38942,389זכרהסטוריה- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב5389

53,965   -                 100%1242,38942,389זכררופא מומחה בפסיכיאטריהאחרשירותי בריאות כללית5390



53,446   -                 95%1242,38642,386נקבהמנהלת אינדורינולוגיהמנהל מחלקהח בני ציון"עובדי ביה- חיפה5391

55,648   -                 92%1242,38542,385זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5392

57,441   -                 100%1242,38442,384זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע5393

54,406   -                 95%1242,37342,373זכררופא מומחה ברנטגןאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה5394

51,198   -                 100%1242,37242,372זכררמד בינוי ותחזואחרחברת נמל אשדוד5395

51,408   -                 100%1242,37242,372זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 5396

55,530   -                 100%1242,37242,372נקבהפסיכיאטר ראשיאחרשירותי בריאות כללית5397

57,766   -                 100%1242,37142,371זכרמדעי הגאולוגיה- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב5398

58,096   -                 85%1242,37142,371נקבה(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית5399

58,314   -                 100%1242,36742,367נקבהס מנהל אגףאחרמכבי שירותי בריאות5400

54,307   -                 100%1242,36742,367זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5401

55,091   -                 100%1242,36442,364נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5402

56,711   -                 100%1242,35442,354נקבהמן המניין' פרופאחרהאוניברסיטה הפתוחה5403

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל 5404

מ"בע

59,505   -                 100%1242,35042,350זכרמנהל כללימנהל כללי

מנהל תקוה-פתח5405

גזבר/כספים

51,765   -                 100%1242,34942,349נקבהמנהל כספים

51,798   -                 100%1242,34942,349נקבהמנהל כלליבאר שבע5406

57,598   -                 100%1242,34442,344זכרמכון לסביבהאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב5407

56,866   -                 100%1242,34042,340זכרטכנאיאחרמכון ויצמן למדע5408

53,661   -                 100%1242,33742,337זכרמשקמנהל מחלקהרשות שדות תעופה5409

54,254   -                 100%1242,33542,335זכררופא תחומיאחרשירותי בריאות כללית5410

51,209   -                 100%1242,33442,334זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5411

54,806   -                 100%1242,33342,333נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5412

54,947 726               100%1242,33041,604זכררופא מומחה בפתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית5413

53,427   -                 100%1242,32942,329נקבהסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5414

58,092   -                 100%1242,32642,326זכרמנהל יחידת ייצוראחרמ"שחמ מקורות ביצוע בע5415

64,130   -                 100%1242,31942,319זכרהפיקוח על הבורסה וזירות מסחרמנהל מחלקהרשות ניירות ערך5416

61,784   -                 75%942,31742,317זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע5417

54,360   -                 100%1242,31342,313זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5418

55,326   -                 100%1242,31042,310זכר(ב)מנהל להתפתחות הילד אחרשירותי בריאות כללית5419

49,656   -                 100%1242,30642,306זכרעוזר רכז עגינהאחרחברת נמל חיפה5420

מערכות לחימה ,רפאל5421

מ"מתקדמות בע

52,306   -                 100%1242,30642,306זכרחסוימנהל מחלקה

54,454   -                 100%1242,30142,301זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית5422



54,390   -                 100%1242,29742,297נקבהרפואה פנימיתאחר"מאוחדת"חולים -קופת5423

מערכות לחימה ,רפאל5424

מ"מתקדמות בע

51,903   -                 100%1242,29342,293זכרחסוימנהל מחלקה

56,785   -                 115%1242,29242,292זכרמרצה בריאות נפש קהילתיתאחראוניברסיטת חיפה5425

49,442   -                 100%1242,29242,292נקבה במח2תאר 'תוכ'ר- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל5426

60,475   -                 100%1242,29142,291זכרגיאוגרפיהאחראוניברסיטת בר אילן5427

55,432   -                 100%1242,29042,290זכרמערכות מידמנהל אגףרשות השידור5428

53,956   -                 100%1242,28942,289זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5429

55,403   -                 77%1042,28242,282נקבהסגן מנהל רפואי מחוזיאחרשירותי בריאות כללית5430

54,388 1,958            100%1242,28040,322זכררופא מומחה בגריאטריהאחרשירותי בריאות כללית5431

54,071   -                 100%1242,28042,280זכררב ח/ראש אגף ים- מנהל אגף מנהל אגףחברת נמל חיפה5432

64,018   -                 100%1242,27642,276זכרחקירות ומודיעיןמנהל מחלקהרשות ניירות ערך5433

56,443   -                 100%1242,27442,274נקבה(א  )מנהל בית מרקחת אחרשירותי בריאות כללית5434

53,738 4,890            100%1242,27137,381נקבה(חדר ניתוח )אחות מוסמכת אחרשירותי בריאות כללית5435

55,881   -                 91%1242,26742,267זכרסגן בכיר למנהל מחלקת עוראחרשירותי בריאות כללית5436

- ועדה מקומית לתכנון ובניה 5437

עירון

55,746   -                 100%1242,26542,265זכרמהנדס הועדהמהנדס ראשי

55,091   -                 100%1242,26142,261נקבה('ג)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית5438

53,906   -                 100%1242,24842,248זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5439

51,204   -                 100%1242,24642,246זכרניהול אחזקת נייאחרמ"רכבת ישראל בע5440

55,071 3,213            100%1242,23939,026זכרמנהל מחלקה נוירוכירורגיתאחרשירותי בריאות כללית5441

53,879   -                 100%1242,23342,233זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5442

54,650 1,886            100%1242,23040,344זכררופא מנהל שירות כירורגיהאחרשירותי בריאות כללית5443

55,111   -                 100%1242,22942,229זכררופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5444

ח "תאגיד בריאות שליד ביה5445

לגליל המערבי נהריה

49,473   -                 100%1242,22542,225זכרמתמחה פנימאחר

54,890 210               100%1242,22542,015זכררופא מומחה בפתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית5446

54,728   -                 94%1242,22242,222נקבהרופא מומחה באנדוקרינולוגיאחרשירותי בריאות כללית5447

ועדה מקומית לתכנון ובניה לב 5448

הגליל

עוזר /עוזר

עוזר ב/ראשי

56,474   -                 100%1242,21842,218זכרמהנדס הועדה

54,261   -                 100%1242,21742,217זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5449

מערכות לחימה ,רפאל5450

מ"מתקדמות בע

52,162   -                 100%1242,21442,214זכרחסוימנהל מחלקה

54,173 2,851            100%1242,21039,359זכרמנהל יחידת אלקטרו פיזיולואחרשירותי בריאות כללית5451

55,731   -                 100%1242,20342,203זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5452

60,780   -                 100%1242,20242,202זכרך"תנאחראוניברסיטת בר אילן5453

52,058   -                 100%1242,20242,202זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 5454

54,209   -                 100%1242,19542,195זכרצוות מערכות ר.ר- כירורגית ילדים אחר"מאוחדת"חולים -קופת5455



54,975   -                 100%1242,19442,194נקבהרופא מומחה באנדוקרינולוגיאחרשירותי בריאות כללית5456

56,312   -                 100%1242,18642,186נקבהעיצוב- דיקאן דיקניםמכון טכנולוגי חולון5457

60,468   -                 100%1242,18642,186זכרכלכלה- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בר אילן5458

49,119   -                 100%1242,18542,185זכראתתאחרחברת נמל אשדוד5459

התעשיה הצבאית לישראל 5460

מ תעש"בע

53,876   -                 100%1242,18542,185זכרסגן מנהל אגף שיווקאחר

57,734   -                 100%1242,17642,176זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5461

54,952   -                 100%1242,17542,175זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5462

51,146   -                 100%1242,17542,175זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה5463

54,900   -                 99%1242,17242,172זכרלמדעי ההנדסה. ה- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב5464

55,238   -                 100%1242,17142,171זכררופא מנהל שירות פסיכיאטריאחרשירותי בריאות כללית5465

61,220   -                 100%1242,16742,167נקבהסמנכל סנמכל שווק ופיתוח עסקיל"סמנכמ"חברת דואר ישראל בע5466

54,347   -                 83%1242,15842,158נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5467

55,743 299               100%1242,15641,856נקבהמנהל יחידת אולטראסאונדאחרשירותי בריאות כללית5468

55,485   -                 100%1242,15542,155זכרס להנדסה"ראש בי- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל5469

55,720   -                 100%1242,15442,154נקבהמנהל חשבונות ראאחרחברת נמלי ישראל5470

53,623   -                 100%1242,15142,151זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5471

54,136   -                 100%1242,14842,148נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5472

54,143   -                 100%1242,14742,147נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5473

54,664   -                 100%1242,14642,146זכררופא כללי ראשוניאחרח לאומית"קופ5474

51,509   -                 100%1242,14542,145זכר__כירורגיתאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 5475

50,925   -                 99%1242,14342,143זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה5476

54,751   -                 100%1242,14142,141נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5477

54,781   -                 100%1242,13942,139נקבהרופא אחראי בקרת אשפוז מחואחרשירותי בריאות כללית5478

50,999   -                 99%1242,13942,139זכראתתאחרחברת נמל חיפה5479

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 5480

מחלקות בתי 

חולים

52,827   -                 100%1242,13642,136זכר____פנימית

54,179   -                 100%1242,13542,135נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5481

53,808 2,230            100%1242,13039,899זכררופא מתמחה בגסטרואנטרולוגאחרשירותי בריאות כללית5482

59,100   -                 100%1242,12842,128נקבהמדעןאחרמכון ויצמן למדע5483

54,070   -                 100%1242,12242,122נקבהת משפחה/רופאאחרמכבי שירותי בריאות5484

58,112   -                 100%1242,11642,116זכרכספים והספקה.א- ל "סמנכל"סמנכאוניברסיטת בן גוריון בנגב5485

סגן נשיא מכון טכנולוגי חולון5486

לא /אקדמי

אקד

54,990   -                 100%1242,11442,114זכרנש לפיתוח אקד.ס- סגן נשיא אקדמי 

56,651   -                 100%1242,11042,110זכרית/ל"סמנכל"סמנכהאוניברסיטה הפתוחה5487



54,817   -                 100%1242,10642,106נקבה(אנדוקרינולוג)רופא אחרשירותי בריאות כללית5488

52,381   -                 100%1242,10142,101נקבה____מכוניםאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 5489

54,699   -                 92%1242,10042,100נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5490

מערכות לחימה ,רפאל5491

מ"מתקדמות בע

52,208   -                 100%1242,09942,099זכרחסוימנהל אגף

59,406   -                 100%1242,09642,096זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע5492

49,486   -                 99%1242,09242,092זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה5493

54,065   -                 100%1242,08942,089נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית5494

51,265   -                 100%1242,08842,088נקבהרופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית5495

53,136 4,133            100%1242,08137,948זכררופא מומחה בכיר בטיפול נמאחרשירותי בריאות כללית5496

51,696   -                 100%1242,07942,079נקבהפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 5497

50,785   -                 99%1242,07842,078זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה5498

המועצה להסדר ההימורים 5499

בספורט

56,389   -                 100%1242,07242,072נקבהל שווק וקמעונאות"סמנכל"סמנכ

60,826   -                 100%1242,07042,070נקבהלימודי מידעאחראוניברסיטת בר אילן5500

55,806   -                 100%1242,06242,062זכראחות אחראית אספקה סטריליתאחרשירותי בריאות כללית5501

53,846 1,638            100%1242,05940,421זכרמ)רופא מומחה בגניקולוגיה אחרשירותי בריאות כללית5502

54,778   -                 100%1242,05742,057זכרם-רופא מחוז י- אחר אחר"מאוחדת"חולים -קופת5503

56,045   -                 100%1242,05542,055זכרראש מינהל דיקנאט הסטודנטיםאחראוניברסיטת חיפה5504

55,012   -                 100%1242,05042,050זכררופא מנהל שירות יחידת טראאחרשירותי בריאות כללית5505

58,038   -                 100%1242,04942,049נקבהמנהל מעבדה ארציתל"סמנכמכבי שירותי בריאות5506

53,802   -                 100%1242,04642,046נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5507

53,594   -                 100%1242,04542,045זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5508

54,091   -                 100%1242,04042,040נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5509

54,077   -                 91%1242,03642,036זכרה סכרת/רופאאחרמכבי שירותי בריאות5510

55,231 227               100%1242,03641,809נקבהרופא מומחה בפתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית5511

54,335 870               100%1242,03041,160זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית5512

53,020   -                 100%1242,02942,029זכרסגל אקדמי בכיר- דיקנים דיקניםאביב-אוניברסיטת תל5513

59,016   -                 100%1242,02842,028זכרמנהל בית מלאכה- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאביב-אוניברסיטת תל5514

55,233   -                 78%1242,02842,028זכררופא מוקד סיוע לאישורים ראחרשירותי בריאות כללית5515

48,625   -                 100%1242,02742,027זכראתתאחרחברת נמל אשדוד5516

מערכות לחימה ,רפאל5517

מ"מתקדמות בע

52,263   -                 100%1242,02742,027זכרחסוימנהל מחלקה

מערכות לחימה ,רפאל5518

מ"מתקדמות בע

52,297   -                 100%1242,02642,026נקבהחסוימנהל אגף

54,552   -                 100%1242,02042,020זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5519

