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1
נושא , בעל מניות שאינו גוף מוסדי

או בעל עניין/משרה בכירה ו
כןלאלאלאלאהצבעה אלקטרוניתלא232.00232.00.ז.מספר ת

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא9.009.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא16.0016.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא26.0026.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא28.0028.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא47.0047.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא61.0061.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא73.0073.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,836.001,836.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,452.003,452.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,757.005,757.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא29,178.0029,178.00

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא18.0018.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע1

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא20.0020.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע1

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא27.0027.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע1

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא29.0029.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע1

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא41.0041.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע1

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא71.0071.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע1

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא99.0099.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע1

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא296.00296.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע1

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא400.00400.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע1

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא555.00555.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע1

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,411.001,411.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע1

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,690.001,690.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע1

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,991.001,991.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע1

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא2,975.002,975.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע1

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא3,000.003,000.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע1

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא8.008.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא56.0056.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא608.00608.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא661.00661.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,048.001,048.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,479.001,479.00

Eלאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,681.001,681.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל קרנות נאמנות בע1

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא134.00134.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל קרנות נאמנות בע1

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא3,645.003,645.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל קרנות נאמנות בע1

1

מגדל קרנות נאמנות 

___________________מ"בע

_________

Eלאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא3,396.003,396.00ישראל511303661מספר ברשם

511576209מספר ברשםאפסילון1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא117.00117.00

511576209מספר ברשםאפסילון1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,333.009,333.00

511576209מספר ברשםאפסילון1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא16,000.0016,000.00

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL98.0098.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL265.00265.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL890.00890.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1



מספר 

החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטיחברה/שם משפחה

התאגדות/ 

תשובה יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות

לשאלת 

עניין 

אישי או 

אחר

אם לחברה 

ידוע על קשר 

כלשהו בין 

או /המצביע ו

מיופה הכוח 

שאינם בעל )

 (עניין אישי

לבין החברה 

תשובת שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

המצביע 

לשאלה 

בנושא עניין 

אישי או אחר

האם סימן 

במערכת 

ההצבעות 

בעל עניין

האם סימן 

במערכת 

ההצבעות 

נושא משרה 

בכירה

האם סימן 

במערכת 

ההצבעות 

משקיע 

מוסדי

האם סימן 

במערכת 

ההצבעות 

בעל שליטה

האם סימן 

במערכת 

ההצבעות 

איני עונה 

על אף אחת 

מההגדרות 

ל"הנ

בעלים 

נוספים 

בחשבון

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL64.0064.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL616.00616.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL1,103.001,103.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL1,916.001,916.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL2,030.002,030.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL30,532.0030,532.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL58,369.0058,369.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא34.0034.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא36.0036.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא59.0059.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא174.00174.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא277.00277.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא575.00575.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא583.00583.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא641.00641.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא781.00781.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא972.00972.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,437.001,437.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,550.001,550.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8,541.008,541.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8,621.008,621.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,877.009,877.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,915.009,915.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא13,505.0013,505.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא15,083.0015,083.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא27,301.0027,301.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא65,241.0065,241.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא68,116.0068,116.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא76,994.0076,994.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע1

1
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא19.0019.00ישראל512227265מספר ברשם

1
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא118.00118.00ישראל512227265מספר ברשם

1
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא190.00190.00ישראל512227265מספר ברשם

1
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא234.00234.00ישראל512227265מספר ברשם

1
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא272.00272.00ישראל512227265מספר ברשם

1
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא291.00291.00ישראל512227265מספר ברשם

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,550.001,550.00

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,829.003,829.00

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא80.0080.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות1

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא140.00140.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות1

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא900.00900.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות1

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא1,100.001,100.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות1

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא2,600.002,600.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות1

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא6,000.006,000.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות1

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא8,500.008,500.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות1

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא13,959.0013,959.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות1

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא162.00162.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,630.001,630.00
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513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,125.003,125.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא8,395.008,395.00

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא44.0044.00ישראל513534974מספר ברשםמ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע1

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8,126.008,126.00ישראל513534974מספר ברשםמ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע1

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,448.009,448.00ישראל513534974מספר ברשםמ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע1

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא27,375.0027,375.00ישראל513534974מספר ברשםמ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע1

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא4,500.004,500.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קר1

511496960

 - אלמגור 

  בריטמן

 נאמנויות

מ"בע       ;

1
תכלית מדדים ניהול קרנות 

מ"נאמנות בע
Eלאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא20.0020.00ישראל513534974מספר ברשם

1
תכלית מדדים ניהול קרנות 

מ"נאמנות בע
Eלאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא569.00569.00ישראל513534974מספר ברשם

1
תכלית מדדים ניהול קרנות 

מ"נאמנות בע
Eלאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא960.00960.00ישראל513534974מספר ברשם

1
תכלית מדדים ניהול קרנות 

נוסטרו- מ "נאמנות בע
Eלאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא20,000.0020,000.00ישראל513534974מספר ברשם

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא102.00102.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא630.00630.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא887.00887.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,036.001,036.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,229.001,229.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,027.002,027.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,046.002,046.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,493.002,493.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,966.002,966.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,576.003,576.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא6,410.006,410.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,608.009,608.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא13,297.0013,297.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא13,478.0013,478.00

