
13/06/2016מועד קובע
514068980מספר ברשם

1123777מספר נייר מזכ
ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"משם חברה

16:00שעת אסיפה
11/07/2016תאריך אסיפה

 9,485,438סה"כ בעלי עני
סך זכויות הצב

שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
1

לאכןלאכןכן400,000יפוי כוח400,000חיים (ויקטור)רביד64191703

לאכןלאכןכן4,542,719יפוי כוח4,542,719איילרביד23762479
לאכןלאכןכן4,542,719יפוי כוח4,542,719אברהםרביד55639785

לאלאכןלאלא20,720כתב הצבעה51096058620,720

לאלאכןלאלא81,801כתב הצבעה52000407881,801

520042540

12,745,776                   

חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין מר חיים (ויקטור) רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כסמנכ"ל כספים של החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016

קופ"ג לעובדי האוניברסיטה 
העברית בירושלים בע"מ

הראל חברה לביטוח בע"מ-
נוסטרו

בע"מ ביטוח מבטחים מנורה 520042540

512245812

לאלאכןלאלא22,637כתב הצבעה51047481022,637

לאלאכןלאלא66,082כתב הצבעה51047481066,082

לאלאכןלאלא8,856כתב הצבעה5402477728,856

לאלאכןלאלא164,762כתב הצבעה540247772164,762

לאלאכןלאלא4,981כתב הצבעה5123105094,981

לאלאכןלאלא24,250כתב הצבעה51288764724,250

הצבעה 309.00בעל מניות א025755117
כןלאלאלאלא309.00אלקטרונית

הצבעה 1,756.00בעל מניות ב038623047
כןלאלאלאלא1,756.00אלקטרונית

לאלאכןלאלא 516,162כתב הצבעה516,162

אדמונד דה רוטשילד ניהול 
קרנות נאמנות

מ מנורה מבטחים ביטוח בע

מנורה מבטחים פנסיה וגמל 
בע"מ

שותפות סל מניות ישראליות

שותפות סל מניות ישראליות

אי.אם.אי.-עזר חברה לביטוח

אי.בי.אי. ניהול קרנות 
נאמנות (1978) בע,מ

תמיר פישמן-חברה לניהול 
קרנות נאמנות



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
מיטב דש 510954498

הצבעה 12,895.00קרנות נאמנו
לאלאכןלאלא12,895.00אלקטרונית

511146490
אנליסט 

הצבעה 1.00אי.אמ.אס. 
לאלאכןלאלא1.00אלקטרונית

511146490
אנליסט 

הצבעה 280.00אי.אמ.אס. 
לאלאכןלאלא280.00אלקטרונית

511146490
אנליסט 

הצבעה 1,420.00אי.אמ.אס. 
לאלאכןלאלא1,420.00אלקטרונית

511146490
אנליסט 

הצבעה 1,766.00אי.אמ.אס. 
לאלאכןלאלא1,766.00אלקטרונית

511146490
אנליסט 

הצבעה 2,904.00אי.אמ.אס. 
לאלאכןלאלא2,904.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 3,010.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא3,010.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 3,500.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא3,500.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 9,000.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא9,000.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 9,000.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא9,000.00אלקטרונית

קרנות הצבעהמגדל מגדל קרנות511303661
הצבעה500.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא500.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 834.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא834.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 1,564.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא1,564.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 2,000.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא2,000.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,102.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,102.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,444.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,444.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,488.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,488.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 10,999.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא10,999.00אלקטרונית

הצבעה 12,600.00אפסילון511576209
לאלאכןלאלא12,600.00אלקטרונית

הצבעה 28,789.00אפסילון511576209
לאלאכןלאלא28,789.00אלקטרונית



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
511776783

הראל - פיא 
הצבעה 880.00קרנות 

לאלאכןלאלא880.00אלקטרונית

511776783
הראל - פיא 

הצבעה 1,000.00קרנות 
לאלאכןלאלא1,000.00אלקטרונית

511776783
הראל - פיא 

הצבעה 1,479.00קרנות 
לאלאכןלאלא1,479.00אלקטרונית

511776783
הראל - פיא 

הצבעה 2,500.00קרנות 
לאלאכןלאלא2,500.00אלקטרונית

511776783
הראל - פיא 

הצבעה 3,200.00קרנות 
לאלאכןלאלא3,200.00אלקטרונית

511776783
הראל - פיא 

הצבעה 72,346.00קרנות 
לאלאכןלאלא72,346.00אלקטרונית

512227265
הלמן - 

הצבעה 7,184.00אלדובי קופות 
לאלאכןלאלא7,184.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 31,800.00וגמל ב

לאלאכןלאלא31,800.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 1,907.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא1,907.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 25,739.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא25,739.00אלקטרונית

פנסיה הצבעהאיילון איילון פנסיה513741017
הצבעה32,354.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא32,354.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 221.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא221.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 4,716.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא4,716.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 11,599.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא11,599.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 27,413.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא27,413.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 51,829.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא51,829.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 156.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן156.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 300.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן300.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 1,800.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן1,800.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 2,648.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן2,648.00אלקטרונית



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
513846808

ילין לפידות - 
הצבעה 2,789.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן2,789.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 4,500.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן4,500.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 6,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן6,000.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 10,217.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן10,217.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 15,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן15,000.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 15,965.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן15,965.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 19,737.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן19,737.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 27,300.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן27,300.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 38,130.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן38,130.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 45,822.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן45,822.00אלקטרונית

- לפידות הצבעהילין 513846808
- ילין לפידות
הצבעה71,629.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן71,629.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 80,260.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן80,260.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 83,471.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן83,471.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 197,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן197,000.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 275,591.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן275,591.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 41,000.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא41,000.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 4,767.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא4,767.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 5,243.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא5,243.00אלקטרונית

11,734,34211,478,116255,917309סה"כ
בעלי עניין 

 2,248,9041,992,678אישי)



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

מאושר/לא 
מאושר

ההחלטה 
אושרה

שיעור 
ההצבעה 

בעד אישור 
העסקה 

מתוך סך 
המצביעים 

שאינם בעלי 
שליטה 

בחברה/שאינ
ם בעלי עניין 
אישי באישור 

88.61%

שיעור 
המצביעים 
נגד מתוך 
סך זכויות 
ההצבעה 
בחברה

2.01%

2

לאכןלאכןכן400,000יפוי כוח400,000חיים (ויקטור)רביד64191703

לאכןלאכןכן4,542,719יפוי כוח4,542,719איילרביד23762479
לאכןלאכןכן4,542,719יפוי כוח4,542,719אברהםרביד55639785

לאלאכןלאלא20,720כתב הצבעה51096058620,720

לאלאכןלאלא81,801כתב הצבעה52000407881,801

חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אייל רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016