55,098   -                 100%1242,01242,012נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5520



54,195   -                 89%1242,01242,012נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5521

51,905   -                 100%1242,01042,010זכרמיד. סגן המשנה לנשיא למאחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 5522

55,847   -                 75%942,00742,007זכרטכנאי בכיראחררשות השידור5523

56,698   -                 100%1242,00542,005נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית5524

50,540 10,658           100%1242,00331,345זכר(א  )טכנולוג רפואי אחראי אחרשירותי בריאות כללית5525

53,530   -                 100%1241,99941,999זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5526

56,487   -                 100%1241,99841,998זכרפרוייקטיםמנהל מחלקהרשות שדות תעופה5527

53,902   -                 100%1241,99641,996נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5528

56,720   -                 100%1241,98841,988נקבה(ב  )מנהלת סיעוד אחרשירותי בריאות כללית5529

56,750   -                 99%1241,98741,987נקבהמשנה למנהל מרכז רפואי רביאחרשירותי בריאות כללית5530

52,154   -                 100%1241,97741,977זכר_______יפומנהל איזורהמוסד לביטוח לאומי5531

59,096   -                 100%1241,97641,976זכרי"לימודי א- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בר אילן5532

מערכות לחימה ,רפאל5533

מ"מתקדמות בע

52,227   -                 100%1241,97541,975נקבהחסוימנהל מחלקה

54,020   -                 100%1241,97241,972זכררופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5534

56,551   -                 95%1241,97241,972נקבהמנהל מחלקה רפואיתאחרח לאומית"קופ5535

52,590   -                 100%1241,97141,971זכררופא מינהלאחר"מאוחדת"חולים -קופת5536

54,051   -                 100%1241,95441,954נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5537

54,651   -                 100%1241,95041,950זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5538

58,638   -                 100%1241,94941,949זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע5539

52,825   -                 100%1241,94841,948זכראחזקהמנהל מחלקהרשות שדות תעופה5540

ל "סמנכ- חובה לפרט איזה -ל"סמנכל"סמנכמ"רכבת ישראל בע5541

פיתוח עס

53,470   -                 100%1241,94441,944זכר

המועצה להסדר ההימורים 5542

בספורט

56,084   -                 100%1241,94141,941זכרל מוצרים וניהול סיכונים"סמנכל"סמנכ

50,924 2,709            100%1241,94039,231נקבהרופא מתמחה בכירורגיה אורואחרשירותי בריאות כללית5543

58,885   -                 100%1241,93741,937זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע5544

51,588 604               100%1241,93641,332נקבהרופא מתמחה באף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית5545

54,101   -                 100%1241,93541,935זכרראש צוות תוכניתאחרחברת נמל אשדוד5546

53,593   -                 100%1241,93441,934זכרמנע חשמלאות מסואחרחברת נמל אשדוד5547

53,710   -                 100%1241,93341,933זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5548

54,575   -                 100%1241,93241,932נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5549

53,031   -                 100%1241,93141,931זכרמנהל אדמניסטרטיביאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה5550

54,581   -                 100%1241,92641,926נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5551

54,096   -                 100%1241,92641,926זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5552



מערכות לחימה ,רפאל5553

מ"מתקדמות בע

51,805   -                 100%1241,92641,926זכרחסוימנהל מחלקה

54,800   -                 75%1241,92641,926נקבהרופא מומחה באף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית5554

50,652   -                 100%1241,92341,923זכרצמהאחרמ"רכבת ישראל בע5555

49,962   -                 100%1241,92341,923זכרמרכז תיאוםמנהל מדוררשות שדות תעופה5556

50,758   -                 100%1241,92141,921זכרעובד מנוע גוררתאחרחברת נמל חיפה5557

51,640 8,148            100%1241,92133,773זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית5558

60,292   -                 92%1141,91941,919זכרמתמטיקהאחראוניברסיטת בר אילן5559

53,641   -                 93%1241,91341,913זכררופא מומחה בגסטרואנטרולוגאחרשירותי בריאות כללית5560

51,100   -                 100%1241,91241,912זכרל העירייה"מנכמנהל כללישפרעם5561

56,140   -                 100%1241,91141,911נקבה(אא  )סגנית מנהלת סיעוד אחרשירותי בריאות כללית5562

54,571   -                 100%1241,90841,908נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5563

54,340   -                 100%1241,90741,907זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5564

54,141   -                 100%1241,90641,906זכררופא כללי ראשוניאחרח לאומית"קופ5565

53,457   -                 100%1241,90541,905זכרמשפטיםאחראוניברסיטת בר אילן5566

54,378   -                 100%1241,90141,901זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5567

51,383   -                 100%1241,90041,900זכרמנהל מחלקת תפעול מועדון מנוייםמנהל מחלקהמפעל הפיס5568

54,334   -                 100%1241,89841,898נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5569

55,046 116               100%1241,89641,780נקבה(ח"בבי)רופא מנהל שירות אחרשירותי בריאות כללית5570

54,779 3,003            100%1241,89438,891זכרמנהל מחלקת עינייםאחרשירותי בריאות כללית5571

מערכות לחימה ,רפאל5572

מ"מתקדמות בע

52,189   -                 100%1241,89341,893זכרחסוימנהל מחלקה

51,814 7,581            100%1241,89234,311זכררופא מומחה בגסטרואנטרולוגאחרשירותי בריאות כללית5573

55,731   -                 100%1241,89041,890זכרסרמש חשמלאחררשות שדות תעופה5574

48,674   -                 100%1241,88941,889זכרעובד מנוע גוררתאחרחברת נמל אשדוד5575

54,597   -                 100%1241,88841,888נקבהרופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית5576

56,707   -                 100%1241,88741,887זכרמהנדס ראשינצרת5577

53,662   -                 100%1241,88641,886זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5578

48,981   -                 100%1241,88541,885זכרחובל גוררתאחרחברת נמל אשדוד5579

מערכות לחימה ,רפאל5580

מ"מתקדמות בע

51,835   -                 100%1241,88541,885זכרחסוימנהל מחלקה

52,196   -                 100%1241,88341,883זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית5581

54,523   -                 100%1241,87741,877נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5582

49,076   -                 100%1241,87241,872זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5583

54,401 4,757            100%1241,86637,110זכררופא מנהל שירות מחלקה אונאחרשירותי בריאות כללית5584

55,079   -                 100%1241,86441,864זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5585

53,235   -                 100%1241,86041,860זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5586

53,592   -                 100%1241,85841,858זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5587



54,484   -                 100%1241,85841,858זכרסגן רקטורסגן רקטורם-האוניברסיטה העברית בי5588

53,395   -                 100%1241,85341,853זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5589

51,835   -                 100%1241,84941,849זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 5590

54,746   -                 100%1241,84741,847זכרת נשים/רופאאחרמכבי שירותי בריאות5591

59,997   -                 100%1241,84341,843זכרפיזיקהאחראוניברסיטת בר אילן5592

53,390   -                 100%1241,84241,842נקבהסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5593

מנהל אגף - חובה לפרט אי -מנהל אגף מנהל אגףמ"רכבת ישראל בע5594

פיקוח

52,559   -                 100%1241,84041,840זכר

56,682   -                 100%1241,83841,838נקבהלטייס' האקד- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב5595

54,691   -                 100%1241,83741,837נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5596

53,382   -                 100%1241,83641,836זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5597

49,881   -                 100%1241,83141,831זכרנהג רכבתאחרמ"רכבת ישראל בע5598

54,421   -                 100%1241,82641,826זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5599

54,607 53                 100%1241,81841,766נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית5600

51,462   -                 100%1241,81741,817נקבהרופא מתמחה בפתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית5601

58,312   -                 100%1241,81541,815זכרמרצה סטטיסטיקהאחראוניברסיטת חיפה5602

61,105   -                 100%1241,81341,813זכרסמנכל סמנכל מינהל ומשאבי אנושל"סמנכמ"חברת דואר ישראל בע5603

54,495   -                 100%1241,81241,812נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5604

51,700   -                 100%1241,80841,808זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5605

54,542   -                 100%1241,80741,807זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5606

מערכות לחימה ,רפאל5607

מ"מתקדמות בע

51,892   -                 100%1241,80341,803זכרחסוימנהל מחלקה

51,060   -                 100%1241,80341,803נקבה__כירורגיתאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 5608

52,981 9,306            100%1241,80332,497זכרמנהל יחידה לטיפול נמרץ לבאחרשירותי בריאות כללית5609

51,768   -                 100%1241,80241,802נקבהל"סמנכמנהל כללירעננה5610

54,016   -                 100%1241,79841,798נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית5611

54,147   -                 100%1241,79741,797זכר('א-מומחה )רופא איזורי אחרשירותי בריאות כללית5612

49,486   -                 99%1241,79541,795זכראתתאחרחברת נמל חיפה5613

51,779   -                 100%1241,79541,795נקבהרופא מתמחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית5614

55,528 210               97%1241,79441,584זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית5615

56,204   -                 100%1241,79341,793נקבהסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5616

50,694   -                 100%1241,79141,791זכרניהול אחזקת נייאחרמ"רכבת ישראל בע5617

53,818   -                 100%1241,78541,785זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5618

54,631   -                 100%1241,78241,782נקבהרופא מנהל מחלקת ניהול סיכאחרשירותי בריאות כללית5619

53,673   -                 100%1241,77141,771זכר(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית5620

53,832   -                 100%1241,76141,761זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית5621

56,965   -                 100%1241,76141,761זכרט גאולוגיה"מדה- דיקנים דיקניםאוניברסיטת בן גוריון בנגב5622



54,462   -                 100%1241,75941,759זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5623

51,875   -                 100%1241,75941,759נקבהל תפעול"סמנכל"סמנכמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 5624

50,836   -                 92%1141,75941,759זכרח כספים"רמאחרחברת נמל אשדוד5625

57,319   -                 100%1241,75541,755נקבהס"מנהל ביאחרקרית אתא5626

ניהול - חובה לפרט אי -מנהל אגף מנהל אגףמ"רכבת ישראל בע5627

אחזקה ותפ

52,453   -                 100%1241,75141,751זכר

57,376   -                 100%1241,75041,750זכר"התקשרויות עם ספקי חולאחרמ"חברת החשמל לישראל בע5628

מערכות לחימה ,רפאל5629

מ"מתקדמות בע

51,640   -                 100%1241,74741,747זכרחסוימנהל מחלקה

51,288   -                 100%1241,74741,747זכרסדרן עבודהאחרחברת נמל חיפה5630

54,536   -                 100%1241,74341,743זכררופא מומחה בגסטרואנטרולוגאחרשירותי בריאות כללית5631

מנהל המחלקה למחלות צמחים מנהל מחלקהם-האוניברסיטה העברית בי5632

ומיקרוביולוגיה

53,563   -                 100%1241,74141,741זכר

52,741   -                 100%1241,74041,740זכרהנ' חט' מנמנהל מחלקהרשות השידור5633

49,444   -                 100%1241,73841,738נקבהעורך סרטיםאחררשות השידור5634

54,993   -                 100%1241,73741,737נקבהמנהל יחידת פסיכיאטריה ילאחרשירותי בריאות כללית5635

51,525   -                 100%1241,73441,734זכרחשמלאי מנוף חוףאחרחברת נמל אשדוד5636

מערכות לחימה ,רפאל5637

מ"מתקדמות בע

52,066   -                 100%1241,73341,733זכרחסוימנהל מחלקה

50,371   -                 78%1041,72541,725נקבה__כירורגיתאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 5638

54,936   -                 75%1241,72541,725נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5639

55,842   -                 100%1241,72441,724זכר(א  )מנהל מעבדה ביוכימית אחרשירותי בריאות כללית5640

53,300   -                 100%1241,72141,721זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5641

מערכות לחימה ,רפאל5642

מ"מתקדמות בע

51,699   -                 100%1241,72041,720זכרחסוימנהל אגף

49,592   -                 100%1241,72041,720נקבהלחקר התא' מח'ר- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאביב-אוניברסיטת תל5643

53,408 284               96%1241,71641,432זכררופא מומחה בכירורגיה אורטאחרשירותי בריאות כללית5644

48,718   -                 100%1241,71341,713זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד5645

56,351   -                 100%1241,71141,711זכרמנהל מחלקת פרוייקטיםמנהל מחלקהמפעל הפיס5646

53,964   -                 75%1241,70841,708נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5647

54,072   -                 75%941,70541,705נקבהסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5648

53,502   -                 100%1241,70541,705זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5649

58,353   -                 100%1241,70341,703זכרראש ה מדעי המחשבאחראוניברסיטת חיפה5650

52,680   -                 100%1241,70341,703זכרדקאן מדעי הרוח- דיקנים דיקניםאביב-אוניברסיטת תל5651

52,528   -                 100%1241,70041,700זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית5652



51,224 1,176            100%1241,69940,523זכררופא מתמחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית5653

מנהל שירותי בריאות כללית5654

מחלקות בתי 

חולים

55,109   -                 85%1241,69741,697זכרבית חולים- מנהל מחלקה 

57,595   -                 100%1241,69741,697זכר(מומחה)רופא כפר אחרשירותי בריאות כללית5655

