
תנועות בחשבון

יתרה בחשבון
₪110,384.45

מסגרת עו"ש
₪0.00

יתרה למשיכה
₪110,384.45

אסמכתאהערותפרטיםהפעולהתאריך

קוד
מזהה
יתרה בש"חזכותחובה(צרור)

זיכוי מהמזרחיד׳ 30/12/20
המבצע:נדב דוד ג'וליוס

עבור:דמי חבר
מח-ן:000298389

9902033099047300.00127,376.04

זיכוי מלאומיא׳ 27/12/20
המבצע:קלוב התעופה

לישר עבור:השלמת תשלום
2020 מח-ן:084460038

990103309904712,454.00127,076.04

זיכוי מיהבב׳ 21/12/20
המבצע:לסרי רמי יצחק

עבור:מבנק 004,סניף 120
,חשבון 000428784

9900433099047300.00114,622.04

10006568084.25114,322.04מטח-קניהב׳ 14/12/20
895312899904979,250.88114,326.29עיריית תל אביבו׳ 11/12/20

96129200990204,856.3835,075.41משולם פתרונותד׳ 09/12/20

א׳ 06/12/20
עמלת ש'
למשמרת

2024.0030,219.03

ו׳ 04/12/20
החזרת שיק

(תאריך ערך:
(03/12

סיבת החזרה: הוצג לפני
זמנו

10115125685,000.0030,243.03

ו׳ 04/12/20
החזרת שיק

(תאריך ערך:
(03/12

סיבת החזרה: הוצג לפני
זמנו

10114125685,000.0035,243.03

העברה מהבנקה׳ 03/12/20
לטובת:יוגב פנחס

עבור:מבחן D ומבחן קואץ
24968122681,170.0040,243.03

העברה מהבנקה׳ 03/12/20
לטובת:יוגב פנחס

עבור:הטסת חופה לחברי
האיגוד

2456312268240.0041,413.03

העברה מהבנקה׳ 03/12/20
לטובת:שועה מוריס

עבור:השלמה לדוח 2019
רו"ח

23553122682,680.0041,653.03

ה׳ 03/12/20
עמ

העברה/הפקדה
249681226810.2544,333.03

ה׳ 03/12/20
עמ

העברה/הפקדה
245631226810.2544,343.28

ה׳ 03/12/20
עמ

העברה/הפקדה
235531226810.2544,353.53

ה׳ 03/12/20
הפק.שיק

בסלולר
8552577437501285515,000.0044,363.78

ה׳ 03/12/20
דמי רשום

פעולה
11205312.8729,363.78עבור:9 פעולות בחשבון

11205073.0029,376.65ד.ניהול קבועיםה׳ 03/12/20
10013568083,340.2429,449.65מטח-קניהד׳ 02/12/20

זיכוי בינלאומיא׳ 29/11/20
המבצע:שמחי רן עבור:דמי

חבר (הערת לקוח)
מח-ן:105155462

9903133099047300.0032,789.89

188556803134.1832,489.89ע' העברת מט"חו׳ 27/11/20

מס' : 568-81846

זכות/חובה: הכלסכום: כל הסכומיםסוג פעולה: כל הפעולותתקופה: 04/01/20 - 31/12/20

https://biz2.bankhapoalim.co.il/ng-portals-bt/biz/he/homepage


אסמכתאהערותפרטיםהפעולהתאריך

קוד
מזהה
יתרה בש"חזכותחובה(צרור)