קופ"ג לעובדי האוניברסיטה 
העברית בירושלים בע"מ

הראל חברה לביטוח בע"מ-
נוסטרו

520042540

512245812

לאלאכןלאלא22,637כתב הצבעה51047481022,637

לאלאכןלאלא66,082כתב הצבעה51047481066,082

לאלאכןלאלא8,856כתב הצבעה5402477728,856

לאלאכןלאלא164,762כתב הצבעה540247772164,762

לאלאכןלאלא4,981כתב הצבעה5123105094,981

לאלאכןלאלא24,250כתב הצבעה51288764724,250

הצבעה 309.00בעל מניות א25755117
כןלאלאלאלא309.00אלקטרונית

הצבעה 1,756.00בעל מניות ב038623047
כןלאלאלאלא1,756.00אלקטרונית

מיטב דש 510954498
הצבעה 12,895.00קרנות נאמנו

לאלאכןלאלא12,895.00אלקטרונית

מנורה מבטחים פנסיה וגמל 
בע"מ

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
516,162

נוסטרו

שותפות סל מניות ישראליות

שותפות סל מניות ישראליות

אי.אם.אי.-עזר חברה לביטוח

אדמונד דה רוטשילד ניהול 
קרנות נאמנות

לאלאכן

אי.בי.אי. ניהול קרנות 
נאמנות (1978) בע,מ

תמיר פישמן-חברה לניהול 
קרנות נאמנות

לאלא516,162כתב הצבעה



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
אנליסט 511146490

הצבעה 1.00אי.אמ.אס. 
לאלאכןלאלא1.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 280.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא280.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1,420.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1,420.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1,766.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1,766.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 2,904.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא2,904.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 3,010.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא3,010.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 3,500.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא3,500.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 9,000.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא9,000.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 9,000.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא9,000.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 500.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא500.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 834.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא834.00אלקטרונית

מגדל קרנות511303661
הצבעה1,564.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא1,564.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 2,000.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא2,000.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,102.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,102.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,444.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,444.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,488.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,488.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 10,999.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא10,999.00אלקטרונית

הצבעה 12,600.00אפסילון511576209
לאלאכןלאלא12,600.00אלקטרונית

הצבעה 28,789.00אפסילון511576209
לאלאכןלאלא28,789.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 880.00קרנות 

לאלאכןלאלא880.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 1,000.00קרנות 

לאלאכןלאלא1,000.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 1,479.00קרנות 

לאלאכןלאלא1,479.00אלקטרונית



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
הראל - פיא 511776783

הצבעה 2,500.00קרנות 
לאלאכןלאלא2,500.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 3,200.00קרנות 

לאלאכןלאלא3,200.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 72,346.00קרנות 

לאלאכןלאלא72,346.00אלקטרונית

הלמן - 512227265
הצבעה 7,184.00אלדובי קופות 

לאלאכןלאלא7,184.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 31,800.00וגמל ב

לאלאכןלאלא31,800.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 1,907.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא1,907.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 25,739.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא25,739.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 32,354.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא32,354.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 221.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא221.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 4,716.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא4,716.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 11,599.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא11,599.00אלקטרונית

פסגות קרנות513765339
הצבעה27,413.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא27,413.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 51,829.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא51,829.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 156.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן156.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 300.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן300.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 1,800.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן1,800.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 2,648.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן2,648.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 2,789.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן2,789.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 4,500.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן4,500.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 6,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן6,000.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 10,217.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן10,217.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 15,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן15,000.00אלקטרונית



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
ילין לפידות - 513846808

הצבעה 15,965.00ניהול קרנות 
לאלאכןלאכן15,965.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 19,737.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן19,737.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 27,300.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן27,300.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 38,130.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן38,130.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
ניהול קרנות 

נאמנ
הצבעה 45,822.00

לאלאכןלאכן45,822.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
ניהול קרנות 

נאמנ
הצבעה 71,629.00

לאלאכןלאכן71,629.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
ניהול קרנות 

נאמנ
הצבעה 80,260.00

לאלאכןלאכן80,260.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
ניהול קרנות 

נאמנ
הצבעה 83,471.00

לאלאכןלאכן83,471.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 197,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן197,000.00אלקטרונית
תנאמנ אלקטרונ

513846808
ילין לפידות - 
ניהול קרנות 

נאמנ
הצבעה 275,591.00

לאלאכןלאכן275,591.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 41,000.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא41,000.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 4,767.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא4,767.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 5,243.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא5,243.00אלקטרונית

11,734,34211,335,306398,727309סה"כ
סה"כ (ללא 
 2,248,9041,849,868בעלי עניין 



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

מאושר/לא 
מאושר

ההחלטה 
אושרה

שיעור 
ההצבעה 

בעד אישור 
העסקה 

מתוך סך 
המצביעים 

שאינם בעלי 
שליטה 

בחברה/שאינ
ם בעלי עניין 
אישי באישור 

82.26%

שיעור 
המצביעים 
נגד מתוך 
סך זכויות 
ההצבעה 
בחברה

3.13%

3

לאכןלאכןכן400,000יפוי כוח400,000חיים (ויקטור)רביד64191703

לאכןלאכןכן4,542,719יפוי כוח4,542,719איילרביד23762479
לאכןלאכןכן4,542,719יפוי כוח4,542,719אברהםרביד55639785

לאלאכןלאלא20,720כתב הצבעה51096058620,720

הצבעה52000407881,801 לאלאכןלאלא81,801כתב

חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אברהם רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כסמנכ"ל תפעול ופיתוח עסקי של החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016

הראל חברה לביטוח בע"מ-

קופ"ג לעובדי האוניברסיטה 
העברית בירושלים בע"מ

לאלאכןלאלא81,801כתב הצבעה52000407881,801

520042540

512245812

לאלאכןלאלא22,637כתב הצבעה51047481022,637

לאלאכןלאלא66,082כתב הצבעה51047481066,082

לאלאכןלאלא8,856כתב הצבעה5402477728,856

לאלאכןלאלא164,762כתב הצבעה540247772164,762

לאלאכןלאלא4,981כתב הצבעה5123105094,981

לאלאכןלאלא24,250כתב הצבעה51288764724,250

הצבעה 309.00בעל מניות א025755117
כןלאלאלאלא309.00אלקטרונית

038623047
בעל מניות ב

הצבעה 1,756.00
כןלאלאלאלא1,756.00אלקטרונית

לאלא
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

נוסטרו

לאלאכן516,162כתב הצבעה

אי.בי.אי. ניהול קרנות 
נאמנות (1978) בע,מ

מנורה מבטחים פנסיה וגמל 
בע"מ

516,162

תמיר פישמן-חברה לניהול 
קרנות נאמנות

שותפות סל מניות ישראליות

שותפות סל מניות ישראליות

אי.אם.אי.-עזר חברה לביטוח

אדמונד דה רוטשילד ניהול 
קרנות נאמנות



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
מיטב דש 510954498

הצבעה 12,895.00קרנות נאמנו
לאלאכןלאלא12,895.00אלקטרונית

511146490
אנליסט 

הצבעה 1.00אי.אמ.אס. 
לאלאכןלאלא1.00אלקטרונית

511146490
אנליסט 

הצבעה 280.00אי.אמ.אס. 
לאלאכןלאלא280.00אלקטרונית

511146490
אנליסט 

הצבעה 1,420.00אי.אמ.אס. 
לאלאכןלאלא1,420.00אלקטרונית

511146490
אנליסט 

הצבעה 1,766.00אי.אמ.אס. 
לאלאכןלאלא1,766.00אלקטרונית

511146490
אנליסט 

הצבעה 2,904.00אי.אמ.אס. 
לאלאכןלאלא2,904.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 3,010.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא3,010.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 3,500.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא3,500.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 9,000.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא9,000.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 9,000.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא9,000.00אלקטרונית