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא500.00500.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע1

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא540.00540.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע1

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא600.00600.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע1

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא600.00600.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע1

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,175.001,175.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע1

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,391.001,391.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע1

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,410.001,410.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע1

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,000.002,000.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע1

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,000.002,000.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע1

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,030.002,030.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע1

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,500.002,500.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע1

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,200.003,200.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע1

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא9,132.009,132.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע1
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Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא9,700.009,700.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע1

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא10,488.0010,488.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע1

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא27,757.0027,757.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע1

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא40,022.0040,022.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע1

1
החברה המנהלת של רום קרן 

ההשתלמ
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא520031824ISRAEL11,372.0011,372.00מספר ברשם

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,900.001,900.00ישראל520042169מספר ברשםכלל- מ "איילון חברה לביטוח  בע1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא230.00230.00ישראל520042169מספר ברשםעד- מ "איילון חברה לביטוח  בע1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא332.00332.00ישראל520042169מספר ברשםמ"איילון חברה לביטוח בע1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא18,500.0018,500.00ישראל520042169מספר ברשםמ"איילון חברה לביטוח בע1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,767.004,767.00ישראל520042169מספר ברשםמ"איילון חברה לביטוח בע1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,243.005,243.00ישראל520042169מספר ברשםמ"איילון חברה לביטוח בע1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא340.00340.00ישראל520042169מספר ברשםמניו- מ "איילון חברה לביטוח בע1

1
חברה לניהול קופות גמל -מחר

מ"בע
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא520042615ISRAEL60.0060.00מספר ברשם

1
חברה לניהול קופות גמל -מחר

מ"בע
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא520042615ISRAEL3,342.003,342.00מספר ברשם

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא570011767ISRAEL244.00244.00מספר ברשםת של עובדי אל על נתיבי אויר"ק1

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא570011767ISRAEL2,419.002,419.00מספר ברשםת של עובדי אל על נתיבי אויר"ק1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא570014928ISRAEL588.00588.00מספר ברשםג"א לניהול ק"ש של עובדי התע"א1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא570014928ISRAEL5,391.005,391.00מספר ברשםג"א לניהול ק"ש של עובדי התע"א1

1
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי 

מ"החברה והרוח בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא6,853.006,853.00ישראל520027954מספר ברשם

1
ג לעובדי האוניברסיטה "קופת

מ"העברית בירושלים בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא20,720.0020,720.00ישראל510960586מספר ברשם

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא36,180.0036,180.00ישראל540265568מספר ברשםשותפות סל מדדים מניות1

לאלאכןלאכןקרן פוקס עדיכתב הצבעהלא1,075,059.001,075,059.00ישראל540271491מספר ברשםכלל סל מניות ישראל1

1
" קרן פנסיה לשכירים- " עתודות  

מ"ועצמאיים בע
לאלאכןלאכןקרן פוקס עדיכתב הצבעהלא2,404.002,404.00ישראל511789190מספר ברשם

1
" קרן פנסיה לשכירים- " עתודות  

מ"ועצמאיים בע
לאלאכןלאכןקרן פוקס עדיכתב הצבעהלא24,959.0024,959.00ישראל511789190מספר ברשם

510015951מספר ברשםשומרה חברה לביטוח1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאאברבנאל אלירןכתב הצבעהלא3,300.003,300.00

1
, לביטוח' מנורה מבטחים חב

מנורה
לאלאכןלאלאאברבנאל אלירןכתב הצבעהלא616,539.00616,539.00ישראל520027715מספר ברשם

520042540מספר ברשםמנורה מבטחים ביטוח1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאאברבנאל אלירןכתב הצבעהלא18,871.0018,871.00

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא970.00970.00ישראל513765347מספר ברשםמ"פסגות קופות גמל ופנסיה בע1

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא37,546.0037,546.00ישראל513765347מספר ברשםפסגות גמל ופנסיה1

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא263,407.00263,407.00ישראל513765347מספר ברשםמ"פסגות קופות גמל ופנסיה בע1

1
ש "חברה לניהול קה. מ.ס.ק

לביוכימאים ומיקרוביולוגים
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא5,755.005,755.00ישראל520029620מספר ברשם

1
ארם גמולים חברה לניהול קופות 

מ"גמל בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא5,106.005,106.00ישראל510773922מספר ברשם

1
החברה לניהול קופת התגמולים 

והפיצויים של עובדי בנק ישראל
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא51,967.0051,967.00ישראל520005497מספר ברשם

1
ש לפקידים עובדי "מינהל קה

מ"המינהל והשרותים בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא10,652.0010,652.00ישראל520030990מספר ברשם

1
בניהול פסגות ניירות - עמי גמל

ערך
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא14,197.0014,197.00ישראל520042581מספר ברשם

1
בניהול פסגות ניירות -ס גמל"עו

ערך
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,454.001,454.00ישראל520042573מספר ברשם

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,712.001,712.00ישראל520042599מספר ברשםבניהול פסגות ניירות ערך- שדות 1

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא849.00849.00ישראל520042631מספר ברשםבניהול פסגות ניירות ערך- שובל 1

1
בניהול פסגות - עיריית חיפה 

ניירות ערך
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,405.001,405.00ישראל570005959מספר ברשם

