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 1נספח 
 _____________________________________ _________  איילון חברה לביטוח בע"מ שם החברה: 

71.11.13ליום  – ןעניירשימת צדדים קשורים ובעלי 
  

  
 שם הצד הקשור

 
 אור הקשר ית

 
בעל 
 עניין

 
קשור צד 

 אחר

 
בעל 
  שליטה

וחברות 
  בשליטתו

 
איש מפתח 

 ניהולי
 

 
 מס' מזהה

        

  -בעל שליטה בחברה )בעקיפין כ לוי רחמני  .1
דירקטור . (3.1.16נכון ליום  68.37%
. נשיא, מנכ"ל ודירקטור בחברה

 בחברה האם, איילון אחזקות 

V  V  331169178 

קרובה של בעל שליטה )אשתו(, בעלת  יהודית רחמני  .1
מניה אחת בחברה, בעלת מניות 

בחברה האם ובחברות בעקיפין 
 בשליטת בעל השליטה

 V V  333311313 

 V V  913373833  (133%חברה אם ) איילון אחזקות בע"מ  .7

לוי יצחק רחמני   .3
 השקעות בע"מ

 V V  911611339  נשלטת ע"י בעל שליטה בחברה

 V V  913393113  נשלטת ע"י בעל שליטה בחברה ובניו בע"מש. רחמני   .9

אשור סוכנויות   .8
לביטוח כללי 

 ותעשייתי בע"מ

 V V  913389667  נשלטת ע"י בעל שליטה בחברה

עיתים סוכנויות   .3
 ( בע"מ1111לביטוח )

 V V  911961331  נשלטת ע"י בעל שליטה בחברה

ליר סוכנות לביטוח   .6
 בע"מ

 V V  913833111  שליטה בחברהנשלטת ע"י בעל 

 V V  911386113  נשלטת ע"י בעל שליטה בחברה ל.ר.י. נכסים בע"מ  .1

 V V  917133398  נשלטת ע"י בעל שליטה בחברה ליר דנובה בע"מ  .13

 1.1%ובעל  בעל מניה אחת בחברה נגה רחמני  .11
וקרוב של בעל  האםהחברה  ממניות
 בחברה  )בן( שליטה

 V 

 

V 

 

 399186861 

בעל  ,נשלטת ע"י קרוב של בעל שליטה נ.ד.ר החזקות בע"מ  .11
 מניות בחברה האםבעל מניה בחברה ו

 V 

 

V  917313771 

בעל  ,נשלטת ע"י קרוב של בעל שליטה ד.י.ד.י.א.ש.י. בע"מ  .17
 מניות בחברה האםבעל מניה בחברה ו

 V V  911671333 

( 1319אופק דן )  .13
 שותפות מוגבלת

 11%-חזיקה בה 11.1.13עד ליום 
ממניות החברה האם, איילון אחזקות 

  .בע"מ

 

 V 

 

  993187771 

שותף  –אופק ד.נ.   .19
 כללי בע"מ

השותף הכללי בשותפות המוגבלת 
 11%-ב 11.1.13עד ליום  החזיקהש

  .איילון אחזקותהחברה האם, ממניות 

 V 

 

  919731338 

( 1338נ.נ.ד.י.מ. ניהול )  .18
 בע"מ

חברה בבעלות מלאה של בעל 
השליטה בשותף הכללי של שותפות 

-ב 11.1.13עד ליום  החזיקהשמוגבלת 
ממניות איילון אחזקות, ובת זוגו  11%

  .)בחלקים שווים(

 V 

 

  917611311 
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בעל השליטה בשותף הכללי )בשיעור  1יונל כהן  .13
( של שותפות מוגבלת 93%של 

 11%-ב 11.1.13עד ליום  החזיקהש
 ממניות איילון אחזקות. 

V 

 

V 

 

  313187186 

בת זוגו של מר יונל כהן ובעלת    נורית מור  .16
השליטה בשותף הכללי של שותפות 

-ב 11.1.13עד ליום  החזיקהשמוגבלת 
  .ממניות איילון אחזקות 11%

 V 

 

  396831316 

איילון ביטוח הנפקות   .11
וגיוסי הון בע"מ 

 )אינה פעילה(

 V   913371619   חברה בת

 V V  911111887  ע"י חברה אם 133% -נשלטת ב אייל צבי בע"מ  .13

 V V  917318911  ע"י חברה אם 63% -נשלטת ב איילון גלובל בע"מ  .11

איילון ניהול סיכונים   .11
 רפואיים בע"מ

 V V  911631139  ע"י חברה אם 133% -נשלטת ב

איילון פתרונות   .17
( 1333פיננסיים )

 בע"מ

עד  ע"י חברה אחות 133% -ב הנשלט
 ליום _____.