500מגדל קרנות 511303661 500הצבעה 00 לאלאכןלאלא00 לאלאכןלאלא500.00אלקטרונית500.00נאמנות ב511303661

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 834.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא834.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 1,564.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא1,564.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 2,000.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא2,000.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,102.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,102.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,444.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,444.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,488.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,488.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 10,999.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא10,999.00אלקטרונית

הצבעה 12,600.00אפסילון511576209
לאלאכןלאלא12,600.00אלקטרונית

הצבעה 28,789.00אפסילון511576209
לאלאכןלאלא28,789.00אלקטרונית

511776783
הראל - פיא 

הצבעה 880.00קרנות 
לאלאכןלאלא880.00אלקטרונית



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
511776783

הראל - פיא 
הצבעה 1,000.00קרנות 

לאלאכןלאלא1,000.00אלקטרונית

511776783
הראל - פיא 

הצבעה 1,479.00קרנות 
לאלאכןלאלא1,479.00אלקטרונית

511776783
הראל - פיא 

הצבעה 2,500.00קרנות 
לאלאכןלאלא2,500.00אלקטרונית

511776783
הראל - פיא 

הצבעה 3,200.00קרנות 
לאלאכןלאלא3,200.00אלקטרונית

511776783
הראל - פיא 

הצבעה 72,346.00קרנות 
לאלאכןלאלא72,346.00אלקטרונית

512227265
הלמן - 

הצבעה 7,184.00אלדובי קופות 
לאלאכןלאלא7,184.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 31,800.00וגמל ב

לאלאכןלאלא31,800.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 1,907.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא1,907.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 25,739.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא25,739.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 32,354.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא32,354.00אלקטרונית

221פסגות קרנות 513765339 221הצבעה 00 לאלאכןלאלא00 לאלאכןלאלא221.00אלקטרונית221.00נאמנות בע"מ513765339

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 4,716.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא4,716.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 11,599.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא11,599.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 27,413.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא27,413.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 51,829.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא51,829.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 156.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן156.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 300.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן300.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 1,800.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן1,800.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 2,648.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן2,648.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 2,789.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן2,789.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 4,500.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן4,500.00אלקטרונית



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
513846808

ילין לפידות - 
הצבעה 6,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן6,000.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 10,217.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן10,217.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 15,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן15,000.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 15,965.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן15,965.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 19,737.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן19,737.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 27,300.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן27,300.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 38,130.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן38,130.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 45,822.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן45,822.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 71,629.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן71,629.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 80,260.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן80,260.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 

83 471 83הצבעה 00 471 לאלאכןלאכן00 לאלאכןלאכן83,471.00אלקטרונית83,471.00ניהול קרנות513846808

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 197,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן197,000.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 275,591.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן275,591.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 41,000.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא41,000.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 4,767.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא4,767.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 5,243.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא5,243.00אלקטרונית

11,734,34211,335,306398,727309סה"כ
סה"כ (ללא 
 2,248,9041,849,868בעלי עניין 



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

מאושר/לא 
מאושר

ההחלטה 
אושרה

שיעור 
ההצבעה 

בעד אישור 
העסקה 

מתוך סך 
המצביעים 

שאינם בעלי 
שליטה 

בחברה/שאינ
ם בעלי עניין 
אישי באישור 

82.26%

שיעור 
המצביעים 
נגד מתוך 
סך זכויות 
ההצבעה 
בחברה

3.13%

4

לאכןלאכןכן400,000יפוי כוח400,000חיים (ויקטור)רביד64191703

לאכןלאכןכן4,542,719יפוי כוח4,542,719איילרביד23762479
לאכןלאכןכן4,542,719יפוי כוח4,542,719אברהםרביד55639785

לאלאכןלאלא20,720כתב הצבעה51096058620,720

52000407881 הצבעה801 81כתב לאלאכןלאלא801 הראל חברה לביטוח בע"מ-

התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' מיכל רביד, אשתו של אברהם רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין העסקתה כאחראית על תכנון, עיצוב  ורישוי סניפים של החברה, לתקופה של שלוש שנים החל 
מיום 1 באפריל 2016

קופ"ג לעובדי האוניברסיטה 
העברית בירושלים בע"מ

לאלאכןלאלא81,801כתב הצבעה52000407881,801

520042540

512245812

לאלאכןלאלא22,637כתב הצבעה51047481022,637

לאלאכןלאלא66,082כתב הצבעה51047481066,082

לאלאכןלאלא8,856כתב הצבעה5402477728,856

לאלאכןלאלא164,762כתב הצבעה540247772164,762

לאלאכןלאלא4,981כתב הצבעה5123105094,981

לאלאכןלאלא24,250כתב הצבעה51288764724,250

הצבעה 309.00בעל מניות א025755117
כןלאלאלאלא309.00אלקטרונית

הצבעה 1,756.00בעל מניות ב038623047
כןלאלאלאלא1,756.00אלקטרונית

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

נוסטרו

לא516,162
מנורה מבטחים פנסיה וגמל 

בע"מ

לאלא516,162כתב הצבעה

אי.בי.אי. ניהול קרנות 
נאמנות (1978) בע,מ

תמיר פישמן-חברה לניהול 
קרנות נאמנות

לאכן

שותפות סל מניות ישראליות

שותפות סל מניות ישראליות

אי.אם.אי.-עזר חברה לביטוח

אדמונד דה רוטשילד ניהול 
קרנות נאמנות



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
מיטב דש 510954498

הצבעה 12,895.00קרנות נאמנו
לאלאכןלאלא12,895.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 280.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא280.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1,420.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1,420.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1,766.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1,766.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 2,904.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא2,904.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 3,010.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא3,010.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 3,500.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא3,500.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 9,000.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא9,000.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 9,000.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא9,000.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 500.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא500.00אלקטרונית

מגדל קרנות511303661
הצבעה834.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא834.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 1,564.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא1,564.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 2,000.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא2,000.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,102.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,102.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,444.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,444.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,488.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,488.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 10,999.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא10,999.00אלקטרונית

הצבעה 12,600.00אפסילון511576209
לאלאכןלאלא12,600.00אלקטרונית

הצבעה 28,789.00אפסילון511576209
לאלאכןלאלא28,789.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 880.00קרנות 

לאלאכןלאלא880.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 1,000.00קרנות 

לאלאכןלאלא1,000.00אלקטרונית



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
הראל - פיא 511776783

הצבעה 1,479.00קרנות 
לאלאכןלאלא1,479.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 2,500.00קרנות 

לאלאכןלאלא2,500.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 3,200.00קרנות 

לאלאכןלאלא3,200.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 72,346.00קרנות 

לאלאכןלאלא72,346.00אלקטרונית

הלמן - 512227265
הצבעה 7,184.00אלדובי קופות 

לאלאכןלאלא7,184.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 31,800.00וגמל ב