1
קלע חברה לניהול קרן השתלמות 

פסגות ניירות ערך- ס "לעו
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא3,919.003,919.00ישראל520030941מספר ברשם

1
ג "יהב רופאים חברה לניהול קופ

פסגות ניירות ערך-מ"בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא8,145.008,145.00ישראל510930654מספר ברשם

1
- מ "ג בע:"פרח חברה לניהול קופ

פסגות ניירות ערך
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,054.001,054.00ישראל510930670מספר ברשם
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1
החברה לניהול קרן השתלמות 

מ"למשפטנים בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא2,942.002,942.00ישראל520028861מספר ברשם

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא97,237.0097,237.00ישראל520027251מספר ברשםקרן השתלמות למורים ולגננות1

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא39,025.0039,025.00ישראל520028390מספר ברשםקרן השתלמות למורים תיכוניים1

1
החברה המנהלת של קרן 

השתלמות
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,975.001,975.00ישראל520034968מספר ברשם

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא4,840.004,840.00ישראל520027624מספר ברשם60 עד 50הגומל גמל לבני 1

1
ניהול קופות גמל לעובדי -גל

כלנית-מ"הוראה בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא9,166.009,166.00ישראל512711409מספר ברשם

1
ניהול קופות גמל לעובדי -גל

גל גמל-מ"הוראה בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא10,887.0010,887.00ישראל512711409מספר ברשם

1" לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא12,070.0012,070.00ישראל512008335מספר ברשם50-60" קו הבריאות

1
רעות חברה לניהול קופות גמל 

מ"בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא6,827.006,827.00ישראל510806870מספר ברשם

1
החברה לניהול קרן השתלמות 

מ"לשופטים בע
מספר ברשם

520030743
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא32183218ישראל

1
RBC Investor Services 

Bank SA

RCS  LUX 

B47 192
לאלאלאלאלאכתב הצבעהלא1,677.001,677.00לוכסנבורג

1RBC Investor Services Trust5586623לאלאלאלאלאכתב הצבעהלא6,763.006,763.00קנדה

1Brown Brothers Harriman13-4973745
, ניו יורק

ב"ארה
לאלאלאלאלאכתב הצבעהלא11,721.0011,721.00

1
אלטשולר שחם חברה לניהול 

קרנות
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא249,062.00249,062.00ישראל511944670מספר רשם

1
TNT/Master Trust 

Agreement Between
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא3,634.003,634.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

1
TNT/The Lily Retiremnet 

Plan Master
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא4,152.004,152.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

1
TNT/Michelin North 

American Inc. MA
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,669.001,669.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

1
TNT/Exelon Corporation 

Employees B
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא73.0073.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

1
TNT/CommonwealthGlobal 

Share Fund
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,509.001,509.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

1
TNT/CommonwealthGlobal 

Share Fund
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,061.001,061.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

1
MSCO/Jansjoerg Wyss 

Revocable Trus
לאלאלאלאכתב הצבעהלא3,551.003,551.00ארצות הברית735211

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

1
JPMCL/Hampshire County 

Council Pens
746

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,347.001,347.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

1
JPMCL/EFR27/Aspiriant 

Risk-Managed
746

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא3,225.003,225.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

1UBS AG LDN BRANCH A/C 

CLIENT457

הממלכה 

המאוחדת

לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,309.00925.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

1
GOLDMAN SACHS 

INT'L/EQ SEC CLIENT S
הממלכה 2263951

המאוחדת

לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,875.001,429.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

לאכןלאכןכןכןאייל רבידייפויי כוחבעל שליטהכן400,000.00400,000.00ישראל64191703.ז.תחייםרביד1

יהודית רביד 

. ז.ת

064174030

לאכןלאכןכןכןאייל רבידייפויי כוחבעל שליטהכן4,351,180.004,351,180.00ישראל55639785.ז.תאברהםרביד1

לאכןלאכןכןכןבעצמובעל שליטהכן12,500.0012,500.00ישראל23762479.ז.תאייל פליקסרביד1

לאכןלאכןכןכןבעצמובעל שליטהכן4,338,680.004,338,680.00ישראל23762479.ז.תאייל פליקסרביד1

2
נושא , בעל מניות שאינו גוף מוסדי

או בעל עניין/משרה בכירה ו
כןלאלאלאלאהצבעה אלקטרוניתלא232.00232.00.ז.מספר ת

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא9.009.00
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510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא16.0016.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא26.0026.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא28.0028.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא47.0047.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא61.0061.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא73.0073.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,836.001,836.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,452.003,452.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,757.005,757.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא29,178.0029,178.00

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא18.0018.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע2

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא20.0020.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע2

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא27.0027.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע2

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא29.0029.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע2

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא41.0041.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע2

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא71.0071.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע2

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא99.0099.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע2

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא296.00296.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע2

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא400.00400.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע2

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא555.00555.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע2

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,411.001,411.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע2

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,690.001,690.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע2

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,991.001,991.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע2

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא2,975.002,975.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע2

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא3,000.003,000.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע2

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא8.008.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא56.0056.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא608.00608.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא661.00661.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,048.001,048.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,479.001,479.00

Eלאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,681.001,681.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל קרנות נאמנות בע2

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא134.00134.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל קרנות נאמנות בע2

