
תנועות בחשבון

יתרה בחשבון
35,708.70

מסגרת עו"ש
0.00

יתרה למשיכה
35,708.70

אסמכתאהערהפרטיםהפעולהתאריך

קוד
מזהה
יתרה בש"חזכותחובה(צרור)

העברה מהבנקג׳ 31/12/19
לטובת:מור לוי עבור:עיצובים גרפיים

לאיגוד
6841122682,100.0035,708.70

ג׳ 31/12/19
עמ

העברה/הפקדה
68411226810.2537,808.70

זיכוי מלאומיה׳ 26/12/19
המבצע:מזור רועי עבור:תשלום

מח-ן:001380197
9901033099047300.0037,818.95

3624712855300.0037,518.95המבצע:פוגל לאוןהעברה-ניידג׳ 10/12/19
96129200990208,678.0337,218.95משולם פתרונותב׳ 09/12/19

העברה מהבנקו׳ 06/12/19
לטובת:פלייבוקס ישראל בע"מ

עבור:מבצע ה-100 לחברי האיגוד
49531122685,000.0028,540.92

העברה מהבנקו׳ 06/12/19
לטובת:סקאייכיף קום עבור:קופונים

עבור מאמנים-איגוד
9290122682,880.0033,540.92

העברה מהבנקו׳ 06/12/19
לטובת:מילמן דור ההמשך בע"מ

עבור:גביעים ומדליות מקדמה
7978122682,199.0036,420.92

ו׳ 06/12/19
עמ

העברה/הפקדה
495311226810.2538,619.92

ו׳ 06/12/19
עמ

העברה/הפקדה
92901226810.2538,630.17

ו׳ 06/12/19
עמ

העברה/הפקדה
79781226810.2538,640.42

11195310.0138,650.67עבור:7 פעולות בחשבוןדמי רשום פעולהג׳ 03/12/19
11195073.0038,660.68ד.ניהול קבועיםג׳ 03/12/19

זיכוי מהמזרחיג׳ 19/11/19
המבצע:אמיר אבו מיאלה עבור:דמי

חבר באיגוד ישרא
מח-ן:000126775

9902033099047305.0038,733.68

ב׳ 18/11/19
החזרת חיוב
(תאריך ערך:

(17/11
99128000994882,880.0038,428.68

העברה מהבנקא׳ 17/11/19
לטובת:סופר זול מסס ובניו בע"מ

עבור:כיבוד לאליפות ישראל
6922312268208.3835,548.68

העברה מהבנקא׳ 17/11/19
לטובת:סקייכיף קום עבור:צניחות

מדריכים בימי הדרכות 24
54695122682,880.0035,757.06

העברה מהבנקא׳ 17/11/19
לטובת:סוזאנה אלקין עבור:צילום

והדרכה באליפות ישראל
5441812268440.0038,637.06

העברה מהבנקא׳ 17/11/19
לטובת:שועה מוריס עבור:שכר

טרחה - דוחות כספיים איגוד
54146122685,850.0039,077.06

א׳ 17/11/19
עמ

העברה/הפקדה
692231226810.2544,927.06

א׳ 17/11/19
עמ

העברה/הפקדה
546951226810.2544,937.31

א׳ 17/11/19
עמ

העברה/הפקדה
544181226810.2544,947.56

א׳ 17/11/19
עמ

העברה/הפקדה
541461226810.2544,957.81

96129200990205,952.5744,968.06משולם פתרונותה׳ 07/11/19

מס' : 568-81846

סכום: כל הסכומיםסוג פעולה: כל הפעולות…תקופה: 01/01/19 - 12/19

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


אסמכתאהערהפרטיםהפעולהתאריך

קוד
מזהה
יתרה בש"חזכותחובה(צרור)

10195317.1639,015.49עבור:12 פעולות בחשבוןדמי רשום פעולהב׳ 04/11/19
10195073.0039,032.65ד.ניהול קבועיםב׳ 04/11/19