53,367   -                 100%1241,69741,697נקבה____מיוןאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 5656

51,029   -                 100%1241,69641,696זכרד תאורת"רממנהל מדוררשות שדות תעופה5657

56,135   -                 100%1241,68841,688זכרמנהל מעבדות בית חוליםאחרשירותי בריאות כללית5658

51,604   -                 100%1241,68641,686נקבהרופא מתמחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5659

51,392 11,275           100%1241,68430,408זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית5660

53,706   -                 100%1241,68441,684זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5661

51,336   -                 100%1241,68341,683זכרסדרן עבודהאחרחברת נמל חיפה5662

53,803   -                 100%1241,68341,683זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5663

55,796   -                 100%1241,68141,681זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית5664

50,263   -                 99%1241,68141,681זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה5665

50,417 11,499           100%1241,67930,180זכר(ח"בבי)רופא מנהל שירות אחרשירותי בריאות כללית5666

51,244   -                 99%1241,67841,678זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה5667

54,408   -                 100%1241,67641,676זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5668

57,803   -                 75%941,67541,675נקבהצרפתיתאחראוניברסיטת בר אילן5669

50,786   -                 99%1241,67141,671זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה5670

חבר חברת נמל חיפה5671

דירקטוריון

50,946   -                 99%1241,67041,670זכרחבר דירקטוריון

51,387   -                 100%1241,66841,668זכרסדרן עבודהאחרחברת נמל חיפה5672

54,752   -                 100%1241,66441,664זכרמנהל מחלקה פסיכיאטרית פתואחרשירותי בריאות כללית5673

57,396   -                 100%1241,66141,661נקבהס מנהל אגףאחרמכבי שירותי בריאות5674

מערכות לחימה ,רפאל5675

מ"מתקדמות בע

51,565   -                 100%1241,65041,650נקבהחסוימנהל מחלקה

56,864   -                 100%1241,64941,649נקבה__כתב צבאיאחררשות השידור5676

48,108   -                 100%1241,64841,648זכרחוף/מנופאי מזחאחרחברת נמל אשדוד5677

52,373   -                 95%1241,64741,647זכראינדואו ורולוגיה' מנהל יחאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה5678

49,563   -                 100%1241,64741,647זכראחראי משמרת צוואחרחברת נמל חיפה5679

51,074 2,077            100%1241,64139,564זכררופא מתמחה בכירורגיה אורואחרשירותי בריאות כללית5680

56,914   -                 100%1241,63941,639זכרמ ראש מחלקה ל"מ- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאביב-אוניברסיטת תל5681

52,472   -                 100%1241,63841,638זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5682

55,155   -                 92%1141,63541,635זכרמנהל יחידה להרדמה נוירוכיאחרשירותי בריאות כללית5683

54,755   -                 100%1241,63341,633זכרמנהל מחלקת כירורגיה כלליתאחרשירותי בריאות כללית5684

53,589   -                 100%1241,62741,627זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5685

54,869   -                 79%1241,62641,626זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית5686



54,582   -                 75%1241,62541,625נקבהת ילדים/רופאאחרמכבי שירותי בריאות5687

56,023   -                 100%1241,62141,621זכרטכנאיאחרמכון ויצמן למדע5688

49,297   -                 99%1241,62141,621זכראתתאחרחברת נמל חיפה5689

53,579 746               100%1241,61840,872זכר(א  )רנטגנאי ראשי אחרשירותי בריאות כללית5690

53,133 236               92%1241,61741,381נקבהרופא נשיםאחרשירותי בריאות כללית5691

מערכות לחימה ,רפאל5692

מ"מתקדמות בע

51,663   -                 100%1241,61741,617זכרחסוימנהל מחלקה

53,753 4,719            100%1241,61736,898זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית5693

54,092 3,491            100%1241,61438,123נקבהסגנית אחות אחראית חדרי ניאחרשירותי בריאות כללית5694

53,050   -                 100%1241,61041,610זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5695

52,986   -                 100%1241,60541,605זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5696

מערכות לחימה ,רפאל5697

מ"מתקדמות בע

51,504   -                 100%1241,60341,603זכרחסוימנהל מחלקה

56,209   -                 100%1241,60341,603זכרמן המניין' פרופאחרהאוניברסיטה הפתוחה5698

מנהל ח בני ציון"עובדי ביה- חיפה5699

מחלקות בתי 

חולים

52,280   -                 95%1241,59941,599זכראורולוגיה' מנהל מח

52,721   -                 100%1241,59741,597זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5700

55,300   -                 100%1241,59641,596זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית5701

התעשיה הצבאית לישראל 5702

מ תעש"בע

47,775   -                 100%1241,59441,594זכרמנהל תחוםאחר

54,316   -                 100%1241,59341,593זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5703

-ועדה מקומית לתכנון ובניה 5704

בקעת בית הכרם

54,744   -                 90%1241,58841,588זכרת ראשי/מהנדסמהנדס ראשי

58,710   -                 100%1241,58741,587זכר_____מינהלל"סמנכח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 5705

56,457   -                 100%1241,58741,587זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע5706

54,150   -                 100%1241,58541,585זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5707

56,334   -                 100%1241,58541,585זכרתקינה מב.אמנהל אגףרשות שדות תעופה5708

56,537   -                 100%1241,58141,581נקבהרופא אחראי ניהול סיכוניםאחרשירותי בריאות כללית5709

54,272   -                 100%1241,57941,579נקבהסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5710

54,322   -                 97%1241,57641,576זכר('ב)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית5711

51,455   -                 100%1241,57341,573זכררופא מתמחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5712

55,313   -                 100%1241,57241,572זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית5713

52,298   -                 95%1241,57241,572זכרמנהל מכון לאימונולוגיהאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה5714

53,454   -                 100%1241,57241,572נקבהרופא אחראי רפואה תעסוקתיתאחרשירותי בריאות כללית5715

57,514   -                 100%1241,56341,563זכרל משאבי אנוש"סמנכל"סמנכמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 5716

45,745   -                 78%1241,56341,563זכרתקני דיקןאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב5717

54,050   -                 100%1241,56341,563זכרסגן בכיר למנהל מחלקה פנימאחרשירותי בריאות כללית5718



51,373   -                 100%1241,56141,561זכרדיקן אוירונאטיקהדיקניםמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 5719

51,016   -                 100%1241,55341,553נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5720

53,106   -                 76%1241,55141,551זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5721

53,593   -                 100%1241,55141,551נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5722

53,870   -                 100%1241,54341,543נקבהרופא מומחה בנוירולוגיהאחרשירותי בריאות כללית5723

52,953   -                 83%1041,54041,540נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית5724

54,126   -                 100%1241,53241,532נקבה__ילדים אחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 5725

47,934   -                 100%1241,53141,531זכרמפעיל מלגזה כבדאחרחברת נמל אשדוד5726

52,429 5,543            100%1241,53135,988נקבהרופא מתמחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית5727

53,960   -                 100%1241,52841,528נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5728

53,685   -                 100%1241,52441,524נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5729

53,644   -                 100%1241,52241,522זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5730

54,744   -                 100%1241,52241,522זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית5731

51,961   -                 100%1241,52141,521זכראחות אחראית מחלקה מקצועיתאחרשירותי בריאות כללית5732

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 5733

מחלקות בתי 

חולים

53,776   -                 91%1141,52041,520נקבההמטולוגיה

53,168   -                 100%1241,52041,520זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5734

מנהל ח בני ציון"עובדי ביה- חיפה5735

מחלקות בתי 

חולים

52,230   -                 95%1241,51641,516זכרמנהל מחלקה נוירולוגית

58,979   -                 100%1241,51541,515זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5736

56,428   -                 100%1241,51141,511זכרל חטיבת המיחשוב"סמנכל"סמנכמפעל הפיס5737

ח "תאגיד בריאות שליד ביה5738

לגליל המערבי נהריה

48,753   -                 100%1241,50541,505זכרמתמחה פנימאחר

54,089   -                 100%1241,50441,504זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5739

56,201   -                 100%1241,50441,504זכרמתאם תקשורתמנהל מחלקהמפעל הפיס5740

54,720   -                 100%1241,50041,500זכרמשפטיםאחראוניברסיטת בר אילן5741

57,341   -                 83%1041,49841,498זכרביולוגיה- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בר אילן5742

54,144 512               100%1241,49740,985זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית5743

55,000   -                 100%1241,49641,496זכרמנהל מחלקה כירורגיתאחרשירותי בריאות כללית5744

52,876   -                 100%1241,49641,496זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5745

57,410   -                 100%1241,48941,489זכרמנהל יחידת פיתוח עסקי ובקאחרשירותי בריאות כללית5746

46,308   -                 100%1241,48741,487זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד5747

53,560   -                 100%1241,48741,487נקבהרופא מומחה באונקולוגיהאחרשירותי בריאות כללית5748



51,774   -                 100%1241,48441,484נקבה____מיוןאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 5749

52,627   -                 100%1241,48241,482זכררופא מומחה בפסיכיאטריהאחרשירותי בריאות כללית5750

48,113   -                 88%1241,48241,482זכראתתאחרחברת נמל חיפה5751

51,468   -                 100%1241,47641,476זכרסגן מנהל מחלקה פנימית אאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה5752

55,025   -                 100%1241,47541,475זכרמנהל רפואי מינהלתאחרשירותי בריאות כללית5753

50,795   -                 100%1241,46341,463נקבהרופא פנימיאחרמכבי שירותי בריאות5754

50,701 7,322            100%1241,46234,140זכררופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית5755

53,232   -                 100%1241,45841,458זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5756

53,169   -                 100%1241,45641,456נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5757

51,773   -                 100%1241,45341,453זכר__וידאו.מנאחררשות השידור5758

51,686   -                 99%1241,45341,453זכרשינ.אח מערמנהל מדוררשות שדות תעופה5759

49,240   -                 100%1241,44941,449זכראחראי אקדמאי לב- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל5760

53,510   -                 100%1241,44841,448נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5761

מערכות לחימה ,רפאל5762

מ"מתקדמות בע

51,718   -                 100%1241,44341,443זכרחסוימנהל מחלקה

52,074   -                 100%1241,44341,443זכררופא כלליאחר"מאוחדת"חולים -קופת5763

התעשיה הצבאית לישראל 5764

מ תעש"בע

52,173   -                 100%1241,44141,441נקבהמנהל תחוםאחר

מנהל קרית מוצקין5765

גזבר/כספים

48,039   -                 100%1241,44041,440נקבה

52,692 8,365            100%1241,43433,069זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית5766

52,726   -                 100%1241,42941,429נקבהת ילדים/רופאאחרמכבי שירותי בריאות5767

54,025   -                 100%1241,42841,428זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5768

62,678   -                 100%1241,42741,427זכרסמנכלל"סמנכרשות העתיקות5769

53,699 1,032            100%1241,42440,392זכררופא מומחה בנפרולוגיהאחרשירותי בריאות כללית5770

53,614   -                 100%1241,42341,423זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5771

53,763   -                 100%1241,41841,418נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5772

56,256   -                 100%1241,41841,418זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5773

54,410   -                 100%1241,41741,417נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית5774

51,637   -                 100%1241,41541,415זכרמנהל מחלקת חשמלמנהל מחלקהאיגודן לתשתיות איכות הסביבה5775

50,841   -                 100%1241,41441,414זכררופא מינהלאחר"מאוחדת"חולים -קופת5776

56,728   -                 100%1241,41241,412נקבהסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5777

52,243   -                 100%1241,40941,409זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5778

המכללה האקדמית - אפקה 5779

אביב-להנדסה בתל

55,480   -                 100%1241,40741,407זכרמנהל מחלקה חשמל ואלקמנהל מחלקה

57,692   -                 100%1241,40641,406נקבהמדעןאחרמכון ויצמן למדע5780

49,549   -                 100%1241,40641,406זכרנוכח' ראש יח' עאחרחברת נמל אשדוד5781

54,123 2,041            75%1241,40539,364נקבהרופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית5782



53,554   -                 100%1241,40441,404נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5783

48,170   -                 100%1241,40241,402זכראחר רופאאחרח זיו"קרן המחקרים שליד ביה5784

53,833   -                 100%1241,40041,400זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5785

56,340   -                 100%1241,39841,398זכרקמפוס אילת- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב5786

53,662   -                 100%1241,39641,396זכרסמנכל כספים- ל "סמנכל"סמנכחברת נמל אשדוד5787

53,312   -                 100%1241,39541,395נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5788

53,923   -                 100%1241,39241,392נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5789

מערכות לחימה ,רפאל5790

מ"מתקדמות בע

51,195   -                 100%1241,39141,391זכרחסוימנהל מחלקה

53,200   -                 97%1241,38941,389נקבהרופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית5791

53,865   -                 100%1241,38741,387זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5792

52,863   -                 100%1241,38241,382זכראקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5793

52,180 6,452            100%1241,38134,929זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5794

52,541   -                 75%941,37641,376זכראקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5795

52,608   -                 100%1241,37541,375זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5796