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא3,645.003,645.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל קרנות נאמנות בע2

2

מגדל קרנות נאמנות 

___________________מ"בע

_________

Eלאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא3,396.003,396.00ישראל511303661מספר ברשם

511576209מספר ברשםאפסילון2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא117.00117.00

511576209מספר ברשםאפסילון2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,333.009,333.00

511576209מספר ברשםאפסילון2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא16,000.0016,000.00

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL98.0098.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL265.00265.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL890.00890.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL64.0064.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL616.00616.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL1,103.001,103.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL1,916.001,916.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2
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לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL2,030.002,030.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL30,532.0030,532.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL58,369.0058,369.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא34.0034.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא36.0036.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא59.0059.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא174.00174.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא277.00277.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא575.00575.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא583.00583.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא641.00641.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא781.00781.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא972.00972.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,437.001,437.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,550.001,550.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8,541.008,541.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8,621.008,621.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,877.009,877.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,915.009,915.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא13,505.0013,505.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא15,083.0015,083.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא27,301.0027,301.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא65,241.0065,241.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא68,116.0068,116.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא76,994.0076,994.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע2

2
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא19.0019.00ישראל512227265מספר ברשם

2
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא118.00118.00ישראל512227265מספר ברשם

2
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא190.00190.00ישראל512227265מספר ברשם

2
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא234.00234.00ישראל512227265מספר ברשם

2
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא272.00272.00ישראל512227265מספר ברשם

2
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא291.00291.00ישראל512227265מספר ברשם

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,550.001,550.00

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,829.003,829.00

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא80.0080.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות2

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא140.00140.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות2

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא900.00900.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות2

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא1,100.001,100.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות2

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא2,600.002,600.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות2

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא6,000.006,000.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות2

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא8,500.008,500.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות2

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא13,959.0013,959.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות2

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא162.00162.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,630.001,630.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,125.003,125.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא8,395.008,395.00
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לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא44.0044.00ישראל513534974מספר ברשםמ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע2

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8,126.008,126.00ישראל513534974מספר ברשםמ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע2

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,448.009,448.00ישראל513534974מספר ברשםמ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע2

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא27,375.0027,375.00ישראל513534974מספר ברשםמ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע2

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא4,500.004,500.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קר2

511496960

 - אלמגור 

  בריטמן

 נאמנויות

מ"בע       ;

2
תכלית מדדים ניהול קרנות 

מ"נאמנות בע
Eלאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא20.0020.00ישראל513534974מספר ברשם

2
תכלית מדדים ניהול קרנות 

מ"נאמנות בע
Eלאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא569.00569.00ישראל513534974מספר ברשם

2
תכלית מדדים ניהול קרנות 

מ"נאמנות בע
Eלאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא960.00960.00ישראל513534974מספר ברשם

2
תכלית מדדים ניהול קרנות 

נוסטרו- מ "נאמנות בע
Eלאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא20,000.0020,000.00ישראל513534974מספר ברשם

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא102.00102.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא630.00630.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא887.00887.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,036.001,036.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,229.001,229.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,027.002,027.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,046.002,046.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,493.002,493.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,966.002,966.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,576.003,576.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא6,410.006,410.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,608.009,608.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא13,297.0013,297.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא13,478.0013,478.00

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא500.00500.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע2

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא540.00540.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע2

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא600.00600.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע2

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא600.00600.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע2

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,175.001,175.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע2

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,391.001,391.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע2

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,410.001,410.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע2

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,000.002,000.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע2

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,000.002,000.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע2

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,030.002,030.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע2

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,500.002,500.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע2

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,200.003,200.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע2

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא9,132.009,132.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע2

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא9,700.009,700.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע2

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא10,488.0010,488.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע2

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא27,757.0027,757.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע2

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא40,022.0040,022.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע2
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2
החברה המנהלת של רום קרן 

ההשתלמ
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא520031824ISRAEL11,372.0011,372.00מספר ברשם

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,900.001,900.00ישראל520042169מספר ברשםכלל- מ "איילון חברה לביטוח  בע2

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא230.00230.00ישראל520042169מספר ברשםעד- מ "איילון חברה לביטוח  בע2

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא332.00332.00ישראל520042169מספר ברשםמ"איילון חברה לביטוח בע2

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא18,500.0018,500.00ישראל520042169מספר ברשםמ"איילון חברה לביטוח בע2

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,767.004,767.00ישראל520042169מספר ברשםמ"איילון חברה לביטוח בע2

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,243.005,243.00ישראל520042169מספר ברשםמ"איילון חברה לביטוח בע2

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא340.00340.00ישראל520042169מספר ברשםמניו- מ "איילון חברה לביטוח בע2

2
חברה לניהול קופות גמל -מחר

מ"בע
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא520042615ISRAEL60.0060.00מספר ברשם

2
חברה לניהול קופות גמל -מחר

מ"בע
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא520042615ISRAEL3,342.003,342.00מספר ברשם

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא570011767ISRAEL244.00244.00מספר ברשםת של עובדי אל על נתיבי אויר"ק2

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא570011767ISRAEL2,419.002,419.00מספר ברשםת של עובדי אל על נתיבי אויר"ק2

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא570014928ISRAEL588.00588.00מספר ברשםג"א לניהול ק"ש של עובדי התע"א2