זיכוי מאוצה"חה׳ 31/10/19
המבצע:לגריסי רון עבור:העברה

באינטרנט מח-ן:105190869
9901433099047300.0039,105.65

העברה מהבנקג׳ 29/10/19
לטובת:גלעד פנחס שירותי ספ

עבור:פרסים תחרות אליפות ישראל
46107122681,650.0038,805.65

העברה מהבנקג׳ 29/10/19
לטובת:רז מלכה עבור:הדרכת

טרקים אוקטובר
4602512268491.4040,455.65

ג׳ 29/10/19
עמ

העברה/הפקדה
461071226810.2540,947.05

ג׳ 29/10/19
עמ

העברה/הפקדה
460251226810.2540,957.30

זיכוי מלאומיב׳ 28/10/19
המבצע:גואוכברג אלכסנדר

עבור:תשלום מח-ן:065970048
9901033099047300.0040,967.55

זיכוי מדיסקונטד׳ 23/10/19
המבצע:גלעד יצחק עבור:מיסי חבר

מח-ן:158141719
9901133099047300.0040,667.55

זיכוי מהמזרחיד׳ 16/10/19
המבצע:ילנה דונצ'יק עבור:מאנדרי

גלוך 7417798 מח-ן:000142003
9902033099047300.0040,367.55

זיכוי מאוצה"חא׳ 13/10/19
המבצע:אברוצקי עמית עבור:איגוד
(הערת לקוח) מח-ן:105032430

9901433099047300.0040,067.55

96129200990204,064.8139,767.55משולם פתרונותב׳ 07/10/19

זיכוי מדיסקונטא׳ 06/10/19
המבצע:דיזנגוף אלכסנדר

עבור:חברות באיגוד הצניחה
מח-ן:089717327

9901133099047300.0035,702.74

זיכוי מלאומיא׳ 06/10/19
המבצע:יסמין שגיב, אילן

עבור:תשלום מח-ן:004330522
9901033099047300.0035,402.74

9195317.1635,102.74עבור:12 פעולות בחשבוןדמי רשום פעולהו׳ 04/10/19
9195073.0035,119.90ד.ניהול קבועיםו׳ 04/10/19

זיכוי ממרכנתילד׳ 02/10/19
המבצע:צדוק עמית עבור:תשלום

מח-ן:063349363
9901733099047300.0035,192.90

זיכוי מלאומיד׳ 02/10/19
המבצע:גל בן זכרי עבור:תשלום

מח-ן:020124131
9901033099047300.0034,892.90

העברה-ניידב׳ 23/09/19
המבצע:ברימן ניב עבור:דמי חבר

עבור צנחן חדש (A), ניב ברי
3811812855300.0034,592.90

העברה מהבנקד׳ 18/09/19
לטובת:יוגב פנחס עבור:אימון מים

לחברי האיגוד
6536412268702.0034,292.90

העברה מהבנקד׳ 18/09/19
לטובת:רז מלכה עבור:אימון טרקים

לצנחני האיגוד
6366412268491.4034,994.90

443381226882.0035,486.30לטובת:אוקו עבור:חותמת לאיגודהעברה מהבנקד׳ 18/09/19

ד׳ 18/09/19
עמ

העברה/הפקדה
653641226810.2535,568.30

ד׳ 18/09/19
עמ

העברה/הפקדה
636641226810.2535,578.55

ד׳ 18/09/19
עמ

העברה/הפקדה
443381226810.2535,588.80

זיכוי מהמזרחיג׳ 10/09/19
המבצע:גל פלד עבור:דמי איגוד גל

פלד מח-ן:000190274
9902033099047300.0035,599.05

זיכוי מאוצה"חא׳ 08/09/19
המבצע:לגריסי רון עבור:העברה

באינטרנט מח-ן:105118778
990143309904750.0035,299.05

זיכוי מדיסקונטא׳ 08/09/19
המבצע:מנחם תומר רד,מנח

עבור:תשלום מח-ן:096166454
990113309904750.0035,249.05

זיכוי מיהבא׳ 08/09/19
המבצע:אפרים חגי עבור:מבנק

004,סניף 116 ,חשבון 000120436
990043309904750.0035,199.05

העברהא׳ 08/09/19
המבצע:גן דו רה מי - שלחוב גול

עבור:גולן שלחוב אימון מים
649631215250.0035,149.05

7039915514552.1835,099.05בזק-טלפוןו׳ 06/09/19

זיכוי מאוצה"חה׳ 05/09/19
המבצע:בקר נמרוד עבור:קורס מים

(הערת לקוח מח-ן:105109347
990143309904750.0035,151.23



אסמכתאהערהפרטיםהפעולהתאריך

קוד
מזהה
יתרה בש"חזכותחובה(צרור)