52,922 788               100%1241,37340,585זכררופא מומחה בכירורגיה פלסטאחרשירותי בריאות כללית5797

52,025   -                 95%1241,37141,371זכרנשים- סגן מנהל בכיראחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה5798

53,994   -                 75%1241,37141,371נקבהרופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית5799

55,301   -                 100%1241,37041,370זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5800

56,289   -                 100%1241,36641,366זכרחשמלמנהל מחלקהרשות שדות תעופה5801

53,786   -                 100%1241,36541,365זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5802

53,664   -                 100%1241,36041,360זכרל דוברות"סמנכ- דובר דוברחברת נמל אשדוד5803

52,482   -                 100%1241,36041,360זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5804

מערכות לחימה ,רפאל5805

מ"מתקדמות בע

51,243   -                 100%1241,35841,358נקבהחסוימנהל מחלקה

49,846   -                 100%1241,34541,345זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד5806

51,025   -                 83%1041,34441,344זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 5807

53,834   -                 100%1241,34141,341זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5808

56,865   -                 100%1241,33741,337זכרית/ל"סמנכל"סמנכהאוניברסיטה הפתוחה5809

ח "תאגיד בריאות שליד ביה5810

לגליל המערבי נהריה

48,505   -                 100%1241,33641,336זכרמתמחה פנימאחר

מערכות לחימה ,רפאל5811

מ"מתקדמות בע

51,131   -                 100%1241,33641,336זכרחסוימנהל מחלקה

54,509   -                 100%1241,32641,326נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית5812

48,155   -                 100%1241,32441,324זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד5813

52,236 4,637            100%1241,32336,686זכררופא מומחה בקרדיולוגיית יאחרשירותי בריאות כללית5814

53,370   -                 100%1241,32341,323נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5815



55,073   -                 100%1241,32141,321זכריור הנהלהר הנהלה"יויד ושם5816

54,115 2,342            100%1241,32138,980זכררופא מומחה בגריאטריהאחרשירותי בריאות כללית5817

57,744   -                 100%1241,31641,316זכרראש מינהלאחרשירותי בריאות כללית5818

52,978   -                 100%1241,31541,315נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5819

56,837   -                 100%1241,31541,315זכר______רופאמנהל מחלקההמוסד לביטוח לאומי5820

50,587   -                 96%1241,31441,314זכר_______צלםאחררשות השידור5821

56,444   -                 100%1241,30941,309זכרט מתמטיקה"מדה- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב5822

53,479   -                 100%1241,30241,302נקבהרופא מתמחה בפתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית5823

65,086   -                 100%1241,29841,298זכרסמנכל סמנכל פיתוח עסקי ואסטרטגיהל"סמנכמ"חברת דואר ישראל בע5824

52,171 4,963            100%1241,29836,335זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית5825

56,434   -                 100%1241,29841,298נקבהמרצה ריפוי בעיסוקאחראוניברסיטת חיפה5826

48,485   -                 100%1241,29741,297זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד5827

51,992   -                 100%1241,29741,297נקבהסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5828

53,397 992               100%1241,29640,304נקבהרופא מומחה בגריאטריהאחרשירותי בריאות כללית5829

מערכות לחימה ,רפאל5830

מ"מתקדמות בע

53,066   -                 100%1241,29541,295זכרחסוימנהל אגף

52,234   -                 100%1241,29241,292זכרסגן דקאן לניהול- דיקנים דיקניםאביב-אוניברסיטת תל5831

51,992   -                 100%1241,29241,292זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5832

53,488   -                 100%1241,29141,291זכר('א)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית5833

53,715   -                 100%1241,28941,289זכרת ילדים/רופאאחרמכבי שירותי בריאות5834

53,464   -                 100%1241,28941,289זכרל תפעול ומ"סמנכ- ל "סמנכל"סמנכחברת נמל חיפה5835

53,195   -                 100%1241,28741,287נקבהרופא מומחה ברפואה פיזיקליאחרשירותי בריאות כללית5836

53,772 3,863            99%1241,28537,422נקבההמטואונקולוגיה' מנהל מחאחרשירותי בריאות כללית5837

55,905   -                 100%1241,28441,284זכרהתכנית להוראת ה- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב5838

מערכות לחימה ,רפאל5839

מ"מתקדמות בע

51,249   -                 100%1241,28341,283זכרחסוימנהל מחלקה

53,568 1,103            100%1241,28140,178נקבהרופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית5840

55,446   -                 100%1241,28041,280זכרטכנאיאחרמכון ויצמן למדע5841

53,584   -                 100%1241,27741,277זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5842

50,728   -                 100%1241,27541,275זכררופא מתמחהאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה5843

האקדמיה הלאומית הישראלית 5844

למדעים

55,498   -                 100%1241,26841,268זכרל האקדמיה"מנכמנהל כללי

54,288   -                 99%1241,26641,266נקבהמנהל מחלקה פסיכיאטרית יוםאחרשירותי בריאות כללית5845

52,489   -                 100%1241,26441,264זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5846

מנהל המכון למדעי הצמח והגנטיקה מנהל מחלקהם-האוניברסיטה העברית בי5847

בחקלאות

52,633   -                 100%1241,26241,262זכר



53,734   -                 100%1241,26241,262נקבה(ג-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית5848

53,573 4,330            100%1241,25936,930זכרמנהל מחלקת אף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית5849

59,911   -                 100%1241,25941,259זכרפיזיקהאחראוניברסיטת בר אילן5850

57,925   -                 100%1241,25841,258נקבהמדעןאחרמכון ויצמן למדע5851

49,892 9,003            100%1241,25432,251זכררופא מתמחה בכירורגיית חזהאחרשירותי בריאות כללית5852

50,141   -                 100%1241,25241,252זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד5853

51,916 5,675            100%1241,24635,571נקבהרופא מומחה באף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית5854

56,606   -                 88%1241,24541,245זכרמנהל כללימנהל כלליכפר סבא5855

52,572   -                 100%1241,24541,245זכרלימודי תא'תוכ'ר- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל5856

מנהל שירותי בריאות כללית5857

מחלקות בתי 

חולים

54,443   -                 100%1241,24341,243זכר(ב  )סגן מנהל בית חולים 

54,669   -                 100%1241,24041,240זכרמנהל כללימנהל כללימכללה אקדמית ספיר5858

48,483   -                 98%1241,23741,237זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה5859

מערכות לחימה ,רפאל5860

מ"מתקדמות בע

50,560   -                 100%1241,23641,236זכרחסוימנהל מחלקה

מערכות לחימה ,רפאל5861

מ"מתקדמות בע

51,176   -                 100%1241,23641,236זכרחסוימנהל אגף

52,936   -                 100%1241,23541,235זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5862

51,417   -                 100%1241,23341,233נקבהרופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית5863

48,005   -                 100%1241,23341,233זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד5864

48,221   -                 100%1241,23241,232זכרחוף/מנופאי מזחאחרחברת נמל אשדוד5865

62,811   -                 86%1141,22841,228זכר______ר"יור הנהלה"יורשות השידור5866

52,947   -                 100%1241,22841,228נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5867

49,877   -                 100%1241,22341,223זכר__כירורגיתאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 5868

54,494   -                 90%1241,22241,222זכרמנהל יחידה לגניקולוגיה לפאחרשירותי בריאות כללית5869

53,888 92                 100%1241,22141,129נקבהסגן בכיר למנהל מחלקה פנימאחרשירותי בריאות כללית5870

48,491   -                 99%1241,21941,219זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה5871

מערכות לחימה ,רפאל5872

מ"מתקדמות בע

50,834   -                 100%1241,21341,213זכרחסוימנהל אגף

60,735   -                 100%1241,21041,210זכריועץ משפטייועץ משפטימ"חברת דואר ישראל בע5873

51,460   -                 100%1241,20941,209זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית5874

48,000   -                 100%1241,20141,201זכרמתדלקאחרחברת נמל אשדוד5875

53,107   -                 100%1241,19841,198זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5876

51,322   -                 100%1241,19441,194זכרמנהל אגף הדמיה הדמיה רפואיתמנהל אגףמ"רותם תעשיות בע5877

52,352   -                 100%1241,19441,194זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5878

50,918   -                 98%941,19441,194זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 5879

49,884   -                 100%1241,19241,192זכרל"מנכמנהל כלליתמרה5880



התעשיה הצבאית לישראל 5881

מ תעש"בע

52,326   -                 100%1241,19241,192זכרמנהל מפעלאחר

51,907   -                 95%1241,19041,190זכרמנהל מחלקה אורטופדיתמנהל מחלקהח בני ציון"עובדי ביה- חיפה5882

54,352   -                 100%1241,18641,186זכר(ח שניידר"בי)מהנדס אחזקה אחרשירותי בריאות כללית5883

52,991 1,940            100%1241,18539,245זכררופא מתמחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית5884

50,912   -                 100%1241,18141,181זכררופא מתמחה באף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית5885

52,909   -                 100%1241,17741,177נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5886

56,063   -                 132%1241,17741,177זכר-דיקן דיקניםאוניברסיטת חיפה5887

47,650   -                 100%1241,16941,169זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד5888

56,051   -                 100%1241,16641,166זכרכבישיםמנהל מחלקהרשות שדות תעופה5889

המועצה להסדר ההימורים 5890

בספורט

55,005   -                 100%1241,16341,163זכרמבקר פניםמבקר פנימי

מערכות לחימה ,רפאל5891

מ"מתקדמות בע

50,809   -                 100%1241,16341,163זכרחסוימנהל מחלקה

52,789 58                 100%1241,15841,100נקבהמ)רופא מומחה בגניקולוגיה אחרשירותי בריאות כללית5892

50,174   -                 98%1241,15641,156זכראתתאחרחברת נמל חיפה5893

50,379   -                 99%1241,15541,155זכרמפעיל מנוף שעראחרחברת נמל חיפה5894

52,189   -                 100%1241,15541,155זכרמיקרוביול'מח'רא- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל5895

51,894   -                 99%1241,15441,154זכרממונה בטיחות חי- מנהל מדור מנהל מדורחברת נמל חיפה5896

53,628   -                 100%1241,15141,151זכררופא מומחה ברפואה דחופהאחרשירותי בריאות כללית5897

50,846   -                 100%1241,15141,151זכרחשמלאי מנופים מאחרחברת נמל אשדוד5898

50,024   -                 100%1241,14941,149זכרקברניטאחרחברת נמל חיפה5899

54,361   -                 100%1241,14741,147נקבהרופא מומחה באונקולוגיהאחרשירותי בריאות כללית5900

סגן נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי5901

לא /אקדמי

אקד

53,810   -                 75%941,14341,143זכרסגן נשיא

52,686   -                 100%1241,14341,143נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית5902

52,160   -                 100%1241,14141,141זכרמנהל כללימנהל כלליהרשות השניה לטלויזיה ולרדיו5903

57,918   -                 100%1241,14041,140זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע5904

52,330   -                 100%1241,13941,139זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5905

58,022   -                 100%1241,13841,138זכר_חוקר בכיראחרמ"חקר ימים ואגמים לישראל בע5906

54,666   -                 100%1241,13441,134זכרתצוגה ושמעמנהל מדוררשות שדות תעופה5907

53,562   -                 100%1241,13141,131נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5908

50,953   -                 100%1241,13041,130נקבהרופא מתמחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5909

51,133   -                 100%1241,12941,129זכרמהנדס ראשימהנדס ראשיסחנין5910



55,675   -                 100%1241,12641,126נקבהד"עואחררשות שדות תעופה5911

53,608 1,959            100%1241,12439,165זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית5912

50,526   -                 100%1241,12441,124זכר___חירורגיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 5913

53,319   -                 100%1241,12241,122נקבהרופא מומחה ברפואה תעסוקתיאחרשירותי בריאות כללית5914

54,153   -                 100%1241,12241,122זכרלרופא.מנהל וע.ר- מלון ' מנאחר"מאוחדת"חולים -קופת5915

53,562   -                 100%1241,11941,119נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5916

מערכות לחימה ,רפאל5917

מ"מתקדמות בע

51,267   -                 100%1241,11741,117זכרחסוימנהל מחלקה

53,250   -                 100%1241,11141,111זכרמאוחדת ומשנה לד- מנהל מחלקה מנהל מחלקההמרכז האקדמי רופין5918

50,855   -                 96%1241,10941,109נקבהרופא מתמחה בנואנטולוגיהאחרשירותי בריאות כללית5919

מערכות לחימה ,רפאל5920

מ"מתקדמות בע

51,037   -                 100%1241,10841,108זכרחסוימנהל מחלקה

54,264   -                 100%1241,10641,106זכרמנהל יחידת מחלות עמוד שדראחרשירותי בריאות כללית5921

52,801   -                 100%1241,10641,106זכרמיכללותאחראוניברסיטת בר אילן5922

51,841   -                 100%1241,10641,106זכר_____פיקוחמנהל מחלקהיפו-תל אביב5923

מערכות לחימה ,רפאל5924

מ"מתקדמות בע

50,884   -                 100%1241,10341,103זכרחסוימנהל מחלקה

50,783 51                 100%1241,10141,050נקבהרופא מתמחה בגניקולוגיה מיאחרשירותי בריאות כללית5925