 V V  917919336 

איילון קרנות   .13
 נאמנות בע"מ 

עד  ע"י חברה אחות 133% -ב הנשלט
 ליום _______

 V V  917311339 

איילון ניהול פיננסי   .19
 (אינה פעילהבע"מ )

עד  ע"י חברה אחות 133% -ב הנשלט
 ליום ____.

 V V  913733611 

ליסינג איילון בלו   .18
 בע"מ

. ביום ע"י חברה אם 133% -נשלטת ב
החברה וביום  דירקטוריון אישר 18.11.13
אישר דירקטוריון החברה האם,  13.11.13

את הרכישה של מלוא זכויותיה של 
ע"י בלו ליסינג  איילוןב החברה האם

 , בכפוף לאישור רשות שוק ההון.החברה

 V V  917669833 

הכי בריא סוכנות   .13
 בע"מלביטוח 

 ע"י חברה אם 133% -נשלטת ב
 

 V V  911937311 

קבע  סוכנות לביטוח   .16
 בע"מ

ע"י חברה בת של  133% -נשלטת ב
 החברה האם

 V V  911637836 

איילון בית השקעות   .11
 בע"מ

 ביום. ע"י חברה אם 93% -נשלטת ב
 השקעות בית איילון מניות נמכרו 11.6.16

 מיוםוהחל  ,החברה האם י"ע המוחזקות
אינה בעלת מניות  האם החברה ______

 באיילון בית השקעות.

 V V  917967137 

 V V  917319333  ע"י חברה אם 133% -נשלטת ב בריאות עבורך בע"מ  .73

איילון נאמנים   .71
 סוכנות לביטוח בע"מ 

 V   913331333  חברה בת

איילון פיננסים   .71
)אינה והשקעות בע"מ 

 פעילה(

 33%-וב     ע"י החברה, 83%-נשלטת ב
 ע"י חברת בת של החברה

 V   917931673 

 V   917111171  חברה בת איילון קנדה בע"מ  .77

איילון ח.ל.ב. נכסים   .73
 והשקעות בע"מ

 V   917983111  חברה בת

מיטב דש גמל ופנסיה   .79
 "מעב

ה מוחזקות ע"י יממניות 13%-כ
 החברה

. 

 V    

911389131 

איילון חסכון לטווח   .78
 ארוך בע"מ

 V   911111836  חברה בת

                                                 
 ראה נספח א' להלן.  ובת זוגו לעניין חברות המוחזקות ע"י מר יונל כהן 1
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מועדון חבר צרכנות   .73
פיננסים והשקעות 