זיכוי מיהבה׳ 05/09/19
המבצע:אפרים חגי עבור:דמי חברות

שנתי אפי מח-ן:000120436
9900433099047300.0035,101.23

1182412855300.0034,801.23המבצע:הולץ עידו ועינתהעברה-ניידה׳ 05/09/19

העברה מהבנקג׳ 03/09/19
לטובת:שועה מוריס עבור:דוחות

שנתיים 2014-2017 מקדמה
9353122688,190.0034,501.23

ג׳ 03/09/19
עמ

העברה/הפקדה
93531226810.2542,691.23

8195324.3142,701.48עבור:17 פעולות בחשבוןדמי רשום פעולהג׳ 03/09/19
8195073.0042,725.79ד.ניהול קבועיםג׳ 03/09/19
8887969.6042,798.79עמ' בטול שיקב׳ 02/09/19

זיכוי מלאומיה׳ 29/08/19
המבצע:נעם פייביש עבור:תשלום

מח-ן:001800489
9901033099047300.0042,868.39

העברה מהבנקג׳ 27/08/19
לטובת:סמארטבי בע"מ

עבור:הכנסות סליקה, ודוח תשלום
לשנה מראש

4472312268400.0042,568.39

ג׳ 27/08/19
עמ

העברה/הפקדה
447231226810.2542,968.39

זיכוי מלאומיג׳ 27/08/19
המבצע:רמי רזיאל מור-זה עבור:רמי

מור זהבי 755753
מח-ן:004094556

9901033099047300.0042,978.64

3126012855300.0042,678.64המבצע:טרנבסקי ויטליהעברה-ניידג׳ 27/08/19

העברה/הפקדהא׳ 25/08/19
המבצע:דר ואביטל נחום עבור:דר

נחום דמי חבר
8314712268300.0042,378.64

זיכוי מדיסקונטג׳ 20/08/19
המבצע:רג'ואן לוטם עבור:מיסי חבר

מח-ן:126173798
9901133099047300.0042,078.64

העברה/הפקדהא׳ 18/08/19
המבצע:גן דו רה מי - שלחוב גול

עבור:שלחוב גולן - דמי חבר -2019
2020

7156312268300.0041,778.64

זיכוי מהמזרחיד׳ 14/08/19
המבצע:רוני קפלנסקי

עבור:הצטרפות לאיגוד
מח-ן:000611527

990203309904750.0041,478.64

זיכוי מאוצה"חד׳ 14/08/19
המבצע:אבירם ניב ו/או ט
עבור:העברה באינטרנט

מח-ן:105108243
9901433099047300.0041,428.64

זיכוי מלאומיד׳ 14/08/19
המבצע:מויאל אורי עבור:הצטרפות

לאיגוד מח-ן:003473798
9901033099047300.0041,128.64

8670512960300.0040,828.64המבצע:ליבק אריההעברה/הפקדהד׳ 14/08/19

העברה/הפקדהב׳ 12/08/19
המבצע:אורן עמית עבור:חידוש

חברות - עמית אורן 066390949
2991112960300.0040,528.64

זיכוי מלאומיה׳ 08/08/19
המבצע:לוטם רוזן עבור:תשלום

מח-ן:004519686
9901033099047300.0040,228.64

2160031112515300.0039,928.64המבצע:אדלר עופרהעברהא׳ 04/08/19

זיכוי מאוצה"חא׳ 04/08/19
המבצע:ישראלי אוהד עמנו

עבור:העברה באינטרנט
מח-ן:105324084

9901433099047200.0039,628.64

זיכוי מאוצה"חא׳ 04/08/19
המבצע:ישראלי אוהד עמנו
עבור:רישיון צניחה (הערת

מח-ן:105324084
9901433099047100.0039,428.64

זיכוי מדיסקונטא׳ 04/08/19
המבצע:פרופ איתן עבור:תשלום

מח-ן:104299268
9901133099047300.0039,328.64

העברה/הפקדהא׳ 04/08/19
המבצע:עגיב בראל עבור:עבור רישיון

צניחה
2078812960300.0039,028.64

7195322.8838,728.64עבור:16 פעולות בחשבוןדמי רשום פעולהא׳ 04/08/19
7195073.0038,751.52ד.ניהול קבועיםא׳ 04/08/19