לאלאכןלאלא31,800.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 1,907.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא1,907.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 25,739.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא25,739.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 32,354.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא32,354.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 221.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא221.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 4,716.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא4,716.00אלקטרונית

פסגות קרנות513765339
הצבעה11,599.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא11,599.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 27,413.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא27,413.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 51,829.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא51,829.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 156.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן156.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 300.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן300.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 1,800.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן1,800.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 2,648.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן2,648.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 2,789.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן2,789.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 4,500.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן4,500.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 6,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן6,000.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 10,217.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן10,217.00אלקטרונית



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
ילין לפידות - 513846808

הצבעה 15,000.00ניהול קרנות 
לאלאכןלאכן15,000.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 15,965.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן15,965.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 19,737.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן19,737.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 27,300.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן27,300.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
ניהול קרנות 

נאמנ
הצבעה 38,130.00

לאלאכןלאכן38,130.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
ניהול קרנות 

נאמנ
הצבעה 45,822.00

לאלאכןלאכן45,822.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
ניהול קרנות 

נאמנ
הצבעה 71,629.00

לאלאכןלאכן71,629.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
ניהול קרנות 

נאמנ
הצבעה 80,260.00

לאלאכןלאכן80,260.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
הצבעה 83,471.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן83,471.00אלקטרונית
תנאמנ אלקטרונ

513846808
ילין לפידות - 
ניהול קרנות 

נאמנ
הצבעה 197,000.00

לאלאכןלאכן197,000.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
ניהול קרנות 

נאמנ
הצבעה 275,591.00

לאלאכןלאכן275,591.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 41,000.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא41,000.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 4,767.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא4,767.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 5,243.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא5,243.00אלקטרונית

11,734,34211,638,25595,778309סה"כ



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
סה"כ (ללא 
 2,248,9042,152,817בעלי עניין 

מאושר/לא 
מאושר

ההחלטה 
אושרה

שיעור 
ההצבעה 

בעד אישור 
העסקה 

מתוך סך 
המצביעים 

שאינם בעלי 
שליטה 

בחברה/שאינ
ם בעלי עניין 
אישי באישור 

95.73%

שיעור 
המצביעים 
נגד מתוך 
סך זכויות 
ההצבעה 
בחברה

0.75%

6

לאכןלאכןכן400,000יפוי כוח400,000חיים (ויקטור)רביד64191703

לאכןלאכןכן4,542,719יפוי כוח4,542,719איילרביד23762479
לאכןלאכןכן4,542,719יפוי כוח4,542,719אברהםרביד55639785

הצבעה51096058620,720 לאלאכןלאלא20,720כתב קופ"ג לעובדי האוניברסיטה 
" ל

חידוש מינוי משרד רואי החשבון, BDO זיו האפט רואי חשבון, לכהונה כרואה חשבון מבקר של החברה ודיווח על שכרו בשנת 2015.

לאלאכןלאלא20,720כתב הצבעה51096058620,720

לאלאכןלאלא81,801כתב הצבעה52000407881,801

520042540

512245812

לאלאכןלאלא22,637כתב הצבעה51047481022,637

לאלאכןלאלא66,082כתב הצבעה51047481066,082

לאלאכןלאלא8,856כתב הצבעה5402477728,856

לאלאכןלאלא164,762כתב הצבעה540247772164,762

לאלאכןלאלא4,981כתב הצבעה5123105094,981

לאלאכןלאלא24,250כתב הצבעה51288764724,250

הצבעה 309.00בעל מניות א025755117
כןלאלאלאלא309.00אלקטרונית

העברית בירושלים בע"מ

מנורה מבטחים פנסיה וגמל 
בע"מ

הראל חברה לביטוח בע"מ-
נוסטרו

תמיר פישמן-חברה לניהול 
קרנות נאמנות

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
516,162כתב הצבעה516,162

אי.בי.אי. ניהול קרנות 
נאמנות (1978) בע,מ

לאלאכןלאלא

שותפות סל מניות ישראליות

שותפות סל מניות ישראליות

אי.אם.אי.-עזר חברה לביטוח

אדמונד דה רוטשילד ניהול 
קרנות נאמנות



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
הצבעה 1,756.00בעל מניות ב038623047

כןלאלאלאלא1,756.00אלקטרונית

מיטב דש 510954498
הצבעה 12,895.00קרנות נאמנו

לאלאכןלאלא12,895.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 280.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא280.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1,420.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1,420.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1,766.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1,766.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 2,904.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא2,904.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 3,010.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא3,010.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 3,500.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא3,500.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 9,000.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא9,000.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 9,000.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא9,000.00אלקטרונית

מגדל קרנות511303661
הצבעה500.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא500.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 834.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא834.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 1,564.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא1,564.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 2,000.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא2,000.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,102.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,102.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,444.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,444.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,488.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,488.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 10,999.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא10,999.00אלקטרונית

הצבעה 12,600.00אפסילון511576209
לאלאכןלאלא12,600.00אלקטרונית

הצבעה 28,789.00אפסילון511576209
לאלאכןלאלא28,789.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 880.00קרנות 

לאלאכןלאלא880.00אלקטרונית



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
הראל - פיא 511776783

הצבעה 1,000.00קרנות 
לאלאכןלאלא1,000.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 1,479.00קרנות 

לאלאכןלאלא1,479.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 2,500.00קרנות 

לאלאכןלאלא2,500.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 3,200.00קרנות 

לאלאכןלאלא3,200.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 72,346.00קרנות 

לאלאכןלאלא72,346.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 31,800.00וגמל ב

לאלאכןלאלא31,800.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 1,907.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא1,907.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 25,739.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא25,739.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 32,354.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא32,354.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 221.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא221.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 4,716.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא4,716.00אלקטרונית

פסגות קרנות513765339
הצבעה11,599.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא11,599.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 27,413.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא27,413.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 51,829.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא51,829.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 156.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן156.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 300.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן300.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 1,800.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן1,800.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 2,648.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן2,648.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 2,789.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן2,789.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 4,500.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן4,500.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 6,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן6,000.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 10,217.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן10,217.00אלקטרונית



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
ילין לפידות - 513846808

הצבעה 15,000.00ניהול קרנות 
לאלאכןלאכן15,000.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 15,965.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן15,965.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 19,737.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן19,737.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 27,300.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן27,300.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 38,130.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן38,130.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 45,822.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן45,822.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
ניהול קרנות 

נאמנ
הצבעה 71,629.00

לאלאכןלאכן71,629.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
ניהול קרנות 

נאמנ
הצבעה 80,260.00

לאלאכןלאכן80,260.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
ניהול קרנות 

נאמנ
הצבעה 83,471.00

לאלאכןלאכן83,471.00אלקטרונית

הצבעהילין לפידות -  ניהול קרנות513846808
נאמנ

הצבעה197,000.00
לאלאכןלאכן197,000.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
ניהול קרנות 

נאמנ
הצבעה 275,591.00

לאלאכןלאכן275,591.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 41,000.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא41,000.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 4,767.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא4,767.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 5,243.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא5,243.00אלקטרונית