52,958   -                 78%1241,09741,097זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית5926

מערכות לחימה ,רפאל5927

מ"מתקדמות בע

51,007   -                 100%1241,09741,097זכרחסוימנהל מחלקה

מערכות לחימה ,רפאל5928

מ"מתקדמות בע

51,183   -                 100%1241,09541,095זכרחסוימהנדס ראשי

50,937   -                 100%1241,08941,089זכרסביבה מים. הנד. ראש יחאחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 5929

55,566   -                 100%1241,08441,084נקבה(א  )מנהלת סיעוד אחרשירותי בריאות כללית5930

55,156   -                 100%1241,08341,083זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל5931

53,782   -                 100%1241,07941,079זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5932

54,003 95                 99%1241,07740,983זכריועץ-רופא גריאטריהאחרשירותי בריאות כללית5933

52,826   -                 100%1241,07641,076נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5934

53,194   -                 100%1241,07541,075זכר(א-מומחה)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית5935

53,114   -                 100%1241,07441,074נקבהרופא אחראי בקרת אשפוז מחואחרשירותי בריאות כללית5936

46,315   -                 100%1241,07441,074זכראתתאחרחברת נמל חיפה5937

התעשיה הצבאית לישראל 5938

מ תעש"בע

51,385   -                 100%1241,07441,074זכרמנהל תחוםאחר

55,970   -                 100%1241,07341,073זכרחשמל ומחשבי' הנאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב5939

המועצה להסדר ההימורים 5940

בספורט

55,006   -                 100%1241,07141,071זכרל קרן מתקנים"סמנכל"סמנכ



52,472   -                 100%1241,06741,067זכררופא מתמחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית5941

52,774 7,046            100%1241,06734,021זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית5942

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 5943

מחלקות בתי 

חולים

51,591   -                 83%1041,06741,067זכר_____מינהל

מנהל המחלקה לביוכימיה וביולוגיה מנהל מחלקהם-האוניברסיטה העברית בי5944

מולקולרי

52,499   -                 100%1241,06641,066זכר

60,285   -                 100%1241,06641,066זכרדוברדובררשות שדות תעופה5945

52,129   -                 75%941,06541,065זכרמנהלת פרויקט' ר- אחר אחרחברת נמל אשדוד5946

המכללה האקדמית להנדסה 5947

אורט בראודה

סגן נשיא 

לא /אקדמי

אקד

57,303   -                 100%1241,06441,064זכרסגן נשיא

56,892   -                 100%1241,06141,061זכרחוג סגול לנוירוביולוגיה/מרצה ה ביולוגיהאחראוניברסיטת חיפה5948

54,071   -                 94%1241,05641,056זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית5949

54,326   -                 100%1241,05541,055זכרמנהל מחלקה פסיכיאטרית פתואחרשירותי בריאות כללית5950

54,864   -                 100%1241,05441,054זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית5951

54,455   -                 100%1241,05141,051זכרב ביוכמיה"מדהאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב5952

מערכות לחימה ,רפאל5953

מ"מתקדמות בע

51,054   -                 100%1241,05141,051זכרחסוימנהל מחלקה

49,604   -                 75%941,04741,047זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית5954

57,356   -                 100%1241,04641,046זכרמרצה מדעי המחשבאחראוניברסיטת חיפה5955

56,187   -                 100%1241,04341,043נקבהאגף רפואה ראש'ר- מנהל אגף מנהל אגף"מאוחדת"חולים -קופת5956

53,693   -                 83%1041,04041,040זכרד חשבות"רמ- מנהל מדור מנהל מדורחברת נמל חיפה5957

52,683   -                 100%1241,04041,040נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית5958

53,627   -                 100%1241,03741,037זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5959

מנהל לוד5960

גזבר/כספים

61,803   -                 100%1241,03541,035זכרמנהל כספים

52,124 4,936            100%1241,03236,096נקבהרופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית5961

מערכות לחימה ,רפאל5962

מ"מתקדמות בע

50,544   -                 100%1241,02941,029זכרחסוימנהל מחלקה

57,682   -                 100%1241,02941,029זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע5963

51,481 6,683            100%1241,02834,345זכרמ)רופא מומחה בגניקולוגיה אחרשירותי בריאות כללית5964

53,737   -                 100%1241,02541,025זכררופא מומחה באנדוקרינולוגיאחרשירותי בריאות כללית5965

53,898   -                 100%1241,02341,023נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית5966

56,652   -                 83%1041,02341,023זכררכז ביקורתאחרשירותי בריאות כללית5967

53,669   -                 100%1241,01941,019זכר(ב)מנהל מחלקת המטולוגיה אחרשירותי בריאות כללית5968

מערכות לחימה ,רפאל5969

מ"מתקדמות בע

50,729   -                 100%1241,01841,018זכרחסוימנהל מחלקה

52,937   -                 100%1241,01441,014זכררופא אחראי בקרת רפואה מקצאחרשירותי בריאות כללית5970



מערכות לחימה ,רפאל5971

מ"מתקדמות בע

סגן מנהל 

אגף

50,711   -                 100%1241,01341,013זכרחסוי

53,982   -                 100%1241,01041,010זכרד פרט ושכר''רמאחרחברת נמל אשדוד5972

47,749   -                 100%1241,00941,009זכרחובל גוררתאחרחברת נמל אשדוד5973

55,692   -                 100%1241,00541,005זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע5974

50,855   -                 100%1241,00241,002זכררופא מתמחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5975

52,324   -                 100%1240,99740,997זכררופא מומחה בכירורגיה פלסטאחרשירותי בריאות כללית5976

מערכות לחימה ,רפאל5977

מ"מתקדמות בע

50,762   -                 100%1240,99540,995זכרחסוימנהל מחלקה

48,668   -                 100%1240,99040,990זכר_______צלםאחררשות השידור5978

54,251   -                 100%1240,99040,990נקבהא ושכר"ד מ"רמ- מנהל מדור מנהל מדורחברת נמל חיפה5979

48,193   -                 99%1240,98940,989זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה5980

50,629   -                 100%1240,98740,987זכרראש תוכנית מצוייניםאחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 5981

52,795   -                 100%1240,98740,987זכרמנהל רפואי מינהלתאחרשירותי בריאות כללית5982

מערכות לחימה ,רפאל5983

מ"מתקדמות בע

50,719   -                 100%1240,98340,983זכרחסוימנהל מחלקה

52,419   -                 100%1240,97840,978זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי5984

47,155   -                 100%1240,97840,978זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד5985

מנהל חברת נמלי ישראל5986

גזבר/כספים

54,465   -                 100%1240,97540,975זכרגזבר/מנהל כספים

מערכות לחימה ,רפאל5987

מ"מתקדמות בע

50,848   -                 100%1240,96940,969זכרחסוימנהל מחלקה

59,489   -                 90%1240,96140,961זכרראש אגף טיפול ושיקוםמנהל אגףהרשות למלחמה בסמים5988

49,530   -                 98%1240,96040,960זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה5989

50,563   -                 100%1240,96040,960נקבהרופא מתמחה בהמטואונקולוגיאחרשירותי בריאות כללית5990

57,449   -                 100%1240,95440,954זכרראש תחום תשתית- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל5991

מערכות לחימה ,רפאל5992

מ"מתקדמות בע

50,843   -                 100%1240,95340,953זכרחסוימנהל מחלקה

48,194   -                 98%1240,95340,953זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה5993

58,854   -                 100%1240,95140,951זכרמינהל עסקיםאחראוניברסיטת בר אילן5994

53,264 2,534            100%1240,95138,417נקבהמנהל יחידת אולטראסאונדאחרשירותי בריאות כללית5995

52,140   -                 100%1240,94540,945נקבהדובר החברהדוברמ"חברת החשמל לישראל בע5996

56,516   -                 100%1240,94540,945זכרמעבדות ארצי.מ- מנהל אגף מנהל אגף"מאוחדת"חולים -קופת5997

52,444   -                 100%1240,94440,944זכררופא מומחהאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה5998

52,564   -                 100%1240,93240,932נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית5999

55,370   -                 100%1240,93240,932זכרמהנדס תעשיה וניאחרחברת נמלי ישראל6000

53,129 658               100%1240,93140,273נקבהרופא מומחה בפתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית6001

52,633   -                 100%1240,93140,931נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית6002



53,948 431               100%1240,92840,498נקבהמנהל מחלקת עוראחרשירותי בריאות כללית6003

57,471   -                 100%1240,92840,928נקבהמדעןאחרמכון ויצמן למדע6004

50,527   -                 100%1240,92840,928זכרדיקן מתמטיקהדיקניםמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 6005

58,776   -                 100%1240,92740,927זכרמדעי החייםאחראוניברסיטת בר אילן6006

53,357   -                 100%1240,92740,927זכרס מנדל"ראש ביהמנהל מחלקהם-האוניברסיטה העברית בי6007

48,122   -                 100%1240,92540,925זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד6008

52,165   -                 100%1240,92440,924זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל6009

52,095   -                 100%1240,92340,923נקבהסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי6010

54,650   -                 100%1240,91740,917זכרראש ועד עובדיםאחראשדוד6011

52,538   -                 75%1240,91540,915נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית6012

52,342   -                 100%1240,91540,915נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית6013

49,348   -                 99%1240,91340,913זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה6014

52,694   -                 100%1240,90840,908נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית6015

53,201   -                 100%1240,90740,907זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי6016

57,264   -                 100%1240,90640,906זכרראש ה מתמטיקהאחראוניברסיטת חיפה6017

מערכות לחימה ,רפאל6018

מ"מתקדמות בע

50,372   -                 100%1240,90140,901זכרחסוימנהל מחלקה

52,471   -                 100%1240,89840,898זכררופא אחראי רפואה תעסוקתיתאחרשירותי בריאות כללית6019

51,091   -                 97%1240,89740,897נקבהרופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית6020

52,459   -                 100%1240,89640,896זכררופא רנטגן מומחהאחרשירותי בריאות כללית6021

54,093   -                 97%1240,89540,895נקבהבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית6022

55,410   -                 75%940,89540,895זכרט מדעי המחש"מדהאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב6023

53,909   -                 86%1140,89540,895זכרמנהל מחלקת שיקוםאחרשירותי בריאות כללית6024

מערכות לחימה ,רפאל6025

מ"מתקדמות בע

49,080   -                 83%1040,89340,893זכרחסוימנהל מחלקה

54,784   -                 100%1240,89140,891זכרבריאות)אחות אחראית מחלקה אחרשירותי בריאות כללית6026

51,262   -                 100%1240,88940,889זכררופא מתמחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית6027

49,749   -                 99%1240,88940,889זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה6028

58,575   -                 100%1240,88440,884זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי6029

52,572   -                 97%1240,88340,883זכרת/ גניקולוגיu.sת /רופאאחרמכבי שירותי בריאות6030

52,254   -                 100%1240,88140,881זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי6031

ח "קרן המחקרים שליד ביה6032

איכילוב

48,000   -                 75%940,88140,881נקבהאחר רופא מתמחהאחר

53,175   -                 100%1240,87440,874נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית6033

52,543 1,902            100%1240,87138,969נקבהרופא מתמחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית6034

49,102   -                 100%1240,86940,869זכרוטרינר משחטה- אחר אחרהמועצה לענף הלול6035

47,769   -                 100%1240,86840,868זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד6036

50,634   -                 100%1240,86540,865זכררופא מתמחה בכירורגיה אורואחרשירותי בריאות כללית6037



52,015 4,263            100%1240,86436,601זכרסגן בכיר למנהל מחלקת עיניאחרשירותי בריאות כללית6038

49,395   -                 100%1240,86240,862זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד6039

52,750   -                 100%1240,86240,862נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית6040

52,744   -                 100%1240,86040,860זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית6041

52,734 147               100%1240,85440,707זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית6042

53,983   -                 100%1240,85340,853זכררופא קרדיולוג מומחהאחרח לאומית"קופ6043

מערכות לחימה ,רפאל6044

מ"מתקדמות בע

50,681   -                 100%1240,85140,851זכרחסוימנהל מחלקה

57,737   -                 75%940,85140,851נקבה מנה310513- מנהל אגף מנהל אגףאביב-אוניברסיטת תל6045

48,991   -                 100%1240,85040,850זכראחזקת מערכמנהל מדוררשות שדות תעופה6046

ח "תאגיד בריאות שליד ביה6047

לגליל המערבי נהריה

49,677   -                 100%1240,84840,848זכרמתמחה כירואחר

53,722   -                 100%1240,84640,846זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית6048

56,931   -                 100%1240,84540,845נקבהדובר שירותי בריאות כלליתאחרשירותי בריאות כללית6049

49,959   -                 100%1240,84440,844זכר__כירורגיתאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 6050

50,172   -                 99%1240,84340,843זכרמחלק דלקאחרחברת נמל חיפה6051

50,764   -                 100%1240,84240,842זכר____רופאיםאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 6052

55,181   -                 100%1240,84240,842זכר(ערב או לילה)אחות כללית אחרשירותי בריאות כללית6053

57,027   -                 100%1240,84040,840זכרר"יור דירקטוריון"יונתיבי תחבורה עירוניים6054