 בע"מ

ע"י חברה בת של  133% -נשלטת ב
 החברה האם 

 V V  917963331 

מ. עירן בניה   .76
 בע"מ  1331ואחזקות 

 93%-ע"י החברה, וב 93%-מוחזקת ב
 בתע"י חברה 

 V   917183636 

זיסו חברה לבנין   .71
 ופיתוח בע"מ

 913919311     ע"י חברה בת 133%-מוחזקת ב

 V    391336368 בחברה דירקטור חיצוני  אבי יהב  .33

יהב( יזמות -א.א. )אדי  .31
בעסקי הנדל"ן 

 ופרוייקטים בע"מ

ע"י דירקטור חיצוני,  93%-מוחזקת ב
 מר אבי יהב

V    911731131 

יחד מועדון צרכנות   .31
 לרופאים בע"מ

יהב( -ע"י א.א. )אדי 71%-מוחזקת ב
יזמות בעסקי הנדל"ן ופרוייקטים 

 בע"מ

V    911981311 

 V    393331111 בחברה דירקטור חיצוני  איתן לוי  .37

אלפא פתרונות   .33
 פיננסיים א.ש. בע"מ

ע"י דירקטור חיצוני,  93%-מוחזקת ב
 איתן לוי

V    931731138 

מגדלור השקעות )אס   .39
 בע"מ 1331אר אי( 

ע"י אלפא פתרונות  19%-מוחזקת  ב
 פיננסיים א.ש. בע"מ 

V    913193691 

 V    313369333 11.1.13עד ליום דירקטורית  טלי בליש מישוד   .38

 V    391967817 11.1.13דירקטור עד ליום  2אריה זילברברג  .33

 V    316316316 דירקטורית חיצונית  איריס דנון  .36

איריס דנון ייעוץ   .31
 וניהול בע"מ 

ע"י דירקטורית  133%-מוחזקת ב
 חיצונית, גב' איריס דנון 

V    919311161 

ויו"ר  1.7.13דירקטור החל מיום  ישראל דוד  .93
 18.7.13דירקטוריון החל מיום 

V   V 393181693 

י.ש.ד. ייעוץ והכוונה   .91
 בע"מ 

חברה בבעלות מלאה של יו"ר 
 דירקטוריון החברה

V V   917313169 

 V    393113786 1.7.13דירקטור החל מיום  יונתן דולברג  .91

י. דולברג ייעוץ   .97
 פיננסי בע"מ

חברה בבעלות מלאה של דירקטור 
 בחברה, יונתן דולברג

V V   917396336 

 מנכ"ל החברה.  אריק יוגב  .93
 1.19%-ב 11.1.13החזיק עד ליום 

ממניות איילון אחזקות באמצעות 
בבעלותו המלאה, אשר הינה חברה 

שותף מוגבל בשותפות מוגבלת, 
 11%-ב 11.1.13שהחזיקה עד ליום 
 ממניות איילון אחזקות

V   V 391181839 

חברה בבעלות מלאה של מנכ"ל  אטקאם בע"מ  .99
 החברה 

V V  V 913697311 

אריק יוגב ניהול   .98
 וייעוץ בע"מ

חברה בבעלות מלאה של מנכ"ל 
 החברה

V V  V 917739333 

קרובה של בעל שליטה )בת(, בעלת  סברון –נחמה רחמני   .93
דירקטורית ומניה אחת בחברה 

החברה מניות מ 3.39%בעלת בחברה. 
 1.1.16כיהנה עד ליום  .האם

  כדירקטורית בחברה האם.

V  V  391131933 

קרוב של בעל שליטה )בן(, בעל מניה  שחר רחמני  .96
 אחת בחברה

 V 
 

V  393311168 
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עובד קרוב של בעל שליטה )נכד(,  דוד רחמני ד .91
 . בחברה

 V 
 

V 

 

 78331731 

 סמנכ"ל בכיר, מנהל אגף פיננסים שרון רייך ש .83
ומנהל כספים בחברה האם,  בחברה

 איילון אחזקות 

   V 391671317 

א.ר  –ע.ש.א  –ש.ר   .81
 בע"מ

חברה בבעלות מלאה של סמנכ"ל 
 בכיר, מנהל אגף פיננסים

   V 913931888 

משנה למנכ"ל, מנהל אגף ביטוח כללי  גיורא פלונסקר  .81
 עסקי -

   V 393913868 

 V 396811339    סמנכ"ל בכיר, מנהל אגף חט"א איתמר פרבשטיין  .87

 V 379673631    סמנכ"ל, מנהל אגף אקטואריה דניאל ישראלי  .83

סמנכ"ל בכיר, מנהלת אגף ביטוח כללי  יעל יריב  .89
 פרט -

   V 319187199 

 

 

  מזכירות החברה -ספקטור, עו"ד-הרשימה הוכנה ע"י: חניתה דיין

 1.1.16בתאריך: 

 היועמ"ש ומזכיר החברה –נבדקה ע"י: ישראל מוסנזון, עו"ד 

 3.1.16בתאריך: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כהן יונל מר"י ע מוחזקותחברות ה - 'א נספח (1)
כהן ובת זוגו, נורית מור, ביחד ולחוד, במישרין  תאגידים )בארץ ובחו"ל( שבהם מחזיקים מר יונל

 ומעלה מאמצעי שליטה כלשהו: %9או בעקיפין, 

 

 שיעור אחזקה )במישרין ו/או בעקיפין( מספר מזהה שם התאגיד
( בע"מ 1338נ.נ.ד.י.מ. ניהול )

 "(נ.נ.ד.י.מ)"
917611311 133% 

 ( בע"מ1331י.כ.ד.נ השקעות )

 

917711633 
 

133% 

י.כ.ד.נ השקעות  באמצעות 133% 911337913 ניהול ויעוץ פיננסי בע"מ י.כ.נ
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 ( בע"מ1331)

 
אחזקות י.כ.נ מימון והשקעות 

 בע"מ (1117)
911363171 133% 

 919131713 ( בע"מ1313אופק עד פיננסים )
י.כ.נ ניהול ויעוץ  באמצעות 31%

באמצעות  13%-ו פיננסי בע"מ
 נ.נ.ד.י.ם 

 911313333 בע"מתמיר פישמן ושות' 
באמצעות אופק עד  19.99% -כ

 ( בע"מ 1313פיננסים )