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא570014928ISRAEL5,391.005,391.00מספר ברשםג"א לניהול ק"ש של עובדי התע"א2

2
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי 

מ"החברה והרוח בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא6,853.006,853.00ישראל520027954מספר ברשם

2
ג לעובדי האוניברסיטה "קופת

מ"העברית בירושלים בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא20,720.0020,720.00ישראל510960586מספר ברשם

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא36,180.0036,180.00ישראל540265568מספר ברשםשותפות סל מדדים מניות2

לאלאכןלאכןכתב הצבעהלא1,075,059.001,075,059.00ישראל540271491מספר ברשםכלל סל מניות ישראל2

2
" קרן פנסיה לשכירים- " עתודות  

מ"ועצמאיים בע
לאלאכןלאכןקרן פוקס עדיכתב הצבעהלא2,404.002,404.00ישראל511789190מספר ברשם

2
" קרן פנסיה לשכירים- " עתודות  

מ"ועצמאיים בע
לאלאכןלאכןקרן פוקס עדיכתב הצבעהלא24,959.0024,959.00ישראל511789190מספר ברשם

510015951מספר ברשםשומרה חברה לביטוח2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאאברבנאל אלירןכתב הצבעהלא3,300.003,300.00

2
, לביטוח' מנורה מבטחים חב

מנורה
לאלאכןלאלאאברבנאל אלירןכתב הצבעהלא616,539.00616,539.00ישראל520027715מספר ברשם

520042540מספר ברשםמנורה מבטחים ביטוח2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאאברבנאל אלירןכתב הצבעהלא18,871.0018,871.00

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא970.00970.00ישראל513765347מספר ברשםמ"פסגות קופות גמל ופנסיה בע2

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא37,546.0037,546.00ישראל513765347מספר ברשםפסגות גמל ופנסיה2

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא263,407.00263,407.00ישראל513765347מספר ברשםמ"פסגות קופות גמל ופנסיה בע2

2
ש "חברה לניהול קה. מ.ס.ק

לביוכימאים ומיקרוביולוגים
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא5,755.005,755.00ישראל520029620מספר ברשם

2
ארם גמולים חברה לניהול קופות 

מ"גמל בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא5,106.005,106.00ישראל510773922מספר ברשם

2
החברה לניהול קופת התגמולים 

והפיצויים של עובדי בנק ישראל
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא51,967.0051,967.00ישראל520005497מספר ברשם

2
ש לפקידים עובדי "מינהל קה

מ"המינהל והשרותים בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא10,652.0010,652.00ישראל520030990מספר ברשם

2
בניהול פסגות ניירות - עמי גמל

ערך
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא14,197.0014,197.00ישראל520042581מספר ברשם

2
בניהול פסגות ניירות -ס גמל"עו

ערך
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,454.001,454.00ישראל520042573מספר ברשם

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,712.001,712.00ישראל520042599מספר ברשםבניהול פסגות ניירות ערך- שדות 2

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא849.00849.00ישראל520042631מספר ברשםבניהול פסגות ניירות ערך- שובל 2

2
בניהול פסגות - עיריית חיפה 

ניירות ערך
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,405.001,405.00ישראל570005959מספר ברשם

2
קלע חברה לניהול קרן השתלמות 

פסגות ניירות ערך- ס "לעו
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא3,919.003,919.00ישראל520030941מספר ברשם

2
ג "יהב רופאים חברה לניהול קופ

פסגות ניירות ערך-מ"בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא8,145.008,145.00ישראל510930654מספר ברשם

2
- מ "ג בע:"פרח חברה לניהול קופ

פסגות ניירות ערך
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,054.001,054.00ישראל510930670מספר ברשם

2
החברה לניהול קרן השתלמות 

מ"למשפטנים בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא2,942.002,942.00ישראל520028861מספר ברשם

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא97,237.0097,237.00ישראל520027251מספר ברשםקרן השתלמות למורים ולגננות2

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא39,025.0039,025.00ישראל520028390מספר ברשםקרן השתלמות למורים תיכוניים2
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2
החברה המנהלת של קרן 

השתלמות
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,975.001,975.00ישראל520034968מספר ברשם

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא4,840.004,840.00ישראל520027624מספר ברשם60 עד 50הגומל גמל לבני 2

2
ניהול קופות גמל לעובדי -גל

כלנית-מ"הוראה בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא9,166.009,166.00ישראל512711409מספר ברשם

2
ניהול קופות גמל לעובדי -גל

גל גמל-מ"הוראה בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא10,887.0010,887.00ישראל512711409מספר ברשם

2" לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא12,070.0012,070.00ישראל512008335מספר ברשם50-60" קו הבריאות

2
רעות חברה לניהול קופות גמל 

מ"בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא6,827.006,827.00ישראל510806870מספר ברשם

2
החברה לניהול קרן השתלמות 

מ"לשופטים בע
מספר ברשם

520030743
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא32183218ישראל

2
RBC Investor Services 

Bank SA

RCS  LUX 

B47 192
לאלאלאלאלאכתב הצבעהלא1,677.001,677.00לוכסנבורג

2RBC Investor Services Trust5586623ebsv6,763.006,763.00לאלאלאלאלאכתב הצבעהלא

2Brown Brothers Harriman13-4973745
, ניו יורק

ב"ארה
לאלאלאלאלאכתב הצבעהלא11,721.0011,721.00

2
אלטשולר שחם חברה לניהול 

קרנות
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא249,062.00249,062.00ישראל511944670מספר רשם