50,021   -                 99%1240,83940,839זכרמפעיל מנוף שעראחרחברת נמל חיפה6055

53,446   -                 100%1240,83740,837נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית6056

53,491   -                 100%1240,83540,835נקבהמנהל רפואי מינהלתאחרשירותי בריאות כללית6057

52,432   -                 100%1240,83540,835נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית6058

52,491   -                 100%1240,83440,834זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית6059

49,343   -                 100%1240,82640,826זכרמפעיל מנוף חוףאחרחברת נמל חיפה6060

48,063   -                 98%1240,81840,818זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה6061

54,695   -                 100%1240,80840,808נקבהא )מנהל מעבדה המטולוגית אחרשירותי בריאות כללית6062

49,723   -                 99%1240,80740,807זכראתתאחרחברת נמל חיפה6063

52,008   -                 100%1240,80540,805זכרוולפסון למ'מר'ר- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל6064

52,480   -                 100%1240,80540,805נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית6065

38,443   -                 100%1240,80340,803זכראתתאחרחברת נמל אשדוד6066

53,910 500               100%1240,80240,303זכררופא מומחה בכירורגיה אורטאחרשירותי בריאות כללית6067

54,166   -                 100%1240,80240,802נקבהסגן מנהל רפואי מחוזיאחרשירותי בריאות כללית6068

52,594   -                 100%1240,80240,802זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית6069

53,139   -                 100%1240,80040,800נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית6070

52,924   -                 100%1240,80040,800נקבהת משפחה/רופאאחרמכבי שירותי בריאות6071

51,623   -                 100%1240,79940,799זכרית/ה רדיולוג/רופאאחרמכבי שירותי בריאות6072



47,291   -                 100%1240,79940,799זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד6073

53,734   -                 100%1240,79740,797זכררופא אחראי המשך טיפול ומאחרשירותי בריאות כללית6074

52,414   -                 100%1240,79540,795נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית6075

52,977   -                 100%1240,79540,795זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי6076

57,870   -                 100%1240,79240,792זכרמדעי המחשבאחראוניברסיטת בר אילן6077

52,991   -                 100%1240,77640,776זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית6078

53,297 987               100%1240,77339,786זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית6079

53,371   -                 100%1240,77140,771זכרת משפחה/רופאאחרמכבי שירותי בריאות6080

התעשיה הצבאית לישראל 6081

מ תעש"בע

53,054   -                 100%1240,77040,770זכרמנהל כספיםאחר

47,079   -                 100%1240,76840,768זכראתתאחרחברת נמל אשדוד6082

48,042   -                 99%1240,76740,767זכראתתאחרחברת נמל חיפה6083

52,880   -                 100%1240,76740,767נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית6084

52,302   -                 100%1240,76640,766נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית6085

55,150   -                 100%1240,76040,760נקבהאגף כספים והספק- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב6086

52,455   -                 100%1240,76040,760נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית6087

54,278   -                 100%1240,75840,758זכרמנהל רפואי מינהלתאחרשירותי בריאות כללית6088

49,377 2,841            100%1240,75337,912זכררופא מתמחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית6089

49,835 2,468            100%1240,75038,283זכררופא מתמחה בכירורגיה אורואחרשירותי בריאות כללית6090

49,830   -                 100%1240,75040,750זכררופא מתמחהאחרח בני ציון"עובדי ביה- חיפה6091

49,248   -                 100%1240,74740,747זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד6092

50,384   -                 100%1240,73440,734זכררופא מתמחה ברפואה דחופהאחרשירותי בריאות כללית6093

52,414   -                 100%1240,73340,733נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית6094

51,953   -                 100%1240,73340,733זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי6095

52,052   -                 83%1040,73140,731זכרראש תוכנית בנושא אנרגיהאחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 6096

53,499   -                 100%1240,72840,728נקבהתעשיה ונהול' הנאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב6097

מערכות לחימה ,רפאל6098

מ"מתקדמות בע

50,764   -                 100%1240,72740,727נקבהחסוימנהל מחלקה

55,118   -                 100%1240,72740,727זכרלשכה משפטיתיועץ משפטיבית שמש6099

51,915   -                 100%1240,72640,726זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל6100

52,991   -                 100%1240,72440,724זכרסמנכל לקוחות- ל "סמנכל"סמנכחברת נמל אשדוד6101

51,718   -                 100%1240,71940,719נקבהסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל6102

54,814   -                 100%1240,71440,714זכריועץ משפטינצרת6103

53,125   -                 100%1240,71340,713זכררופא מומחה ברפואת עוראחרשירותי בריאות כללית6104

50,394   -                 100%1240,71040,710זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 6105

52,505   -                 100%1240,70940,709נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית6106

53,526   -                 85%1240,70840,708זכררופא ילדים מומחהאחרח לאומית"קופ6107



54,297 1,103            100%1240,70739,604זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית6108

52,947   -                 100%1240,70540,705זכררופא בקרת אשפוזאחרשירותי בריאות כללית6109

58,872   -                 100%1240,70440,704זכרערביתאחראוניברסיטת בר אילן6110

52,310   -                 100%1240,70140,701נקבהרופא מומחה בנפרולוגיהאחרשירותי בריאות כללית6111

51,957   -                 100%1240,69940,699זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי6112

53,240   -                 100%1240,69840,698נקבה(ב-מומחה )מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית6113

52,442   -                 100%1240,69740,697נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית6114

55,162   -                 100%1240,69540,695זכראופטומטריהאחראוניברסיטת בר אילן6115

50,003   -                 100%1240,69440,694נקבה__כירורגיתאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 6116

52,722   -                 100%1240,69240,692נקבהמרכז תחום במע)עובד מעבדה אחרשירותי בריאות כללית6117

57,355   -                 100%1240,69240,692זכרהנדסה- דיקן דיקניםאוניברסיטת בר אילן6118

52,514   -                 100%1240,69040,690נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית6119

50,515   -                 96%1240,69040,690נקבהרופא מתמחה ברפואת עור ומיאחרשירותי בריאות כללית6120

52,978   -                 100%1240,68940,689נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית6121

53,476   -                 100%1240,68640,686נקבהרפואי סניפי.מאחרמכבי שירותי בריאות6122

51,857   -                 100%1240,68640,686זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל6123

46,826   -                 100%1240,68540,685זכרעובד מנוע גוררתאחרחברת נמל אשדוד6124

50,357   -                 100%1240,68140,681זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 6125

מנהל סנאן-אבו6126

גזבר/כספים

49,073   -                 100%1240,68040,680זכרגזבר המועצה

51,115 7,379            100%1240,67933,301זכרמ)רופא מומחה בגניקולוגיה אחרשירותי בריאות כללית6127

מערכות לחימה ,רפאל6128

מ"מתקדמות בע

סגן מנהל 

אגף

51,292   -                 100%1240,67840,678זכרחסוי

53,773   -                 100%1240,67740,677נקבהנשים ויילודאחר"מאוחדת"חולים -קופת6129

59,081   -                 100%1240,67240,672נקבהפסיכולוגיהאחראוניברסיטת בר אילן6130

קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות 6131

מ"בע

59,918   -                 100%1240,66640,666זכרל"סמנכל"סמנכ

58,383   -                 100%1240,66640,666נקבהדוברדוברמ"מקורות חברת מים בע6132

50,606   -                 100%1240,66340,663זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית6133

56,323   -                 100%1240,66040,660זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע6134

52,557   -                 100%1240,65840,658זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית6135

53,078   -                 100%1240,65440,654נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית6136

53,499   -                 75%1240,65240,652זכררופא מומחה בכירורגיה אורתאחרשירותי בריאות כללית6137

61,746   -                 100%1240,65140,651זכרבודקיםמנהל אגףרשות שדות תעופה6138

מערכות לחימה ,רפאל6139

מ"מתקדמות בע

50,479   -                 100%1240,65140,651זכרחסוימנהל אגף

48,336   -                 100%1240,65140,651נקבהעורכת סרטיאחררשות השידור6140



עורכת ראשית של הוצאת הספרים של אחראוניברסיטת חיפה6141

האוניברסי

56,789   -                 100%1240,65040,650נקבה

52,484   -                 100%1240,64940,649נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית6142

54,231   -                 100%1240,64940,649נקבהמנהל יחידת סכרת נעוריםאחרשירותי בריאות כללית6143

50,196   -                 100%1240,64840,648זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 6144

38,935   -                 100%1240,64740,647זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד6145

התעשיה הצבאית לישראל 6146

מ תעש"בע

51,988   -                 100%1240,64540,645זכרסחר' מנהל יחאחר

47,906   -                 99%1240,63940,639זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה6147

52,874   -                 75%1240,63840,638זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית6148

53,229 231               100%1240,63540,404נקבהרופא מומחה בפתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית6149

55,094   -                 100%1240,63040,630זכררוקח מחוזיאחרשירותי בריאות כללית6150

53,075   -                 100%1240,62940,629זכררופא מומחה ברפואה פיזיקליאחרשירותי בריאות כללית6151

52,393   -                 100%1240,62740,627נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית6152

48,732   -                 100%1240,62640,626זכרמטה תפעוליאחרמ"רכבת ישראל בע6153

61,903   -                 100%1240,62540,625זכרמנהל כללי מנכלמנהל כלליהמועצה להשכלה גבוהה6154

מערכות לחימה ,רפאל6155

מ"מתקדמות בע

49,853   -                 100%1240,62040,620זכרחסוימנהל מחלקה

49,153   -                 100%1240,61740,617זכרהצלה וכיבומנהל מדוררשות שדות תעופה6156

52,065 1,055            100%1240,60839,553נקבה(ח"בבי)רופא מנהל שירות אחרשירותי בריאות כללית6157

55,207   -                 100%1240,60440,604זכראגף רכש וציוד'מנאחר"מאוחדת"חולים -קופת6158

51,972   -                 100%1240,60240,602זכרמרכז לתקשורת' ר- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל6159

52,057 2,405            80%1240,60138,196נקבהא )סגן פיזיותרפיסט אחראי אחרשירותי בריאות כללית6160

55,385   -                 100%1240,59640,596זכרהמכון לחקר סביב- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב6161

52,936 551               100%1240,59440,043נקבהיועץ-רופא גריאטריהאחרשירותי בריאות כללית6162

51,107   -                 75%940,59340,593זכרדקאן מדעי החיים- דיקנים דיקניםאביב-אוניברסיטת תל6163

מערכות לחימה ,רפאל6164

מ"מתקדמות בע

50,404   -                 100%1240,59140,591זכרחסוימנהל מחלקה

56,143   -                 100%1240,58540,585זכרמרצה מינהל עסקיםאחראוניברסיטת חיפה6165

52,188 74                 100%1240,58240,509נקבהמ)רופא מומחה בגניקולוגיה אחרשירותי בריאות כללית6166

ה נוריוביולוגיה /מרצה לקויות למידהאחראוניברסיטת חיפה6167

ואתולו

56,418   -                 100%1240,58040,580זכר

51,945   -                 100%1240,57340,573זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי6168

52,239   -                 100%1240,57340,573נקבהרופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית6169

48,010   -                 99%1240,56940,569זכרד אולם נוסעי"רמ- מנהל מדור מנהל מדורחברת נמל חיפה6170

50,302   -                 100%1240,56440,564זכרמנ מר ברי אישה רופאאחרח לאומית"קופ6171

57,310   -                 100%1240,56340,563זכרס"עאחראוניברסיטת בר אילן6172



50,220   -                 100%1240,56240,562זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 6173

53,323   -                 100%1240,55640,556נקבהרופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית6174

52,015   -                 100%1240,55340,553זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית6175

51,833 1,796            100%1240,55238,757נקבהרופא מומחה בפתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית6176

מערכות לחימה ,רפאל6177

מ"מתקדמות בע

סגן מנהל 

אגף

50,505   -                 100%1240,54840,548זכרחסוי

מערכות לחימה ,רפאל6178

מ"מתקדמות בע

49,924   -                 100%1240,54840,548זכרחסוימנהל מחלקה

53,153 581               100%1240,54539,964זכרמנהל יחידת רדיולוגיה במכואחרשירותי בריאות כללית6179

53,102   -                 100%1240,54040,540זכר('א)מנהל מרפאה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית6180

52,396   -                 100%1240,54040,540זכרנגיד- אחר אחראוניברסיטת אריאל6181

49,600   -                 92%940,54040,540זכרמועצה להשכלה גב- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל6182

52,033   -                 100%1240,53840,538זכר_____מחשובמנהל מחלקהיפו-תל אביב6183

56,827   -                 100%1240,53740,537זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע6184

מערכות לחימה ,רפאל6185

מ"מתקדמות בע

50,309   -                 100%1240,53040,530נקבהחסוימנהל מחלקה

מערכות לחימה ,רפאל6186

מ"מתקדמות בע

49,821   -                 100%1240,52940,529זכרחסוימנהל מחלקה

51,722   -                 100%1240,52540,525זכררפואת ילדיםאחר"מאוחדת"חולים -קופת6187

המכללה האקדמית עמק הירדן 6188

)כנרת(

53,967   -                 75%940,52340,523זכרדיקאןדיקנים

52,198   -                 99%1240,52240,522זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית6189