העברה/הפקדהו׳ 27/11/20
המבצע:קורקוס אופיר

עבור:חברות באיגוד צניחה
הישראלי

9484612960300.0032,624.07

העברה לאחרה׳ 26/11/20

לטובת:קלוב התעופה
לישראל-טיסנא

עבור:הרצאה בריאן ג'רמיין
כנס נוב2020

67128122686,907.0032,324.07

ה׳ 26/11/20
עמ

העברה/הפקדה
67128122682.5539,231.07

העברה מהבנקג׳ 24/11/20
לטובת:יוגב פנחס

עבור:RW 20.11.20יום
הדרכה

1734512268585.0039,233.62

העברה מהבנקג׳ 24/11/20
C:לטובת:יוגב פנחס עבור

תרגום מבחן לרישיון
1683212268585.0039,818.62

העברה מהבנקג׳ 24/11/20
לטובת:אקס פיננסים
עבור:הרצאה לאיגוד

הצניחה הישראלי
16448122681,170.0040,403.62

העברה מהבנקג׳ 24/11/20
לטובת:יוגב פנחס

עבור:אימון מים ומבחני
רישיון

9950122681,380.6041,573.62

ג׳ 24/11/20
עמ

העברה/הפקדה
173451226810.2542,954.22

ג׳ 24/11/20
עמ

העברה/הפקדה
168321226810.2542,964.47

ג׳ 24/11/20
עמ

העברה/הפקדה
164481226810.2542,974.72

ג׳ 24/11/20
עמ

העברה/הפקדה
99501226810.2542,984.97

העברה-ניידב׳ 16/11/20
המבצע:איסקוב תמיר

שלמה עבור:דמי חבר איגוד
צניחה

2167312855300.0042,995.22

96129200990203,319.7242,695.22משולם פתרונותב׳ 09/11/20
6141912855300.0039,375.50המבצע:אפל טלהעברה-ניידג׳ 03/11/20

ג׳ 03/11/20
דמי רשום

פעולה
1020531.4339,075.50עבור:1 פעולות בחשבון

10205073.0039,076.93ד.ניהול קבועיםג׳ 03/11/20

זיכוי מלאומיב׳ 02/11/20
המבצע:ביטון יניב ואפרת

עבור:חברות איגוד
מח-ן:008463542

9901033099047300.0039,149.93

העברה-ניידד׳ 28/10/20
המבצע:קליין ארנולד חונה

עבור:חידוש חברות
ל040374076

3636012855300.0038,849.93

96129200990202,703.3138,549.93משולם פתרונותו׳ 09/10/20

א׳ 04/10/20
דמי רשום

פעולה
920534.2935,846.62עבור:3 פעולות בחשבון

9205073.0035,850.91ד.ניהול קבועיםא׳ 04/10/20

העברה-ניידו׳ 11/09/20
המבצע:ויסבלום איתי
עבור:חידוש דמי חבר

4389112855300.0035,923.91

96129200990201,885.1735,623.91משולם פתרונותד׳ 09/09/20

זיכוי מלאומיא׳ 06/09/20
המבצע:מאיה אהרן

עבור:תשלום
מח-ן:020459564

990103309904750.0033,738.74

זיכוי מלאומיו׳ 04/09/20
המבצע:א.מ. אדרס בע"מ

עבור:דמי חבר האיגוד לצני
מח-ן:028350024

9901033099047300.0033,688.74

ה׳ 03/09/20
דמי רשום

פעולה
8205317.1633,388.74עבור:12 פעולות בחשבון

8205073.0033,405.90ד.ניהול קבועיםה׳ 03/09/20



אסמכתאהערותפרטיםהפעולהתאריך

קוד
מזהה
יתרה בש"חזכותחובה(צרור)