2
TNT/Master Trust 

Agreement Between
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא3,634.003,634.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

2
TNT/The Lily Retiremnet 

Plan Master
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא4,152.004,152.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

2
TNT/Michelin North 

American Inc. MA
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,669.001,669.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

2
TNT/Exelon Corporation 

Employees B
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא73.0073.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

2
TNT/CommonwealthGlobal 

Share Fund
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,509.001,509.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

2
TNT/CommonwealthGlobal 

Share Fund
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,061.001,061.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

2
MSCO/Jansjoerg Wyss 

Revocable Trus
לאלאלאלאכתב הצבעהלא3,551.003,551.00ארצות הברית735211

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

2
JPMCL/Hampshire County 

Council Pens
746

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,347.001,347.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

2
JPMCL/EFR27/Aspiriant 

Risk-Managed
746

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא3,225.003,225.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

2UBS AG LDN BRANCH A/C 

CLIENT457

הממלכה 

המאוחדת

לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,309.00925.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

2
GOLDMAN SACHS 

INT'L/EQ SEC CLIENT S
הממלכה 2263951

המאוחדת

לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,875.001,429.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

לאכןלאכןכןכןאייל רבידייפויי כוחבעל שליטהכן400,000.00400,000.00ישראל64191703.ז.תחייםרביד2

יהודית רביד 

. ז.ת

064174030

לאכןלאכןכןכןאייל רבידייפויי כוחבעל שליטהכן4,351,180.004,351,180.00ישראל55639785.ז.תאברהםרביד2

לאכןלאכןכןכןבעצמובעל שליטהכן12,500.0012,500.00ישראל23762479.ז.תאייל פליקסרביד2

לאכןלאכןכןכןבעצמובעל שליטהכן4,338,680.004,338,680.00ישראל23762479.ז.תאייל פליקסרביד2

3
נושא , בעל מניות שאינו גוף מוסדי

או בעל עניין/משרה בכירה ו
כןלאלאלאלאהצבעה אלקטרוניתלא232.00232.00.ז.מספר ת

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא9.009.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא16.0016.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא26.0026.00
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510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא28.0028.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא47.0047.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא61.0061.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא73.0073.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,836.001,836.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,452.003,452.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,757.005,757.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא29,178.0029,178.00

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא18.0018.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע3

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא20.0020.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע3

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא27.0027.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע3

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא29.0029.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע3

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא41.0041.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע3

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא71.0071.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע3

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא99.0099.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע3

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא296.00296.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע3

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא400.00400.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע3

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא555.00555.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע3

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,411.001,411.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע3

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,690.001,690.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע3

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,991.001,991.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע3

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא2,975.002,975.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע3

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא3,000.003,000.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע3

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא8.008.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא56.0056.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא608.00608.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא661.00661.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,048.001,048.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,479.001,479.00

Eלאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,681.001,681.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל קרנות נאמנות בע3

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא134.00134.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל קרנות נאמנות בע3

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא3,645.003,645.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל קרנות נאמנות בע3

3

מגדל קרנות נאמנות 

___________________מ"בע

_________

Eלאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא3,396.003,396.00ישראל511303661מספר ברשם

511576209מספר ברשםאפסילון3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא117.00117.00

511576209מספר ברשםאפסילון3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,333.009,333.00

511576209מספר ברשםאפסילון3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא16,000.0016,000.00

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL98.0098.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL265.00265.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL890.00890.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL64.0064.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL616.00616.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL1,103.001,103.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL1,916.001,916.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL2,030.002,030.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL30,532.0030,532.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL58,369.0058,369.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא34.0034.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3
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לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא36.0036.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא59.0059.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא174.00174.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא277.00277.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא575.00575.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא583.00583.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא641.00641.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא781.00781.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא972.00972.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,437.001,437.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,550.001,550.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8,541.008,541.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8,621.008,621.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,877.009,877.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,915.009,915.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא13,505.0013,505.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא15,083.0015,083.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא27,301.0027,301.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא65,241.0065,241.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא68,116.0068,116.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא76,994.0076,994.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע3

3
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא19.0019.00ישראל512227265מספר ברשם

3
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא118.00118.00ישראל512227265מספר ברשם

3
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא190.00190.00ישראל512227265מספר ברשם

3
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא234.00234.00ישראל512227265מספר ברשם

3
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא272.00272.00ישראל512227265מספר ברשם

3
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא291.00291.00ישראל512227265מספר ברשם

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,550.001,550.00

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,829.003,829.00

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא80.0080.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות3

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא140.00140.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות3

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא900.00900.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות3

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא1,100.001,100.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות3

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא2,600.002,600.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות3

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא6,000.006,000.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות3

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא8,500.008,500.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות3

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא13,959.0013,959.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות3

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא162.00162.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,630.001,630.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,125.003,125.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא8,395.008,395.00

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא44.0044.00ישראל513534974מספר ברשםמ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע3

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8,126.008,126.00ישראל513534974מספר ברשםמ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע3
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לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,448.009,448.00ישראל513534974מספר ברשםמ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע3