53,440 872               100%1240,52239,651זכרמנהל יחידה קולורקטליתאחרשירותי בריאות כללית6190

56,889   -                 100%1240,52040,520זכרמנהל תוכנית אתגר ב מדעי המחשבאחראוניברסיטת חיפה6191

התעשיה הצבאית לישראל 6192

מ תעש"בע

51,864   -                 100%1240,51840,518זכרראש מטהאחר

52,295   -                 100%1240,51840,518נקבהרופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית6193

54,124   -                 100%1240,51840,518זכראבטחה היקפמנהל מחלקהרשות שדות תעופה6194

52,576   -                 100%1240,51140,511נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית6195

49,280   -                 100%1240,51140,511זכראינדוזיאחרמ"רכבת ישראל בע6196

49,846 22                 100%1240,51040,488נקבהרופא מתמחה ברדיולוגיה אבחאחרשירותי בריאות כללית6197

50,347   -                 100%1240,50540,505זכרמפקח מחסןאחררשות השידור6198

52,352   -                 100%1240,50540,505נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית6199

52,118   -                 100%1240,50540,505זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית6200

57,153   -                 100%1240,50340,503זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע6201

52,900   -                 100%1240,50140,501זכררופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית6202

52,930   -                 100%1240,47740,477נקבהסגן בכיר למנהל מחלקה פנימאחרשירותי בריאות כללית6203



55,204   -                 100%1240,47540,475זכרמחשבת ישראל- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב6204

51,693   -                 100%1240,47440,474נקבהאחראי תחום אולט )רנטגנאי אחרשירותי בריאות כללית6205

53,063   -                 100%1240,47440,474נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית6206

55,256   -                 100%1240,46740,467זכרמבקר פניםאחרח לאומית"קופ6207

52,448   -                 100%1240,46540,465זכר(מומחה)רופא בקרת אשפוז אחרשירותי בריאות כללית6208

מנהל חולון6209

גזבר/כספים

49,648   -                 100%1240,46440,464זכרסמנכל וגזבר

53,251   -                 100%1240,46340,463נקבהאחות מרכזת תיאום השתלותאחרשירותי בריאות כללית6210

52,652   -                 100%1240,46340,463נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית6211

51,616   -                 100%1240,46040,460זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי6212

54,944   -                 100%1240,45840,458נקבהסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי6213

52,177   -                 100%1240,45840,458נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית6214

מנהל ח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 6215

מחלקות בתי 

חולים

53,965   -                 100%1240,45440,454זכרשיקום'מחלק

מערכות לחימה ,רפאל6216

מ"מתקדמות בע

50,002   -                 100%1240,45340,453זכרחסוימנהל אגף

47,817   -                 100%1240,45240,452זכרהצלה וכיבומנהל מדוררשות שדות תעופה6217

55,355   -                 100%1240,44740,447זכרמנהל אגף שיווקאחרח לאומית"קופ6218

52,162   -                 100%1240,44540,445זכררופא קרדיולוג מומחהאחרח לאומית"קופ6219

55,956   -                 100%1240,44540,445זכרממונה על תקציביאחרחברת נמלי ישראל6220

52,157   -                 100%1240,43940,439נקבהרופא רנטגן מומחהאחרשירותי בריאות כללית6221

מנהל רעננה6222

גזבר/כספים

49,581   -                 100%1240,43940,439זכרגזבר העירייה

51,857   -                 82%1040,43540,435זכראגף ציוד' מנ- מנהל אגף מנהל אגףחברת נמל חיפה6223

55,510   -                 100%1240,43440,434זכרמנהל יחידה אלקטרומכניתאחרמ"שחמ מקורות ביצוע בע6224

51,044 3,642            100%1240,43336,791זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית6225

60,396   -                 100%1240,43340,433זכרש"מינהל בתמנהל אגףיפו-תל אביב6226

53,865   -                 100%1240,43140,431זכרמנהל מחלקה גריאטריה שיקואחרשירותי בריאות כללית6227

התעשיה הצבאית לישראל 6228

מ תעש"בע

51,769   -                 100%1240,43140,431זכרמנהל מפעלאחר

מערכות לחימה ,רפאל6229

מ"מתקדמות בע

50,317   -                 100%1240,43040,430זכרחסויכלכלן

51,971   -                 100%1240,42840,428זכר____פנימיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 6230

50,862   -                 100%1240,42740,427נקבהס לממשל וחברה"ראש בידיקניםיפו-א"המכללה האקדמית של ת6231

52,815   -                 100%1240,42240,422זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית6232

58,424   -                 100%1240,41740,417זכריהדות- דיקן דיקניםאוניברסיטת בר אילן6233



59,877   -                 100%1240,41240,412זכריועץ משפטייועץ משפטיהמוסד לביטוח לאומי6234

ח תל "קרן המחקרים שליד ביה6235

השומר

55,410   -                 100%1240,41140,411זכרמנהל מערכות מידעאחר

56,813   -                 100%1240,41040,410נקבהכימיהאחראוניברסיטת בר אילן6236

61,692   -                 100%1240,40840,408זכרסמנכלל"סמנכרשות העתיקות6237

61,844   -                 100%1240,40840,408זכרסמנכלל"סמנכרשות העתיקות6238

52,003   -                 100%1240,40540,405זכררופא פנימי מומחהאחרח לאומית"קופ6239

54,497   -                 100%1240,39840,398זכרמנהל מחלקה רפואיתאחרח לאומית"קופ6240

51,554   -                 100%1240,39740,397נקבהסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי6241

52,093 2,951            100%1240,39737,446נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית6242

52,696   -                 100%1240,39640,396נקבהסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי6243

52,136   -                 100%1240,39340,393נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית6244

מנהל אגף - חובה לפרט אי -מנהל אגף מנהל אגףמ"רכבת ישראל בע6245

בטחון

51,401   -                 100%1240,38940,389זכר

52,269   -                 100%1240,38940,389זכרס להנדסת"ראש בי- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל6246

50,072   -                 100%1240,38840,388זכרראש מעבדות דנציגראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 6247

54,317   -                 100%1240,38640,386נקבהרופא מחוזימנהל אגףח לאומית"קופ6248

51,149   -                 100%1240,38540,385זכרביוכימיה.מח.מנאחראביב-אוניברסיטת תל6249

49,550   -                 100%1240,38240,382זכרבלשכההמשפטית- יועץ משפטי יועץ משפטיאשקלון6250

55,601   -                 100%1240,38240,382זכרמהנדס עירמהנדס ראשיאשקלון6251

52,011   -                 100%1240,38140,381זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית6252

52,156   -                 100%1240,37740,377נקבהרופא מומחה באונקולוגיהאחרשירותי בריאות כללית6253

47,096   -                 100%1240,37640,376זכרמכונאי מנוף חוףאחרחברת נמל אשדוד6254

51,461   -                 100%1240,37040,370זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל6255

52,884   -                 100%1240,36740,367זכרמכון גסטרו/ מנהל יחידה אחרשירותי בריאות כללית6256

55,543   -                 100%1240,36440,364זכרמהנדס העירמהנדס ראשירמת גן6257

מנהל מועצה אזורית מטה בנימין6258

גזבר/כספים

49,299   -                 100%1240,36240,362זכרגזבר

החברה הלאומית לאספקת פחם 6259

מ"בע

47,965   -                 100%1240,36040,360זכרמנהלת אפר פחםמנהל אגף

50,743   -                 100%1240,36040,360זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל6260

47,537   -                 100%1240,35940,359זכראתתאחרחברת נמל אשדוד6261

55,000   -                 100%1240,35840,358נקבה(א  )מנהלת סיעוד אחרשירותי בריאות כללית6262

54,977   -                 100%1240,35640,356נקבהמן המניין' פרופאחרהאוניברסיטה הפתוחה6263

49,320 1,194            100%1240,35539,161זכררופא מתמחה בכירורגיה אורואחרשירותי בריאות כללית6264

עמידר החברה הלאומית לשכון 6265

בישראל

58,277   -                 100%1240,35540,355זכרמנהל כללימנהל כללי



41,351   -                 99%1240,35440,354זכראתתאחרחברת נמל חיפה6266

56,065   -                 100%1240,35340,353זכרפיזיקאי אחראיאחרשירותי בריאות כללית6267

54,807   -                 100%1240,35240,352זכרר כלכלה"מדהאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב6268

54,711   -                 100%1240,35140,351זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע6269

51,125   -                 100%1240,34740,347זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל6270

47,433   -                 100%1240,34640,346זכרמנופאי שעראחרחברת נמל אשדוד6271

51,461 2,922            100%1240,34437,422זכררופא תחומיאחרשירותי בריאות כללית6272

התעשיה הצבאית לישראל 6273

מ תעש"בע

51,086   -                 100%1240,34240,342זכרראש מינהלתאחר

49,825   -                 100%1240,34140,341זכרפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 6274

50,278   -                 100%1240,34140,341זכר__מפקח קולאחררשות השידור6275

56,409   -                 100%1240,33940,339זכרמדעי המדינה- דיקן דיקניםאוניברסיטת חיפה6276

53,460   -                 100%1240,33940,339זכררופא מומחה באונקולוגיהאחרשירותי בריאות כללית6277

49,059   -                 100%1240,33540,335זכרחבר/פרופאחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 6278

52,830   -                 100%1240,33540,335זכרמנהל מחלקה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית6279

55,705   -                 100%1240,32340,323זכררופא מחוזיאחרח לאומית"קופ6280

52,647   -                 100%1240,32340,323זכררופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית6281

52,337   -                 100%1240,32340,323נקבהסגן בכיר למנהל מחלקת טיפואחרשירותי בריאות כללית6282

47,548   -                 99%1240,32040,320זכרמפעיל מלגזה מכ)אחרחברת נמל חיפה6283

51,723   -                 100%1240,32040,320נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית6284

48,168   -                 99%1240,31840,318זכר_____טכנאיאחררשות השידור6285

54,374   -                 100%1240,31340,313נקבהח"פקולטה רו- דיקנים דיקניםאוניברסיטת בן גוריון בנגב6286

51,811   -                 100%1240,31340,313נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית6287

50,290   -                 92%1240,31240,312נקבהמינהל ומשקאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 6288

50,173 9,122            100%1240,31031,189נקבהרופא מומחה בהמטולוגיהאחרשירותי בריאות כללית6289

51,718   -                 100%1240,30840,308נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית6290

47,507   -                 98%1240,30640,306זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה6291

52,553   -                 75%1240,30540,305נקבהמוקד חירום- ה ילדים /רופאאחרמכבי שירותי בריאות6292

52,034   -                 100%1240,30340,303נקבהמ)מנהל שירות בקהילה -רופאאחרשירותי בריאות כללית6293

55,731   -                 100%1240,30140,301נקבהסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל6294

51,851   -                 100%1240,30140,301נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית6295

46,906   -                 100%1240,29940,299זכרבקר ציוד מכניאחרחברת נמל אשדוד6296

52,675   -                 100%1240,29840,298נקבה(ב  )אחות אחראית דיאליזה אחרשירותי בריאות כללית6297

52,933   -                 100%1240,29740,297נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית6298

52,652   -                 100%1240,29640,296נקבהרופא מנהל שירות פתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית6299

46,736   -                 100%1240,29040,290זכרמנופאי גשראחרחברת נמל אשדוד6300



50,338   -                 100%1240,28840,288זכרמזכיר מנכל העירייהמזכירנתיבות6301

49,183   -                 99%1240,28640,286זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה6302

57,802   -                 100%1240,28540,285זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי6303

54,928   -                 100%1240,28440,284זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל6304

51,429   -                 100%1240,28340,283זכר__פתולוגיהאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 6305

51,932   -                 99%1240,28240,282זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית6306

52,992 420               100%1240,28139,861זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית6307

55,651   -                 100%1240,27940,279זכר'מבקר האונ- מבקר פנימי מבקר פנימיאוניברסיטת בן גוריון בנגב6308

47,417   -                 100%1240,27840,278זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה6309

מנהל בית שמש6310

גזבר/כספים

55,462   -                 100%1240,27640,276זכרגזבר הרשות

מנהל מודיעין עלית6311

גזבר/כספים

60,485   -                 100%1240,27640,276זכרמנהל כספים גזבר

55,129   -                 100%1240,27640,276נקבהראש אגף סיעוד בתי חוליםאחרשירותי בריאות כללית6312

52,892   -                 100%1240,27540,275נקבהרופא כוכב מומחהאחרח לאומית"קופ6313

51,394   -                 100%1240,27540,275זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי6314

55,183   -                 100%1240,27040,270זכרמנהל כללימודיעין מכבים רעות6315

52,359   -                 100%1240,27040,270נקבהרמח כלכלה ונכסיאחרחברת נמל אשדוד6316

סגן מנהל חיפה6317

אגף

49,817   -                 100%1240,26540,265זכרמנהל חוף

מערכות לחימה ,רפאל6318

מ"מתקדמות בע

50,103   -                 100%1240,26140,261זכרחסוימנהל מחלקה

מנהל אעבלין6319

גזבר/כספים

49,866   -                 100%1240,25640,256זכרמנהל כספים

56,393   -                 100%1240,25640,256זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע6320