העברה מהבנקא׳ 30/08/20
לטובת:סקאייכיף קום

עבור:השתתפות בקופוני
ספורט

25475122685,800.0033,478.90

העברה מהבנקא׳ 30/08/20
לטובת:סקאייכיף קום

עבור:27 קפיצות הדרכה
במחנה האימונים

22644122682,700.0039,278.90

העברה מהבנקא׳ 30/08/20
לטובת:יעד ברק

Flight-1 24.8.20:עבור
1964412268430.0041,978.90

העברה מהבנקא׳ 30/08/20
לטובת:סמארטבי בע"מ

עבור:חידוש תכנית הכנסות
סליקה ד.תשלום

1882812268400.0042,408.90

א׳ 30/08/20
עמ

העברה/הפקדה
254751226810.2542,808.90

א׳ 30/08/20
עמ

העברה/הפקדה
226441226810.2542,819.15

א׳ 30/08/20
עמ

העברה/הפקדה
196441226810.2542,829.40

א׳ 30/08/20
עמ

העברה/הפקדה
188281226810.2542,839.65

זיכוי מהמזרחיג׳ 25/08/20
המבצע:גפן פרץ

עבור:תשלום שנתי
מח-ן:000235247

9902033099047300.0042,849.90

זיכוי מלאומיג׳ 25/08/20
המבצע:הרוש תום

עבור:תשלום
מח-ן:001974607

9901033099047300.0042,549.90

העברה-ניידג׳ 25/08/20
המבצע:סילבר בן עבור:דמי

חבר איגוד הצניחה
8963212855300.0042,249.90

העברה מהבנקא׳ 23/08/20
לטובת:צבר לירון

עבור:כיבוד מחנה אימונים
11-12.8.20

8678912268386.0041,949.90

העברה מהבנקא׳ 23/08/20
לטובת:משולם פתרונות

תשלום עבור:זיכויים
86475122682,905.0042,335.90

העברה מהבנקא׳ 23/08/20
לטובת:יעד ברק עבור:קורס

הטסת חופה 24.7.20
8611412268430.0045,240.90

א׳ 23/08/20
עמ

העברה/הפקדה
867891226810.2545,670.90

א׳ 23/08/20
עמ

העברה/הפקדה
864751226810.2545,681.15

א׳ 23/08/20
עמ

העברה/הפקדה
861141226810.2545,691.40

העברה-ניידג׳ 18/08/20
המבצע:פאור דמיאן

עבור:הצטרפות לאיגוד
6644612855300.0045,701.65

העברה/הפקדהב׳ 17/08/20
המבצע:צוברי מתן וצוברי

ענבל עבור:דמי חבר - ערן
גל

1162112960300.0045,401.65

96129200990205,102.4445,101.65משולם פתרונותא׳ 09/08/20

ב׳ 03/08/20
דמי רשום

פעולה
7205310.0139,999.21עבור:7 פעולות בחשבון

7205073.0040,009.22ד.ניהול קבועיםב׳ 03/08/20

זיכוי מהמזרחיא׳ 02/08/20
המבצע:אמיר אבו מיאלה

עבור:מבנק 020,סניף 403
,חשבון 000126775

9902033099047200.0040,082.22

העברה מהבנקב׳ 27/07/20
לטובת:סופר זול מסס ובניו
בע"מ עבור:כיבוד לקורסים

980491226869.9439,882.22

העברה מהבנקב׳ 27/07/20
לטובת:גלעד פנחס שירותי

ספ עבור:סמינר קיפול
מתקדם

9558512268500.0039,952.16



אסמכתאהערותפרטיםהפעולהתאריך

קוד
מזהה
יתרה בש"חזכותחובה(צרור)