זיכוי מאוצה"חד׳ 31/07/19
המבצע:שרמן יובל ורד עבור:חברות

באיגוד (הערת מח-ן:105141733
9901433099047300.0038,824.52

8633612855300.0038,524.52המבצע:פלדמן יגאל-טוני ואשל פלדהעברה-ניידו׳ 26/07/19



אסמכתאהערהפרטיםהפעולהתאריך

קוד
מזהה
יתרה בש"חזכותחובה(צרור)

זיכוי מאוצה"חב׳ 22/07/19
המבצע:גולדבלט דוד עבור:דמי

חברות (הערת לקו
מח-ן:105110603

9901433099047300.0038,224.52

זיכוי מאוצה"חא׳ 21/07/19
המבצע:שלי שי עבור:תשלום חברות

(הערת ל מח-ן:105174644
9901433099047300.0037,924.52

זיכוי מאוצה"חד׳ 17/07/19
המבצע:גרון ישראל עבור:חידוש

חברות מועדון מח-ן:105097141
990143309904750.0037,624.52

זיכוי מאוצה"חג׳ 16/07/19
המבצע:אינגבר הדי עבור:תשלום

חברות באיגוד מח-ן:105331063
9901433099047300.0037,574.52

3295812855300.0037,274.52המבצע:עו"ד שחם אליעדהעברה-ניידב׳ 15/07/19

זיכוי מלאומיא׳ 14/07/19
המבצע:סער יוסי שפירא

עבור:תשלום מח-ן:002844161
9901033099047300.0036,974.52

9916212960300.0036,674.52המבצע:קורן אמירהעברה/הפקדהא׳ 14/07/19

העברה/הפקדהא׳ 14/07/19
המבצע:לוי דור ובלומברגר ליאת

עבור:חידוש חברות איגוד הצניחה
5824712960300.0036,374.52

העברה מהבנקה׳ 11/07/19
לטובת:פלייבוקס ישראל בע"מ

עבור:כנס צנחניות
68145122681,400.0036,074.52

ה׳ 11/07/19
עמ

העברה/הפקדה
681451226810.2537,474.52

זיכוי בינלאומיא׳ 07/07/19
המבצע:זיטלני הדר לאה
עבור:העברה באינטרנט

מח-ן:105385409
9903133099047300.0037,484.77

זיכוי מדיסקונטו׳ 05/07/19
המבצע:מנחם תומר רד,מנח

עבור:תשלום מח-ן:096166454
9901133099047300.0037,184.77

זיכוי מהמזרחיה׳ 04/07/19
המבצע:טל אפל עבור:תשלום חברות

באיגוד מח-ן:000214164
9902033099047300.0036,884.77

זיכוי מאוצה"חה׳ 04/07/19
המבצע:קיריקוב מקסים ו/

עבור:תשלום חברות (הערת ל
מח-ן:105036130

9901433099047300.0036,584.77

זיכוי מלאומיה׳ 04/07/19
המבצע:הגר חמאדי עבור:תשלום

מח-ן:001902043
9901033099047300.0036,284.77

זיכוי מלאומיה׳ 04/07/19
המבצע:מאיה אהרן עבור:תשלום

מח-ן:020459564
990103309904750.0035,984.77

4852612855300.0035,934.77המבצע:ישראלי משההעברה-ניידה׳ 04/07/19
619535.7235,634.77עבור:4 פעולות בחשבוןדמי רשום פעולהד׳ 03/07/19
6195073.0035,640.49ד.ניהול קבועיםד׳ 03/07/19