11,727,15810,828,5340898,624סה"כ
ההחלטה מאושר / לא 



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

7

לאכןלאכןכן400,000יפוי כוח400,000חיים (ויקטור)רביד64191703

לאכןלאכןכן4,542,719יפוי כוח4,542,719איילרביד23762479
לאכןלאכןכן4,542,719יפוי כוח4,542,719אברהםרביד55639785

לאלאכןלאלא20,720כתב הצבעה51096058620,720

לאלאכןלאלא81,801כתב הצבעה52000407881,801

520042540

512245812

לאלאכןלאלא22,637כתב הצבעה51047481022,637

לאלאכןלאלא66,082כתב הצבעה51047481066,082

לאלאכןלאלא8,856כתב הצבעה5402477728,856

540247772164 762164 לללל762

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

הראל חברה לביטוח בע"מ-
נוסטרו

קופ"ג לעובדי האוניברסיטה 
העברית בירושלים בע"מ

מינוי מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

לאלאכןלאלא 516,162כתב הצבעה516,162

שותפות סל מניות ישראליות

ל ל

אי.בי.אי. ניהול קרנות 
נאמנות (1978) בע,מ

תמיר פישמן-חברה לניהול 
קרנות נאמנות

מנורה מבטחים פנסיה וגמל 
בע"מ

לאלאכןלאלא164,762כתב הצבעה540247772164,762

לאלאכןלאלא4,981כתב הצבעה5123105094,981

לאלאכןלאלא24,250כתב הצבעה51288764724,250

הצבעה 309.00בעל מניות א025755117
כןלאלאלאלא309.00אלקטרונית

הצבעה 1,756.00בעל מניות ב038623047
כןלאלאלאלא1,756.00אלקטרונית

מיטב דש 510954498
הצבעה 12,895.00קרנות נאמנו

לאלאכןלאלא12,895.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 280.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא280.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1,420.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1,420.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1,766.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1,766.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 2,904.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא2,904.00אלקטרונית

שותפות סל מניות ישראליות

אי.אם.אי.-עזר חברה לביטוח

אדמונד דה רוטשילד ניהול 
קרנות נאמנות



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
מגדל  קרנות 511303661

הצבעה 3,010.00נאמנות בע"מ
לאלאכןלאלא3,010.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 3,500.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא3,500.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 9,000.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא9,000.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 9,000.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא9,000.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 500.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא500.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 834.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא834.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 1,564.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא1,564.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 2,000.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא2,000.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,102.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,102.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,444.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,444.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,488.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,488.00אלקטרונית

מגדל קרנות511303661
הצבעה10,999.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא10,999.00אלקטרונית

הצבעה 12,600.00אפסילון511576209
לאלאכןלאלא12,600.00אלקטרונית

הצבעה 28,789.00אפסילון511576209
לאלאכןלאלא28,789.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 880.00קרנות 

לאלאכןלאלא880.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 1,000.00קרנות 

לאלאכןלאלא1,000.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 1,479.00קרנות 

לאלאכןלאלא1,479.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 2,500.00קרנות 

לאלאכןלאלא2,500.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 3,200.00קרנות 

לאלאכןלאלא3,200.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 72,346.00קרנות 

לאלאכןלאלא72,346.00אלקטרונית

הלמן - 512227265
הצבעה 7,184.00אלדובי קופות 

לאלאכןלאלא7,184.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 31,800.00וגמל ב

לאלאכןלאלא31,800.00אלקטרונית



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
איילון פנסיה 513741017

הצבעה 1,907.00וגמל בע"מ
לאלאכןלאלא1,907.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 25,739.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא25,739.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 32,354.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא32,354.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 221.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא221.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 4,716.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא4,716.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 11,599.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא11,599.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 27,413.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא27,413.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 51,829.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא51,829.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 156.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן156.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 300.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן300.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 1,800.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן1,800.00אלקטרונית

513846808- ילין לפידות
הצבעה2,648.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן2,648.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 2,789.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן2,789.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 4,500.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן4,500.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 6,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן6,000.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 10,217.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן10,217.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 15,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן15,000.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 15,965.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן15,965.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 19,737.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן19,737.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 27,300.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן27,300.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 38,130.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן38,130.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 45,822.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן45,822.00אלקטרונית



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
ילין לפידות - 513846808

הצבעה 71,629.00ניהול קרנות 
לאלאכןלאכן71,629.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 80,260.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן80,260.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 83,471.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן83,471.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 197,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן197,000.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 275,591.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן275,591.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 41,000.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא41,000.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 4,767.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא4,767.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 5,243.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא5,243.00אלקטרונית

11,734,34211,497,382236,651309סה"כ
ההחלטה מאושר / לא 

מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה8

לאכןלאכןכן400,000יפוי כוח400,000חיים (ויקטור)רביד64191703

לאכןלאכןכן4,542,719יפוי כוח4,542,719איילרביד23762479
לאכןלאכןכן4,542,719יפוי כוח4,542,719אברהםרביד55639785

לאלאכןלאלא20,720כתב הצבעה51096058620,720

לאלאכןלאלא81,801כתב הצבעה52000407881,801

520042540

512245812

לאלאכןלאלא22,637כתב הצבעה51047481022,637

לאלאכןלאלא66,082כתב הצבעה51047481066,082

לאלאכןלאלא8,856כתב הצבעה5402477728,856

לאלאכןלאלא164,762כתב הצבעה540247772164,762

קופ"ג לעובדי האוניברסיטה 
העברית בירושלים בע"מ

הראל חברה לביטוח בע"מ-
נוסטרו

לאלאכןלאלא
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

516,162כתב הצבעה516,162
מנורה מבטחים פנסיה וגמל 

בע"מ

אי.בי.אי. ניהול קרנות 
נאמנות (1978) בע,מ

תמיר פישמן-חברה לניהול 
קרנות נאמנות

שותפות סל מניות ישראליות

שותפות סל מניות ישראליות



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
לאלאכןלאלא4,981כתב הצבעה5123105094,981

לאלאכןלאלא24,250כתב הצבעה51288764724,250

הצבעה 309.00בעל מניות א025755117
כןלאלאלאלא309.00אלקטרונית

הצבעה 1,756.00בעל מניות ב038623047
כןלאלאלאלא1,756.00אלקטרונית

מיטב דש 510954498
הצבעה 12,895.00קרנות נאמנו

לאלאכןלאלא12,895.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 280.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא280.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1,420.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1,420.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1,766.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1,766.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 2,904.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא2,904.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 3,010.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא3,010.00אלקטרונית

אי.אם.אי.-עזר חברה לביטוח

אדמונד דה רוטשילד ניהול 
קרנות נאמנות

מגדל  קרנות511303661
הצבעה3,500.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא3,500.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 9,000.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא9,000.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 9,000.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא9,000.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 500.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא500.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 834.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא834.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 1,564.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא1,564.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 2,000.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא2,000.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,102.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,102.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,444.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,444.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,488.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,488.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 10,999.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא10,999.00אלקטרונית



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
הצבעה 12,600.00אפסילון511576209

לאלאכןלאלא12,600.00אלקטרונית

הצבעה 28,789.00אפסילון511576209
לאלאכןלאלא28,789.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 880.00קרנות 

לאלאכןלאלא880.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 1,000.00קרנות 

לאלאכןלאלא1,000.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 1,479.00קרנות 