העברה מהבנקב׳ 27/07/20
לטובת:סופר זול מסס ובניו

בע"מ עבור:כיבוד לכנס
ינואר 2 חשבוניות

156612268673.3140,452.16

ב׳ 27/07/20
עמ

העברה/הפקדה
980491226810.2541,125.47

ב׳ 27/07/20
עמ

העברה/הפקדה
955851226810.2541,135.72

ב׳ 27/07/20
עמ

העברה/הפקדה
15661226810.2541,145.97

96129200990202,513.8141,156.22משולם פתרונותה׳ 09/07/20

העברה מהבנקד׳ 08/07/20
לטובת:סופר זול מסס ובניו

בע"מ עבור:יום קיפול ואימון
מים

6454612268195.3438,642.41

העברה מהבנקד׳ 08/07/20
לטובת:גלעד פנחס שירותי

ספ עבור:סמינר הכרת
הציוד

6155412268500.0038,837.75

העברה מהבנקד׳ 08/07/20
לטובת:מור לוי עבור:פלייר

רכזי ספורט
6131612268200.0039,337.75

ד׳ 08/07/20
עמ

העברה/הפקדה
645461226810.2539,537.75

ד׳ 08/07/20
עמ

העברה/הפקדה
615541226810.2539,548.00

ד׳ 08/07/20
עמ

העברה/הפקדה
613161226810.2539,558.25

ו׳ 03/07/20
דמי רשום

פעולה
620537.1539,568.50עבור:5 פעולות בחשבון

6205073.0039,575.65ד.ניהול קבועיםו׳ 03/07/20

זיכוי מאוצה"חא׳ 28/06/20

המבצע:אנטין דוב
עבור:תשלום חברות

(הערת ל
מח-ן:105020598

9901433099047300.0039,648.65

העברה מהבנקג׳ 23/06/20
לטובת:יעד ברק עבור:קורס

הטסת חופה 18.6.2020
4642812268430.0039,348.65

העברה מהבנקג׳ 23/06/20
לטובת:יוגב פנחס

עבור:אימון מים
4612412268819.0039,778.65

ג׳ 23/06/20
עמ

העברה/הפקדה
174029021226810.2540,597.65

ג׳ 23/06/20
עמ

העברה/הפקדה
174029001226810.2540,607.90

העברה-ניידג׳ 23/06/20
המבצע:מעוז טובה מרים
וצבי עבור:חידוש חברות

מדריך
6401512855300.0040,618.15

העברה-ניידה׳ 18/06/20
המבצע:מזר עמרי ואורית
עבור:דמי חבר עמרי מזר

9005212855300.0040,318.15

העברה/הפקדהו׳ 12/06/20
המבצע:דגן אורן

עבור:איגוד הצניחה אורן
דגן

2417612960300.0040,018.15

זיכוי מדיסקונטא׳ 07/06/20
המבצע:גור ערן ויקטור

עבור:דמי איגוד ערן גור 7
מח-ן:008348822

9901133099047300.0039,718.15

ד׳ 03/06/20
דמי רשום

פעולה
5205314.3039,418.15עבור:10 פעולות בחשבון

5205073.0039,432.45ד.ניהול קבועיםד׳ 03/06/20

זיכוי מלאומיא׳ 31/05/20
המבצע:רז ינון וטל

עבור:תשלום
מח-ן:025220360

9901033099047300.0039,505.45

העברה/הפקדהה׳ 28/05/20
המבצע:ויץ דן עבור:דמי

חבר
6887312960300.0039,205.45



אסמכתאהערותפרטיםהפעולהתאריך

קוד
מזהה
יתרה בש"חזכותחובה(צרור)