 917318131 מוביליס ד.ד. בע"מ
באמצעות אופק עד פיננסים  16.88%-כ

 ( בע"מ 1313)
אי ניהול ומימון תביעות  -טריפל

 צד ג' בע"מ
919113311 

באמצעות אופק עד פיננסים  18.6%-כ
 ( בע"מ 1313)

 , באמצעות נ.נ.ד.י.מ. 13.77%-כ 913373981 בית הזהב בע"מ

 917833887 פסגת הארמון בע"מ
י.כ.נ ניהול ויעוץ  באמצעות 93%

  פיננסי בע"מ

 באמצעות נ.נ.ד.י.מ.  133% 919731338 שותף כללי בע"מ  –אופק ד.נ. 
 באמצעות נ.נ.ד.י.מ.  93.39% 993187771 שותפות מוגבלת  –( 1319אופק דן )

שותפות כללית  1317גרמניה י.כ. 
 רשומה.

933191166 
 

 שותפים כללים 

Y.C.D.N Ohio 2012 LLC. 

 
1111137  

חברות בבעלותו  באמצעות 133%
 ושליטתו המלאה 

Y.C.D.N Overseas Inc.  

 
1186131181 

חברות בבעלותו  באמצעות 133%
 ושליטתו המלאה 

 ( בע"מ1331בית גיל הזהב ב.ל )
 הזהב בע"מ( )חברת בת של בית

 באמצעות נ.נ.ד.י.מ.  13.77%-כ 913176791

 שבעת הכוכבים דיור מוגן בע"מ
 )חברת בת של בית הזהב בע"מ(

 באמצעות נ.נ.ד.י.מ.  13.77%-כ 913911773

 יצלף חברה למפעלי בניין בע"מ
 )חברת בת של בית הזהב בע"מ(

 באמצעות נ.נ.ד.י.מ.  13.77% -כ 913311368

 בע"ממ.ס. רפואי 
 )חברת בת של בית הזהב בע"מ(

 באמצעות נ.נ.ד.י.מ.  13.77%-כ 917971133

בתי אבות  -בית הזהב רבד 
 אנגליה, שותפות מוגבלת 

ע"י בית הזהב  93%-)מוחזקת ב
 בע"מ(

993198111 
 אמצעות נ.נ.ד.י.מ. ב 6.88% -כ

 

שותפות מוגבלת  פרויקט קייטנקה
ע"י בית  31.83%-)מוחזקת בכ

 הזהב בע"מ(
 באמצעות נ.נ.ד.י.מ.  3.11% -כ 993111996

ST CLOUD CARE LIMITED 

ע"י בית הזהב  %93-)מוחזקת ב
 בע"מ(

31173613 
חברה מאוגדת על 

 פי הדין האנגלי.
 באמצעות נ.נ.ד.י.מ.  6.88%-כ

LETOX INVESTMENT 

L.T.D 

ע"י בית  %31.83-)מוחזקת בכ
 הזהב בע"מ(

131389  
חברה רשומה 
ומאוגדת על פי 

 הדין הקפריסאי

 באמצעות נ.נ.ד.י.מ. 3.11% -כ

QULACO TRADING 181336 באמצעות נ.נ.ד.י.מ.  9.3%-כ 
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LIMITED 

ע"י בית הזהב  %71.1-)מוחזקת בכ
 בע"מ(

חברה רשומה 
ומאוגדת על פי 

 הדין הקפריסאי

CARE INVESTMENTS UK 

SARL 

 

131139 
חברה מאוגדת על 
פי הדין במדינת 

 לוקסמבורג.

 93% -בית הזהב בע"מ מחזיקים בכ
 מהון המניות של החברה.

YMK OHAIO LLC נכ.באמצעות י 39%-כ חברה אמריקאית.  

HENLEY CARE 

MENEGMENT LIMITED 

6819863 
חברה מאוגדת על 

 פי הדין האנגלי.
 באמצעות נ.נ.ד.י.מ.  6.88% -כ

 

 זילברברג אריה מר"י ע המוחזקותחברות  - 'ב נספח (1)
 שיעור אחזקה )במישרין ו/או בעקיפין( מספר מזהה שם התאגיד (3)

 05%  בע"מ עינת סוכנות לביטוח
 05% 07850615 עינת ייזום והשקעות בע"מ

 05%  עינת כוח אדם לסיעוד
 05% 075860158 עינת כוח אדם בע"מ 

 755% 077965751 בע"מ 7991עינת )בכורה( 
 50%  מוביליס בע"מ

KWP  50% 071507957 "מסולא בע 
 