לאלאכןלאלא1,479.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 2,500.00קרנות 

לאלאכןלאלא2,500.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 3,200.00קרנות 

לאלאכןלאלא3,200.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 72,346.00קרנות 

לאלאכןלאלא72,346.00אלקטרונית

הלמן - 512227265
הצבעה 7,184.00אלדובי קופות 

לאלאכןלאלא7,184.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 31,800.00וגמל ב

לאלאכןלאלא31,800.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 1,907.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא1,907.00אלקטרונית

איילון פנסיה513741017
הצבעה25,739.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא25,739.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 32,354.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא32,354.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 221.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא221.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 4,716.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא4,716.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 11,599.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא11,599.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 27,413.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא27,413.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 51,829.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא51,829.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 156.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן156.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 300.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן300.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 1,800.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן1,800.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 2,648.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן2,648.00אלקטרונית



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
ילין לפידות - 513846808

הצבעה 2,789.00ניהול קרנות 
לאלאכןלאכן2,789.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 4,500.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן4,500.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 6,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן6,000.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 10,217.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן10,217.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 15,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן15,000.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 15,965.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן15,965.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 19,737.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן19,737.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 27,300.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן27,300.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 38,130.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן38,130.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 45,822.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן45,822.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 71,629.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן71,629.00אלקטרונית

513846808- ילין לפידות
הצבעה80,260.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן80,260.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 83,471.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן83,471.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 197,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן197,000.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 275,591.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן275,591.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 41,000.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא41,000.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 4,767.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא4,767.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 5,243.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא5,243.00אלקטרונית

11,734,34211,734,0330309סה"כ
ההחלטה מאושר / לא 

9

לאכןלאכןכן400,000יפוי כוח400,000חיים (ויקטור)רביד64191703

מינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
לאכןלאכןכן4,542,719יפוי כוח4,542,719איילרביד23762479
לאכןלאכןכן4,542,719יפוי כוח4,542,719אברהםרביד55639785

לאלאכןלאלא20,720כתב הצבעה51096058620,720

לאלאכןלאלא81,801כתב הצבעה52000407881,801

520042540

512245812

לאלאכןלאלא22,637כתב הצבעה51047481022,637

לאלאכןלאלא66,082כתב הצבעה51047481066,082

לאלאכןלאלא8,856כתב הצבעה5402477728,856

לאלאכןלאלא164,762כתב הצבעה540247772164,762

לאלאכןלאלא4,981כתב הצבעה5123105094,981

לאלאכןלאלא24,250כתב הצבעה51288764724,250

קופ"ג לעובדי האוניברסיטה 
העברית בירושלים בע"מ

הראל חברה לביטוח בע"מ-
נוסטרו

לאלאכןלאלא
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

516,162כתב הצבעה516,162
מנורה מבטחים פנסיה וגמל 

בע"מ
אי.בי.אי. ניהול קרנות 
נאמנות (1978) בע,מ

תמיר פישמן-חברה לניהול 
קרנות נאמנות

אדמונד דה רוטשילד ניהול 
נאמנות קרנות

שותפות סל מניות ישראליות

שותפות סל מניות ישראליות

אי.אם.אי.-עזר חברה לביטוח

הצבעה 309.00בעל מניות א025755117
כןלאלאלאלא309.00אלקטרונית

הצבעה 1,756.00בעל מניות ב038623047
כןלאלאלאלא1,756.00אלקטרונית

מיטב דש 510954498
הצבעה 12,895.00קרנות נאמנו

לאלאכןלאלא12,895.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 280.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא280.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1,420.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1,420.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1,766.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1,766.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 2,904.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא2,904.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 3,010.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא3,010.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 3,500.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא3,500.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 9,000.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא9,000.00אלקטרונית

קרנות נאמנות



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
מגדל  קרנות 511303661

הצבעה 9,000.00נאמנות בע"מ
לאלאכןלאלא9,000.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 500.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא500.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 834.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא834.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 1,564.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא1,564.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 2,000.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא2,000.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,102.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,102.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,444.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,444.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,488.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,488.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 10,999.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא10,999.00אלקטרונית

הצבעה 12,600.00אפסילון511576209
לאלאכןלאלא12,600.00אלקטרונית

הצבעה 28,789.00אפסילון511576209
לאלאכןלאלא28,789.00אלקטרונית

פיא511776783 - הראל
הצבעה880.00קרנות 

לאלאכןלאלא880.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 1,000.00קרנות 

לאלאכןלאלא1,000.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 1,479.00קרנות 

לאלאכןלאלא1,479.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 2,500.00קרנות 

לאלאכןלאלא2,500.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 3,200.00קרנות 

לאלאכןלאלא3,200.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 72,346.00קרנות 

לאלאכןלאלא72,346.00אלקטרונית

הלמן - 512227265
הצבעה 7,184.00אלדובי קופות 

לאלאכןלאלא7,184.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 31,800.00וגמל ב

לאלאכןלאלא31,800.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 1,907.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא1,907.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 25,739.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא25,739.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 32,354.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא32,354.00אלקטרונית



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
פסגות קרנות 513765339

הצבעה 221.00נאמנות בע"מ
לאלאכןלאלא221.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 4,716.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא4,716.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 11,599.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא11,599.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 27,413.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא27,413.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 51,829.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא51,829.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 156.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן156.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 300.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן300.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 1,800.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן1,800.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 2,648.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן2,648.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 2,789.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן2,789.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 4,500.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן4,500.00אלקטרונית

513846808- ילין לפידות
הצבעה6,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן6,000.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 10,217.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן10,217.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 15,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן15,000.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 15,965.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן15,965.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 19,737.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן19,737.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 27,300.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן27,300.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 38,130.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן38,130.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 45,822.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן45,822.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 71,629.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן71,629.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 80,260.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן80,260.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 83,471.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן83,471.00אלקטרונית



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
ילין לפידות - 513846808

הצבעה 197,000.00ניהול קרנות 
לאלאכןלאכן197,000.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 275,591.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן275,591.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 41,000.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא41,000.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 4,767.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא4,767.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 5,243.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא5,243.00אלקטרונית

11,734,34211,518,102215,931309סה"כ
ההחלטה מאושר / לא 

10

לאכןלאכןכן400,000יפוי כוח400,000חיים (ויקטור)רביד64191703

לאכןלאכןכן4,542,719יפוי כוח4,542,719איילרביד23762479
לאכןלאכןכן4,542,719יפוי כוח4,542,719אברהםרביד55639785

לאלאכןלאלא20,720כתב הצבעה51096058620,720 קופ"ג לעובדי האוניברסיטה 
בע"מ בירושלים העברית

מינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

לאלאכןלאלא81,801כתב הצבעה52000407881,801

520042540

512245812

לאלאכןלאלא22,637כתב הצבעה51047481022,637

לאלאכןלאלא66,082כתב הצבעה51047481066,082

לאלאכןלאלא8,856כתב הצבעה5402477728,856

לאלאכןלאלא164,762כתב הצבעה540247772164,762

לאלאכןלאלא4,981כתב הצבעה5123105094,981

לאלאכןלאלא24,250כתב הצבעה51288764724,250

הצבעה 309.00בעל מניות א025755117
כןלאלאלאלא309.00אלקטרונית

הצבעה 1,756.00בעל מניות ב038623047
כןלאלאלאלא1,756.00אלקטרונית

מ ם בע רושל ת ב העבר

לאלאכןלאלא
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

516,162כתב הצבעה516,162
מנורה מבטחים פנסיה וגמל 

בע"מ
אי.בי.אי. ניהול קרנות 
נאמנות (1978) בע,מ

תמיר פישמן-חברה לניהול 
קרנות נאמנות

הראל חברה לביטוח בע"מ-
נוסטרו

אדמונד דה רוטשילד ניהול 
קרנות נאמנות

שותפות סל מניות ישראליות

שותפות סל מניות ישראליות

אי.אם.אי.-עזר חברה לביטוח



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
מיטב דש 510954498

הצבעה 12,895.00קרנות נאמנו
לאלאכןלאלא12,895.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 280.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא280.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1,420.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1,420.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1,766.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1,766.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 2,904.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא2,904.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 3,010.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא3,010.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 3,500.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא3,500.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 9,000.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא9,000.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 9,000.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא9,000.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 500.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא500.00אלקטרונית

מגדל קרנות511303661
הצבעה834.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא834.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 1,564.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא1,564.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 2,000.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא2,000.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,102.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,102.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,444.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,444.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,488.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,488.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 10,999.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא10,999.00אלקטרונית

הצבעה 12,600.00אפסילון511576209
לאלאכןלאלא12,600.00אלקטרונית

הצבעה 28,789.00אפסילון511576209
לאלאכןלאלא28,789.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 880.00קרנות 

לאלאכןלאלא880.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 1,000.00קרנות 

לאלאכןלאלא1,000.00אלקטרונית



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
הראל - פיא 511776783

הצבעה 1,479.00קרנות 
לאלאכןלאלא1,479.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 2,500.00קרנות 

לאלאכןלאלא2,500.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 3,200.00קרנות 

לאלאכןלאלא3,200.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 72,346.00קרנות 

לאלאכןלאלא72,346.00אלקטרונית

הלמן - 512227265
הצבעה 7,184.00אלדובי קופות 

לאלאכןלאלא7,184.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 31,800.00וגמל ב

לאלאכןלאלא31,800.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 1,907.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא1,907.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 25,739.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא25,739.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 32,354.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא32,354.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 221.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא221.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 4,716.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא4,716.00אלקטרונית

פסגות קרנות513765339
הצבעה11,599.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא11,599.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 27,413.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא27,413.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 51,829.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא51,829.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 156.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן156.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 300.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן300.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 1,800.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן1,800.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 2,648.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן2,648.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 2,789.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן2,789.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 4,500.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן4,500.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 6,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן6,000.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 10,217.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן10,217.00אלקטרונית



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
ילין לפידות - 513846808

הצבעה 15,000.00ניהול קרנות 
לאלאכןלאכן15,000.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 15,965.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן15,965.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 19,737.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן19,737.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 27,300.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן27,300.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 38,130.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן38,130.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 45,822.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן45,822.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 71,629.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן71,629.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 80,260.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן80,260.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 83,471.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן83,471.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 197,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן197,000.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 275,591.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן275,591.00אלקטרונית

איילון חברה520042169
הצבעה41,000.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא41,000.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 4,767.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא4,767.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 5,243.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא5,243.00אלקטרונית

11,734,34211,497,382236,651309סה"כ
ההחלטה מאושר / לא 

11

לאכןלאכןכן400,000יפוי כוח400,000חיים (ויקטור)רביד64191703

לאכןלאכןכן4,542,719יפוי כוח4,542,719איילרביד23762479
לאכןלאכןכן4,542,719יפוי כוח4,542,719אברהםרביד55639785

לאלאכןלאלא20,720כתב הצבעה51096058620,720

לאלאכןלאלא81,801כתב הצבעה52000407881,801

520042540

מינוי מחדש של מר גיא גורן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

קופ"ג לעובדי האוניברסיטה 
העברית בירושלים בע"מ

לאלאכןלאלא
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

הצבעה516,162 516,162כתב

הראל חברה לביטוח בע"מ-
נוסטרו



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
512245812

לאלאכןלאלא22,637כתב הצבעה51047481022,637

לאלאכןלאלא66,082כתב הצבעה51047481066,082

לאלאכןלאלא8,856כתב הצבעה5402477728,856

לאלאכןלאלא164,762כתב הצבעה540247772164,762

לאלאכןלאלא4,981כתב הצבעה5123105094,981

לאלאכןלאלא24,250כתב הצבעה51288764724,250

הצבעה 309.00בעל מניות א025755117
כןלאלאלאלא309.00אלקטרונית

הצבעה 1,756.00בעל מניות ב038623047
כןלאלאלאלא1,756.00אלקטרונית

מיטב דש 510954498
הצבעה 12,895.00קרנות נאמנו

לאלאכןלאלא12,895.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1.00אלקטרונית

לאלאכןלאלא 516,162כתב הצבעה516,162
מנורה מבטחים פנסיה וגמל 

בע"מ

תמיר פישמן-חברה לניהול 
קרנות נאמנות

אי.בי.אי. ניהול קרנות 
נאמנות (1978) בע,מ

שותפות סל מניות ישראליות

שותפות סל מניות ישראליות

אי.אם.אי.-עזר חברה לביטוח

אדמונד דה רוטשילד ניהול 
קרנות נאמנות

אנליסט 511146490
הצבעה 280.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא280.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1,420.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1,420.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1,766.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1,766.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 2,904.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא2,904.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 3,010.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא3,010.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 3,500.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא3,500.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 9,000.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא9,000.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 9,000.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא9,000.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 500.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא500.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 834.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא834.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 1,564.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא1,564.00אלקטרונית



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
מגדל קרנות 511303661

הצבעה 2,000.00נאמנות ב
לאלאכןלאלא2,000.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,102.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,102.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,444.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,444.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,488.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,488.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 10,999.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא10,999.00אלקטרונית

הצבעה 12,600.00אפסילון511576209
לאלאכןלאלא12,600.00אלקטרונית

הצבעה 28,789.00אפסילון511576209
לאלאכןלאלא28,789.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 880.00קרנות 

לאלאכןלאלא880.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 1,000.00קרנות 

לאלאכןלאלא1,000.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 1,479.00קרנות 

לאלאכןלאלא1,479.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 2,500.00קרנות 

לאלאכןלאלא2,500.00אלקטרונית

פיא511776783 - הראל
הצבעה3,200.00קרנות 

לאלאכןלאלא3,200.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 72,346.00קרנות 

לאלאכןלאלא72,346.00אלקטרונית

הלמן - 512227265
הצבעה 7,184.00אלדובי קופות 

לאלאכןלאלא7,184.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 31,800.00וגמל ב

לאלאכןלאלא31,800.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 1,907.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא1,907.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 25,739.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא25,739.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 32,354.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא32,354.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 221.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא221.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 4,716.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא4,716.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 11,599.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא11,599.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 27,413.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא27,413.00אלקטרונית