זיכוי מלאומיג׳ 26/05/20
המבצע:ונגר ואדים

עבור:תשלום
מח-ן:004401622

9901033099047300.0038,905.45

זיכוי מדיסקונטא׳ 24/05/20
המבצע:גלעד יצחק

עבור:דמי חבר, יצחק גלעד
מח-ן:158141719

9901133099047300.0038,605.45

זיכוי בינלאומיג׳ 19/05/20
המבצע:כבירי תמיר

עבור:דמי חבר לאיגוד
לשנה מח-ן:105419702

9903133099047300.0038,305.45

זיכוי מיהבב׳ 18/05/20
המבצע:מקסים קרוחמלני

עבור:חידוש חברות
מח-ן:000167285

9900433099047300.0038,005.45

זיכוי בינלאומיא׳ 17/05/20
המבצע:מובשוביץ ישראל מ
עבור:חידוש חברות באיגוד

מח-ן:105939684
9903133099047300.0037,705.45

זיכוי מדיסקונטב׳ 11/05/20
המבצע:ראובן אלון

עבור:תשלום
מח-ן:115948149

9901133099047300.0037,405.45

9612920099020809.5237,105.45משולם פתרונותו׳ 08/05/20

זיכוי מלאומיג׳ 05/05/20
המבצע:פריימן יאן

עבור:תשלום
מח-ן:005184467

9901033099047300.0036,295.93

ב׳ 04/05/20
דמי רשום

פעולה
4205312.8735,995.93עבור:9 פעולות בחשבון

4205073.0036,008.80ד.ניהול קבועיםב׳ 04/05/20
10011568084,826.9736,081.80מטח-קניהה׳ 16/04/20
10002568014,816.8940,908.77מטח-קניהה׳ 16/04/20
73656803144.8945,725.66ע' העברת מט"חג׳ 14/04/20

העברה לאחרו׳ 10/04/20
לטובת:רדמי נאור

עבור:החזר עבור דומיין
קודם של האיגוד

35373122681,501.0045,870.55

העברה מהבנקו׳ 10/04/20
לטובת:אילן דהן

עבור:החזרים -מס הכנסה,
אינטרנט וכנס

35075122684,113.0047,371.55

ו׳ 10/04/20
עמ

העברה/הפקדה
35373122682.5551,484.55

ו׳ 10/04/20
עמ

העברה/הפקדה
350751226810.2551,487.10

96129200990203,265.6251,497.35משולם פתרונותג׳ 07/04/20

העברה מהבנקא׳ 05/04/20
לטובת:מור לוי עבור:עיצוב

ומיתוג לתחרויות
9542712268750.0048,231.73

העברה מהבנקא׳ 05/04/20
לטובת:פלייבוקס ישראל
בע"מ עבור:זמן תחרויות

איגוד
48416122681,500.0048,981.73

העברה מהבנקא׳ 05/04/20
לטובת:פלייבוקס ישראל

בע"מ עבור:שעה לתחרויות
איגוד

2604122681,500.0050,481.73

א׳ 05/04/20
עמ

העברה/הפקדה
954271226810.2551,981.73

א׳ 05/04/20
עמ

העברה/הפקדה
484161226810.2551,991.98

א׳ 05/04/20
עמ

העברה/הפקדה
26041226810.2552,002.23

זיכוי מהמזרחיא׳ 05/04/20
המבצע:שירלי נדן

עבור:תשלום איגוד
מח-ן:000480880

9902033099047300.0052,012.48

ו׳ 03/04/20
דמי רשום

פעולה
3205311.4451,712.48עבור:8 פעולות בחשבון



אסמכתאהערותפרטיםהפעולהתאריך

קוד
מזהה
יתרה בש"חזכותחובה(צרור)

3205073.0051,723.92ד.ניהול קבועיםו׳ 03/04/20
5502312855300.0051,796.92המבצע:סולטן יוגבהעברה-ניידד׳ 11/03/20

זיכוי מלאומיא׳ 08/03/20
המבצע:אלון לוברמן

עבור:תשלום
מח-ן:002014505

9901033099047300.0051,496.92

96129200990202,193.4751,196.92משולם פתרונותא׳ 08/03/20

העברה לאחרו׳ 06/03/20
לטובת:הצנחניה מועדון

צניחה 019 עבור:אילייה -
מאמן איגוד 5 קפיצות

8276512268585.0049,003.45

העברה לאחרו׳ 06/03/20
לטובת:הצנחניה מועדון
צניחה 019 עבור:מאמן
גלעד פנחס - 4 קפיצות