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא27,375.0027,375.00ישראל513534974מספר ברשםמ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע3

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא4,500.004,500.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קר3

511496960

 - אלמגור 

  בריטמן

 נאמנויות

מ"בע       ;

3
תכלית מדדים ניהול קרנות 

מ"נאמנות בע
Eלאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא20.0020.00ישראל513534974מספר ברשם

3
תכלית מדדים ניהול קרנות 

מ"נאמנות בע
Eלאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא569.00569.00ישראל513534974מספר ברשם

3
תכלית מדדים ניהול קרנות 

מ"נאמנות בע
Eלאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא960.00960.00ישראל513534974מספר ברשם

3
תכלית מדדים ניהול קרנות 

נוסטרו- מ "נאמנות בע
Eלאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא20,000.0020,000.00ישראל513534974מספר ברשם

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא102.00102.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא630.00630.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא887.00887.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,036.001,036.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,229.001,229.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,027.002,027.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,046.002,046.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,493.002,493.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,966.002,966.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,576.003,576.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא6,410.006,410.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,608.009,608.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא13,297.0013,297.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא13,478.0013,478.00

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא500.00500.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע3

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא540.00540.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע3

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא600.00600.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע3

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא600.00600.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע3

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,175.001,175.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע3

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,391.001,391.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע3

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,410.001,410.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע3

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,000.002,000.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע3

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,000.002,000.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע3

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,030.002,030.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע3

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,500.002,500.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע3

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,200.003,200.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע3

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא9,132.009,132.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע3

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא9,700.009,700.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע3

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא10,488.0010,488.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע3

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא27,757.0027,757.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע3

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא40,022.0040,022.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע3

3
החברה המנהלת של רום קרן 

ההשתלמ
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא520031824ISRAEL11,372.0011,372.00מספר ברשם

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,900.001,900.00ישראל520042169מספר ברשםכלל- מ "איילון חברה לביטוח  בע3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא230.00230.00ישראל520042169מספר ברשםעד- מ "איילון חברה לביטוח  בע3
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לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא332.00332.00ישראל520042169מספר ברשםמ"איילון חברה לביטוח בע3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא18,500.0018,500.00ישראל520042169מספר ברשםמ"איילון חברה לביטוח בע3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,767.004,767.00ישראל520042169מספר ברשםמ"איילון חברה לביטוח בע3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,243.005,243.00ישראל520042169מספר ברשםמ"איילון חברה לביטוח בע3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא340.00340.00ישראל520042169מספר ברשםמניו- מ "איילון חברה לביטוח בע3

3
חברה לניהול קופות גמל -מחר

מ"בע
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא520042615ISRAEL60.0060.00מספר ברשם

3
חברה לניהול קופות גמל -מחר

מ"בע
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא520042615ISRAEL3,342.003,342.00מספר ברשם

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא570011767ISRAEL244.00244.00מספר ברשםת של עובדי אל על נתיבי אויר"ק3

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא570011767ISRAEL2,419.002,419.00מספר ברשםת של עובדי אל על נתיבי אויר"ק3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא570014928ISRAEL588.00588.00מספר ברשםג"א לניהול ק"ש של עובדי התע"א3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא570014928ISRAEL5,391.005,391.00מספר ברשםג"א לניהול ק"ש של עובדי התע"א3

3
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי 

מ"החברה והרוח בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא6,853.006,853.00ישראל520027954מספר ברשם

3
ג לעובדי האוניברסיטה "קופת

מ"העברית בירושלים בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא20,720.0020,720.00ישראל510960586מספר ברשם

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא36,180.0036,180.00ישראל540265568מספר ברשםשותפות סל מדדים מניות3

לאלאכןלאכןכתב הצבעהלא1,075,059.001,075,059.00ישראל540271491מספר ברשםכלל סל מניות ישראל3

3
" קרן פנסיה לשכירים- " עתודות  

מ"ועצמאיים בע
לאלאכןלאכןקרן פוקס עדיכתב הצבעהלא2,404.002,404.00ישראל511789190מספר ברשם

3
" קרן פנסיה לשכירים- " עתודות  

מ"ועצמאיים בע
לאלאכןלאכןקרן פוקס עדיכתב הצבעהלא24,959.0024,959.00ישראל511789190מספר ברשם

510015951מספר ברשםשומרה חברה לביטוח3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאאברבנאל אלירןכתב הצבעהלא3,300.003,300.00

3
, לביטוח' מנורה מבטחים חב

מנורה
לאלאכןלאלאאברבנאל אלירןכתב הצבעהלא616,539.00616,539.00ישראל520027715מספר ברשם

520042540מספר ברשםמנורה מבטחים ביטוח3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאאברבנאל אלירןכתב הצבעהלא18,871.0018,871.00

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא970.00970.00ישראל513765347מספר ברשםמ"פסגות קופות גמל ופנסיה בע3

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא37,546.0037,546.00ישראל513765347מספר ברשםפסגות גמל ופנסיה3

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא263,407.00263,407.00ישראל513765347מספר ברשםמ"פסגות קופות גמל ופנסיה בע3

3
ש "חברה לניהול קה. מ.ס.ק

לביוכימאים ומיקרוביולוגים
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא5,755.005,755.00ישראל520029620מספר ברשם