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
פסגות קרנות 513765339

הצבעה 51,829.00נאמנות בע"מ
לאלאכןלאלא51,829.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 156.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן156.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 300.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן300.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 1,800.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן1,800.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 2,648.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן2,648.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 2,789.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן2,789.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 4,500.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן4,500.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 6,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן6,000.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 10,217.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן10,217.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 15,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן15,000.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 15,965.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן15,965.00אלקטרונית

513846808- ילין לפידות
הצבעה19,737.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן19,737.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 27,300.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן27,300.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 38,130.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן38,130.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 45,822.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן45,822.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 71,629.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן71,629.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 80,260.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן80,260.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
ניהול קרנות 

נאמנ
הצבעה 83,471.00

לאלאכןלאכן83,471.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
ניהול קרנות 

נאמנ
הצבעה 197,000.00

לאלאכןלאכן197,000.00אלקטרונית

513846808
ילין לפידות - 
ניהול קרנות 

נאמנ
הצבעה 275,591.00

לאלאכןלאכן275,591.00אלקטרונית



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

איילון חברה 520042169
הצבעה 41,000.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא41,000.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 4,767.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא4,767.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 5,243.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא5,243.00אלקטרונית

11,734,34211,734,0330309סה"כ
ההחלטה מאושר / לא 

12

לאכןלאכןכן400,000יפוי כוח400,000חיים (ויקטור)רביד64191703

לאכןלאכןכן4,542,719יפוי כוח4,542,719איילרביד23762479
כוח4,542,719אברהםרביד55639785 לאכןלאכןכן4,542,719יפוי

מינוי מחדש של גב' שני סברדלוב כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

ד55639785 לאכןלאכןכן4,542,719פו כוח4,542,719אברהםרב

לאלאכןלאלא20,720כתב הצבעה51096058620,720

לאלאכןלאלא81,801כתב הצבעה52000407881,801

520042540

512245812

לאלאכןלאלא22,637כתב הצבעה51047481022,637

לאלאכןלאלא66,082כתב הצבעה51047481066,082

לאלאכןלאלא8,856כתב הצבעה5402477728,856

לאלאכןלאלא164,762כתב הצבעה540247772164,762

לאלאכןלאלא4,981כתב הצבעה5123105094,981

לאלאכןלאלא24,250כתב הצבעה51288764724,250

הצבעה 309.00בעל מניות א025755117
כןלאלאלאלא309.00אלקטרונית

קופ"ג לעובדי האוניברסיטה 
העברית בירושלים בע"מ

לאלאכןלאלא
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

516,162כתב הצבעה516,162
מנורה מבטחים פנסיה וגמל 

בע"מ

תמיר פישמן-חברה לניהול 
קרנות נאמנות

אי.בי.אי. ניהול קרנות 
נאמנות (1978) בע,מ

הראל חברה לביטוח בע"מ-
נוסטרו

שותפות סל מניות ישראליות

שותפות סל מניות ישראליות

אי.אם.אי.-עזר חברה לביטוח

אדמונד דה רוטשילד ניהול 
קרנות נאמנות



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
הצבעה 1,756.00בעל מניות ב038623047

כןלאלאלאלא1,756.00אלקטרונית

מיטב דש 510954498
הצבעה 12,895.00קרנות נאמנו

לאלאכןלאלא12,895.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 280.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא280.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1,420.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1,420.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 1,766.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא1,766.00אלקטרונית

אנליסט 511146490
הצבעה 2,904.00אי.אמ.אס. 

לאלאכןלאלא2,904.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 3,010.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא3,010.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 3,500.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא3,500.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 9,000.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא9,000.00אלקטרונית

מגדל  קרנות 511303661
הצבעה 9,000.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא9,000.00אלקטרונית

מגדל קרנות511303661
הצבעה500.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא500.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 834.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא834.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 1,564.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא1,564.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 2,000.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא2,000.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,102.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,102.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,444.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,444.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 3,488.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא3,488.00אלקטרונית

מגדל קרנות 511303661
הצבעה 10,999.00נאמנות ב

לאלאכןלאלא10,999.00אלקטרונית

הצבעה 12,600.00אפסילון511576209
לאלאכןלאלא12,600.00אלקטרונית

הצבעה 28,789.00אפסילון511576209
לאלאכןלאלא28,789.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 880.00קרנות 

לאלאכןלאלא880.00אלקטרונית



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
הראל - פיא 511776783

הצבעה 1,000.00קרנות 
לאלאכןלאלא1,000.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 1,479.00קרנות 

לאלאכןלאלא1,479.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 2,500.00קרנות 

לאלאכןלאלא2,500.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 3,200.00קרנות 

לאלאכןלאלא3,200.00אלקטרונית

הראל - פיא 511776783
הצבעה 72,346.00קרנות 

לאלאכןלאלא72,346.00אלקטרונית

הלמן - 512227265
הצבעה 7,184.00אלדובי קופות 

לאלאכןלאלא7,184.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 31,800.00וגמל ב

לאלאכןלאלא31,800.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 1,907.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא1,907.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 25,739.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא25,739.00אלקטרונית

איילון פנסיה 513741017
הצבעה 32,354.00וגמל בע"מ

לאלאכןלאלא32,354.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 221.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא221.00אלקטרונית

פסגות קרנות513765339
הצבעה4,716.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא4,716.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 11,599.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא11,599.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 27,413.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא27,413.00אלקטרונית

פסגות קרנות 513765339
הצבעה 51,829.00נאמנות בע"מ

לאלאכןלאלא51,829.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 156.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן156.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 300.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן300.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 1,800.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן1,800.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 2,648.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן2,648.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 2,789.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן2,789.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 4,500.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן4,500.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 6,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן6,000.00אלקטרונית



שם מספר זיהוינוסח החלטהמספר החלטה
מספר יחידותשם פרטימשפחה/חברה

הצבעה 
במערכת 

הצבעות / 
אישור בעלות 
בלבד / ייפויי 

כוח / כתב 
הצבעה

נמנענגדבעד

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה נושא 
משרה בכירה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה 
משקיע מוסדי

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות/ 
בכתב 

ההצבעה בעל 
שליטה

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות איני 
עונה על אף 

אחת 
מההגדרות 

הנ"ל
ילין לפידות - 513846808

הצבעה 10,217.00ניהול קרנות 
לאלאכןלאכן10,217.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 15,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן15,000.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 15,965.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן15,965.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 19,737.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן19,737.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 27,300.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן27,300.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 38,130.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן38,130.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 45,822.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן45,822.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 71,629.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן71,629.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 80,260.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן80,260.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 83,471.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן83,471.00אלקטרונית

ילין לפידות - 513846808
הצבעה 197,000.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן197,000.00אלקטרונית

513846808- ילין לפידות
הצבעה275,591.00ניהול קרנות 

לאלאכןלאכן275,591.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 41,000.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא41,000.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 4,767.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא4,767.00אלקטרונית

איילון חברה 520042169
הצבעה 5,243.00לביטוח בע"מ

לאלאכןלאלא5,243.00אלקטרונית

11,734,3429,737,3301,996,703309סה"כ
ההחלטה מאושר / לא 
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