8257212268468.0049,588.45

העברה לאחרו׳ 06/03/20
לטובת:קלוב התעופה

לישראל-טיסנא עבור:עלות
כנס, כיבוד ומיתוג

60255122687,804.0050,056.45

ו׳ 06/03/20
עמ

העברה/הפקדה
82765122682.5557,860.45

ו׳ 06/03/20
עמ

העברה/הפקדה
82572122682.5557,863.00

ו׳ 06/03/20
עמ

העברה/הפקדה
60255122682.5557,865.55

זיכוי מלאומיה׳ 05/03/20
המבצע:ירדני מיכל

עבור:תשלום
מח-ן:004687292

9901033099047300.0057,868.10

זיכוי מהמזרחיד׳ 04/03/20
המבצע:ילנה גופליאק

עבור:מבנק 020,סניף 577
,חשבון 000201592

9902033099047300.0057,568.10

ד׳ 04/03/20
דמי רשום

פעולה
2205310.0157,268.10עבור:7 פעולות בחשבון

2205073.0057,278.11ד.ניהול קבועיםד׳ 04/03/20

זיכויג׳ 03/03/20
המבצע:סיטיבנק אירופה

K/1008124135074:עבור
PAY מח-ן:300313019

990223309904740,420.0057,351.11

העברה מהבנקה׳ 27/02/20
לטובת:זהר דוידוביץ

עבור:גמול עבור ישיבות
וניהול עמותה2019

787171226816,800.0016,931.11

ה׳ 27/02/20
עמ

העברה/הפקדה
787171226810.2533,731.11

זיכוי מיהבה׳ 27/02/20
המבצע:דין גולן עבור:מבנק

004,סניף 136 ,חשבון
000135943

9900433099047300.0033,741.36

200555680000161490.3433,441.36ריבית מפקדוןב׳ 24/02/20
2005556800001614928,600.0033,441.02משיכת פקדוןב׳ 24/02/20

זיכוי מלאומיא׳ 23/02/20
המבצע:פישר אייל ונוימן

עבור:תשלום
מח-ן:001024097

9901033099047300.004,841.02

העברה/הפקדהב׳ 17/02/20
המבצע:נימבוס שרותי

צניחה פרל ש עבור:דמי
חבר ורישוי 2020-2021

9539812960300.004,541.02

96129200990204,164.464,241.02משולם פתרונותא׳ 09/02/20

ב׳ 03/02/20
דמי רשום

פעולה
120538.5876.56עבור:6 פעולות בחשבון

1205073.0085.14ד.ניהול קבועיםב׳ 03/02/20
2003344501296614928,600.00158.14הפקדה לפקדוןא׳ 02/02/20

העברה-ניידו׳ 24/01/20
המבצע:זיו אורן

עבור:חידוש חברות איגוד
7565112855300.0028,758.14



אסמכתאהערותפרטיםהפעולהתאריך

קוד
מזהה
יתרה בש"חזכותחובה(צרור)

העברה מהבנקד׳ 22/01/20
לטובת:שועה מוריס

עבור:יתרת דוח 2018
ומקדמה 2019

16252122684,180.0028,458.14

ד׳ 22/01/20
עמ

העברה/הפקדה
162521226810.2532,638.14

העברה לאחרב׳ 13/01/20
לטובת:הולץ עידו ועינת

עבור:הדרכה לחברי האיגוד
7825412268351.0032,648.39

העברה מהבנקב׳ 13/01/20
לטובת:מילמן דור ההמשך
בע"מ עבור:מדליות גביעים

וכו - תשלום סופי
69711122682,199.0032,999.39

העברה מהבנקב׳ 13/01/20
לטובת:שועה מוריס

עבור:מקדמה שכ"ט דוח
2018

69478122682,500.0035,198.39

ב׳ 13/01/20
עמ

העברה/הפקדה
78254122682.5537,698.39

ב׳ 13/01/20
עמ

העברה/הפקדה
697111226810.2537,700.94

ב׳ 13/01/20
עמ

העברה/הפקדה
694781226810.2537,711.19

96129200990201,794.3237,721.44משולם פתרונותה׳ 09/01/20

הנתונים נשלפו בתאריך 05/01/21 בשעה 18:40.