זיכוי מלאומיג׳ 02/07/19
המבצע:אלקין סוזאנה עבור:תשלום

מח-ן:003887738
9901033099047300.0035,713.49

זיכוי מאוצה"חו׳ 28/06/19
המבצע:טסלר אריה ואורלי

עבור:תשלום עבור שירה טסל
מח-ן:105026829

990143309904750.0035,413.49

זיכוי מדיסקונטה׳ 27/06/19
המבצע:מידן ספיר עבור:תשלום

איגוד מח-ן:149712830
9901133099047300.0035,363.49

זיכוי מלאומיה׳ 27/06/19
המבצע:גיגי שי עבור:תשלום

מח-ן:000081322
9901033099047300.0035,063.49

זיכוי מיהבד׳ 26/06/19
המבצע:רמי יצחק לסרי עבור:מבנק

004,סניף 120 ,חשבון 000428784
9900433099047300.0034,763.49

519535.7234,463.49עבור:4 פעולות בחשבוןדמי רשום פעולהב׳ 03/06/19
5195073.0034,469.21ד.ניהול קבועיםב׳ 03/06/19
1350820599077291.2234,542.21כרטיסי אשראי לב׳ 20/05/19
7039915514553.9634,250.99בזק-טלפוןו׳ 10/05/19

זיכוי מלאומיב׳ 06/05/19
המבצע:ניר אלי ורטהיימר

עבור:תשלום מח-ן:001188566
9901033099047300.0034,304.95

419532.8634,004.95עבור:2 פעולות בחשבוןדמי רשום פעולהו׳ 03/05/19
4195073.0034,007.81ד.ניהול קבועיםו׳ 03/05/19

1350820599077291.2234,080.81כרטיסי אשראי לה׳ 02/05/19
6728412960300.0033,789.59המבצע:ויץ דןהעברה/הפקדהג׳ 30/04/19



אסמכתאהערהפרטיםהפעולהתאריך

קוד
מזהה
יתרה בש"חזכותחובה(צרור)

1350820599077291.2233,489.59כרטיסי אשראי לב׳ 08/04/19
319531.4333,198.37עבור:1 פעולות בחשבוןדמי רשום פעולהד׳ 03/04/19
3195073.0033,199.80ד.ניהול קבועיםד׳ 03/04/19

העברה-ניידג׳ 19/03/19
המבצע:לאזארוס נחמיה

עבור:העברה לחברות
2343112855300.0033,272.80

219532.8632,972.80עבור:2 פעולות בחשבוןדמי רשום פעולהב׳ 04/03/19
2195073.0032,975.66ד.ניהול קבועיםב׳ 04/03/19
8345428099049291.4033,048.66דיינרס קלוב ישא׳ 03/03/19

העברה/הפקדהג׳ 26/02/19
המבצע:נימבוס שרותי צניחה פרל ש
עבור:דמי חבר ורישוי מקצועי 2019

3447712960300.0032,757.26

העברה-ניידב׳ 25/02/19
המבצע:בן דוד יוסף ערד ופרן יס

עבור:תשלום איגוד ערד בן דוד
6760612855300.0032,457.26

119534.2932,157.26עבור:3 פעולות בחשבוןדמי רשום פעולהב׳ 04/02/19
1195073.0032,161.55ד.ניהול קבועיםב׳ 04/02/19
1350820599077291.2232,234.55כרטיסי אשראי לא׳ 03/02/19

זיכוי מהמזרחיא׳ 20/01/19
המבצע:ג'יני-נעמה גאון עבור:מבנק

020,סניף 574 ,חשבון 000357540
9902033099047300.0031,943.33

7039915514553.9631,643.33בזק-טלפוןה׳ 10/01/19
12185073.0031,697.29ד.ניהול קבועיםה׳ 03/01/19
1350820599077291.2231,770.29כרטיסי אשראי לד׳ 02/01/19

זיכויים שמקורם בהפקדות שיקים הינם על תנאי למשך 3 ימי עסקים, אלא אם אושר אחרת ע"י הבנק. יתכנו מקרים בהם יתווספו למניין הנ"ל ימים נוספים