56,632   -                 100%1240,25640,256זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע6321

מערכות לחימה ,רפאל6322

מ"מתקדמות בע

סגן מנהל 

אגף

49,686   -                 100%1240,25540,255זכרחסוי

54,203   -                 100%1240,25440,254נקבהמנהל מעבדות בית חוליםאחרשירותי בריאות כללית6323

47,411   -                 100%1240,25040,250זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה6324

52,400   -                 100%1240,24940,249זכררופא מתמחה בטיפול נמרץ כלאחרשירותי בריאות כללית6325

51,948   -                 100%1240,24540,245נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית6326

52,574 1,609            100%1240,24538,636זכררופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית6327

51,657 1,533            100%1240,24238,709זכררופא מומחה בנוירוכירורגיהאחרשירותי בריאות כללית6328

51,334   -                 98%1240,24140,241נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית6329

51,984 294               99%1240,23839,944זכררופא מומחה בפתולוגיהאחרשירותי בריאות כללית6330

47,575   -                 100%1240,23640,236זכראתתאחרחברת נמל אשדוד6331

51,968   -                 100%1240,23340,233זכררופא אחראי בקרת אשפוז מחואחרשירותי בריאות כללית6332

52,677   -                 100%1240,23040,230נקבהממונה על נהליםאחרחברת נמלי ישראל6333



ח תל "קרן המחקרים שליד ביה6334

השומר

52,208   -                 100%1240,22340,223זכררופא ברפואה דחופהאחר

55,562   -                 100%1240,22240,222זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע6335

54,696   -                 100%1240,21940,219זכרחשמל ומחשבים.ה- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב6336

54,426   -                 100%1240,21740,217זכרמנהל אגף תשתיות וטכנולוגיהמנהל אגףמפעל הפיס6337

52,106 709               100%1240,21639,507זכררופא מומחה ברפואת עור ומיאחרשירותי בריאות כללית6338

47,456   -                 100%1240,20840,208זכראתתאחרחברת נמל אשדוד6339

52,866   -                 100%1240,20740,207זכררופא מומחה במחלות ריאהאחרשירותי בריאות כללית6340

52,287   -                 100%1240,20640,206זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית6341

- ועדה מקומית לתכנון ובניה 6342

מעלה נפתלי

53,670   -                 80%1240,20640,206זכרמהנדס הועדהמהנדס ראשי

55,504   -                 100%1240,20540,205זכראגף הנדסהמהנדס ראשיבית שמש6343

52,029   -                 100%1240,20140,201נקבהרופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית6344

50,191   -                 100%1240,19840,198זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית6345

50,536   -                 100%1240,19740,197זכררופא מתמחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית6346

52,796   -                 100%1240,19440,194זכררופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית6347

54,653   -                 100%1240,19340,193זכרפיזיולוגיה- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב6348

49,402   -                 99%1240,19240,192זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה6349

56,634   -                 75%940,19240,192נקבהד תלמידים וכ"רמ- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל6350

50,825   -                 100%1240,18740,187זכרס ללמודי"ראש בי- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל6351

49,366   -                 100%1240,18640,186נקבהפרופסוראחרמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 6352

54,373   -                 100%1240,17740,177זכרחשמל ומחשביםאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב6353

49,487   -                 100%1240,17640,176זכר____פנימיאחרח איכילוב"עובדי ביה- אביב -תל 6354

מערכות לחימה ,רפאל6355

מ"מתקדמות בע

49,838   -                 100%1240,17340,173זכרחסוימנהל אגף

52,819   -                 95%1240,17040,170נקבהבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית6356

52,932 63                 83%1040,16640,103נקבהמנהל מחלקת כירורגית כלי דאחרשירותי בריאות כללית6357

49,837   -                 100%1240,15740,157זכר ראש300913- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל6358

מערכות לחימה ,רפאל6359

מ"מתקדמות בע

50,121   -                 100%1240,15740,157זכרחסוימנהל מחלקה

52,664   -                 100%1240,15440,154נקבהרופא מומחה ברפואה פנימיתאחרשירותי בריאות כללית6360

53,211   -                 100%1240,15140,151זכרסגן בכיר למנהל מחלקה כירואחרשירותי בריאות כללית6361

53,101   -                 99%1240,14940,149זכררופא מומחה ברפואת נשיםאחרשירותי בריאות כללית6362

מערכות לחימה ,רפאל6363

מ"מתקדמות בע

50,282   -                 100%1240,14740,147זכרחסוימנהל מחלקה



55,707   -                 100%1240,14740,147זכרראש אגף בינוי ותחזוקהמנהל אגףמכון טכנולוגי לישראל-הטכניון 6364

51,854 6                   100%1240,14540,140נקבהרופא מומחה בכיראחרשירותי בריאות כללית6365

בית הספר הגבוה לטכנולוגיה 6366

בירושלים

55,117   -                 100%1240,13240,132זכרמנהל כללי- ל "מנכמנהל כללי

59,779   -                 100%1240,13140,131זכרמנהל כללימנהל כללירמלה6367

54,399   -                 100%1240,12740,127נקבהס למדע"ה'דיקן ב- דיקנים דיקניםהמרכז האקדמי רופין6368

מערכות לחימה ,רפאל6369

מ"מתקדמות בע

סגן מנהל 

אגף

49,838   -                 100%1240,12740,127זכרחסוי

52,654   -                 100%1240,12640,126זכרבית- מנהל יחידה מקצועית אחרשירותי בריאות כללית6370

56,731   -                 75%940,12640,126זכרשפות וקוגניציה-מנהל המרכז ללוגיקהמנהל מחלקהם-האוניברסיטה העברית בי6371

56,934   -                 100%1240,12440,124זכרמתמטיקהאחראוניברסיטת בר אילן6372

50,755   -                 100%1240,12140,121זכרמוקד חירום- ת /ה פנימי/רופאאחרמכבי שירותי בריאות6373

54,738   -                 100%1240,11840,118זכרמזכירמזכירסחנין6374

מנהל שפרעם6375

גזבר/כספים

54,507   -                 100%1240,11840,118זכרגזבר העירייה

51,337   -                 100%1240,11640,116נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית6376

מערכות לחימה ,רפאל6377

מ"מתקדמות בע

49,738   -                 100%1240,11440,114זכרחסוימנהל אגף

51,096   -                 100%1240,11440,114זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל6378

ת חברה לפיתוח ותיירות .ל.ח6379

מ"נתניה בע

47,624   -                 100%1240,11440,114זכרל"מנכמנהל כללי

51,718   -                 100%1240,11340,113נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית6380

51,384   -                 100%1240,11340,113זכראחראי תחום אולט )רנטגנאי אחרשירותי בריאות כללית6381

52,364   -                 100%1240,11240,112נקבהס לעבודה סוציאלית"דיקן ביהדיקניםם-האוניברסיטה העברית בי6382

מנהל מועצה מקומית יפיע6383

גזבר/כספים

48,309   -                 100%1240,11140,111זכרגזבר הרשות

מערכות לחימה ,רפאל6384

מ"מתקדמות בע

49,792   -                 100%1240,10940,109זכרחסוימנהל מחלקה

51,699   -                 100%1240,10640,106זכרה תשתיות/אישאחרמכבי שירותי בריאות6385

52,154 3,100            100%1240,10437,004נקבהרופא מומחה ברפואת עינייםאחרשירותי בריאות כללית6386

51,861   -                 100%1240,09740,097נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית6387

50,392   -                 100%1240,09540,095זכר__מפקח אוראחררשות השידור6388

51,615   -                 100%1240,09440,094זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל6389

ס גבוה להנדסה "בי-שנקר6390

ולעיצוב

52,753   -                 100%1240,09440,094זכרלעיצו' דיקאן פק- דיקאן דיקנים

51,338 3,386            100%1240,09336,707זכררופא מתמחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית6391

54,266   -                 100%1240,09140,091זכררופא כפראחרשירותי בריאות כללית6392

47,081   -                 99%1240,09140,091זכרמפעיל מנוף גשראחרחברת נמל חיפה6393



55,520   -                 100%1240,08640,086זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע6394

49,841   -                 100%1240,07940,079זכרסגל מנהליאחרם-האוניברסיטה העברית בי6395

52,093   -                 100%1240,07740,077זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי6396

49,117   -                 75%940,07540,075זכרמפעיל מנוף חוףאחרחברת נמל חיפה6397

53,574   -                 100%1240,07440,074זכרת מחלקה/מנהלאחרמכבי שירותי בריאות6398

48,603   -                 100%1240,07340,073זכרסגל אקדמי בכיראחראביב-אוניברסיטת תל6399

49,047 8,970            100%1240,07231,101זכררופא מתמחה בהרדמהאחרשירותי בריאות כללית6400

50,066   -                 100%1240,07140,071נקבהית/ה רדיולוג/רופאאחרמכבי שירותי בריאות6401

55,554   -                 100%1240,07040,070זכרמבקר העיריהמבקר פנימיחיפה6402

51,060   -                 100%1240,06940,069זכרראש חוג לגיאופי- אחר אחראביב-אוניברסיטת תל6403

47,267   -                 99%1240,06440,064זכרסוואר אתתאחרחברת נמל חיפה6404

52,323   -                 100%1240,06440,064זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית6405

52,552   -                 100%1240,06240,062נקבהמנהל מחלקת אף אוזן גרוןאחרשירותי בריאות כללית6406

48,841 1,418            100%1240,06238,644זכררופא מתמחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית6407

57,700   -                 75%940,06140,061זכרמדעןאחרמכון ויצמן למדע6408

51,471   -                 100%1240,05640,056זכררפואת ילדיםאחר"מאוחדת"חולים -קופת6409

התעשיה הצבאית לישראל 6410

מ תעש"בע

51,398   -                 100%1240,05240,052זכרמנהל מפעלאחר

מערכות לחימה ,רפאל6411

מ"מתקדמות בע

49,299   -                 100%1240,04940,049נקבהחסויכלכלן

54,765   -                 100%1240,04940,049זכרמדעי המחשב- מנהל מחלקה מנהל מחלקהאוניברסיטת בן גוריון בנגב6412

46,547   -                 100%1240,04740,047זכרמכונאי מנוף מסואחרחברת נמל אשדוד6413

51,479   -                 100%1240,04740,047נקבהרופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית6414

חבר חברת נמל חיפה6415

דירקטוריון

49,041   -                 100%1240,04640,046זכרחבר דירקטוריון

47,293   -                 100%1240,04140,041זכראתתאחרחברת נמל אשדוד6416

51,239   -                 100%1240,03740,037זכרפסיכיאטר ראשיאחרשירותי בריאות כללית6417

56,613   -                 100%1240,03740,037זכרדיקן הפקולטה למשפטיםדיקניםם-האוניברסיטה העברית בי6418

50,944   -                 100%1240,03540,035זכרסגל אקדמיאחרם-האוניברסיטה העברית בי6419

51,088   -                 100%1240,03340,033זכר/CRאחראי תחום  )רנטגנאי אחרשירותי בריאות כללית6420

54,282   -                 100%1240,03040,030זכרט כימיה"מדהאחראוניברסיטת בן גוריון בנגב6421

52,318   -                 100%1240,03040,030זכררופא ילדיםאחרשירותי בריאות כללית6422

מערכות לחימה ,רפאל6423

מ"מתקדמות בע

49,626   -                 100%1240,02940,029זכרחסוימנהל מחלקה

51,061   -                 100%1240,02940,029נקבהרופא מומחה ברפואת משפחהאחרשירותי בריאות כללית6424

51,283   -                 100%1240,02640,026זכררופא מתמחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית6425

51,741   -                 100%1240,02140,021זכררופא מומחה בכירורגיה כלליאחרשירותי בריאות כללית6426

52,311   -                 100%1240,01740,017נקבה('ב)מנהל מרפאה אחרשירותי בריאות כללית6427

53,682   -                 100%1240,01440,014נקבהמנהל מעבדות בית חוליםאחרשירותי בריאות כללית6428



51,407   -                 100%1240,01340,013זכרראש בית הספר ללימודי הסביבהמנהל מחלקהם-האוניברסיטה העברית בי6429

49,451   -                 100%1240,01240,012נקבהמפעלי ציודמנהל מחלקהרשות שדות תעופה6430

51,792   -                 92%1240,01040,010זכררופא אורולוגאחרשירותי בריאות כללית6431

51,170   -                 100%1240,00940,009זכררופא משפחהאחרשירותי בריאות כללית6432

49,249   -                 100%1240,00740,007זכרפקח טיסהאחררשות שדות תעופה6433

52,947   -                 96%1240,00740,007זכרל הרשות"מנכמנהל כלליטבריה6434

מנהל אגף - חובה לפרט אי -מנהל אגף מנהל אגףמ"רכבת ישראל בע6435

תקשורת

51,238   -                 100%1240,00740,007זכר

החברה לשרותי איכות הסביבה 6436

מ"בע

50,964   -                 100%1240,00640,006זכרל"משנה למנכ

53,523   -                 100%1240,00040,000זכררופא מומחה ברפואת ילדיםאחרשירותי בריאות כללית6437