3
ארם גמולים חברה לניהול קופות 

מ"גמל בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא5,106.005,106.00ישראל510773922מספר ברשם

3
החברה לניהול קופת התגמולים 

והפיצויים של עובדי בנק ישראל
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא51,967.0051,967.00ישראל520005497מספר ברשם

3
ש לפקידים עובדי "מינהל קה

מ"המינהל והשרותים בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא10,652.0010,652.00ישראל520030990מספר ברשם

3
בניהול פסגות ניירות - עמי גמל

ערך
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא14,197.0014,197.00ישראל520042581מספר ברשם

3
בניהול פסגות ניירות -ס גמל"עו

ערך
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,454.001,454.00ישראל520042573מספר ברשם

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,712.001,712.00ישראל520042599מספר ברשםבניהול פסגות ניירות ערך- שדות 3

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא849.00849.00ישראל520042631מספר ברשםבניהול פסגות ניירות ערך- שובל 3

3
בניהול פסגות - עיריית חיפה 

ניירות ערך
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,405.001,405.00ישראל570005959מספר ברשם

3
קלע חברה לניהול קרן השתלמות 

פסגות ניירות ערך- ס "לעו
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא3,919.003,919.00ישראל520030941מספר ברשם

3
ג "יהב רופאים חברה לניהול קופ

פסגות ניירות ערך-מ"בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא8,145.008,145.00ישראל510930654מספר ברשם

3
- מ "ג בע:"פרח חברה לניהול קופ

פסגות ניירות ערך
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,054.001,054.00ישראל510930670מספר ברשם

3
החברה לניהול קרן השתלמות 

מ"למשפטנים בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא2,942.002,942.00ישראל520028861מספר ברשם

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא97,237.0097,237.00ישראל520027251מספר ברשםקרן השתלמות למורים ולגננות3

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא39,025.0039,025.00ישראל520028390מספר ברשםקרן השתלמות למורים תיכוניים3

3
החברה המנהלת של קרן 

השתלמות
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,975.001,975.00ישראל520034968מספר ברשם

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא4,840.004,840.00ישראל520027624מספר ברשם60 עד 50הגומל גמל לבני 3

3
ניהול קופות גמל לעובדי -גל

כלנית-מ"הוראה בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא9,166.009,166.00ישראל512711409מספר ברשם
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3
ניהול קופות גמל לעובדי -גל

גל גמל-מ"הוראה בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא10,887.0010,887.00ישראל512711409מספר ברשם

3" לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא12,070.0012,070.00ישראל512008335מספר ברשם50-60" קו הבריאות

3
רעות חברה לניהול קופות גמל 

מ"בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא6,827.006,827.00ישראל510806870מספר ברשם

3
החברה לניהול קרן השתלמות 

מ"לשופטים בע
מספר ברשם

520030743
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא32183218ישראל

3
RBC Investor Services 

Bank SA

RCS  LUX 

B47 192
לאלאלאלאלאכתב הצבעהלא1,677.001,677.00לוכסנבורג

3RBC Investor Services Trust5586623ebsv6,763.006,763.00לאלאלאלאלאכתב הצבעהלא

3Brown Brothers Harriman13-4973745
, ניו יורק

ב"ארה
לאלאלאלאלאכתב הצבעהלא11,721.0011,721.00

3
אלטשולר שחם חברה לניהול 

קרנות
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא249,062.00249,062.00ישראל511944670מספר רשם

3
TNT/Master Trust 

Agreement Between
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא3,634.003,634.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

3
TNT/The Lily Retiremnet 

Plan Master
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא4,152.004,152.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

3
TNT/Michelin North 

American Inc. MA
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,669.001,669.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

3
TNT/Exelon Corporation 

Employees B
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא73.0073.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

3
TNT/CommonwealthGlobal 

Share Fund
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,509.001,509.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

3
TNT/CommonwealthGlobal 

Share Fund
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,061.001,061.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

3
MSCO/Jansjoerg Wyss 

Revocable Trus
לאלאלאלאכתב הצבעהלא3,551.003,551.00ארצות הברית735211

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

3
JPMCL/Hampshire County 

Council Pens
746

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,347.001,347.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

3
JPMCL/EFR27/Aspiriant 

Risk-Managed
746

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא3,225.003,225.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

3UBS AG LDN BRANCH A/C 

CLIENT457

הממלכה 

המאוחדת

לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,309.00925.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

3
GOLDMAN SACHS 

INT'L/EQ SEC CLIENT S
הממלכה 2263951

המאוחדת

לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,875.001,429.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

לאכןלאכןכןכןאייל רבידייפויי כוחבעל שליטהכן400,000.00400,000.00ישראל64191703.ז.תחייםרביד3

יהודית רביד 

. ז.ת

064174030

לאכןלאכןכןכןאייל רבידייפויי כוחבעל שליטהכן4,351,180.004,351,180.00ישראל55639785.ז.תאברהםרביד3

לאכןלאכןכןכןבעצמובעל שליטהכן12,500.0012,500.00ישראל23762479.ז.תאייל פליקסרביד3

לאכןלאכןכןכןבעצמובעל שליטהכן4,338,680.004,338,680.00ישראל23762479.ז.תאייל פליקסרביד3

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא9.009.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא16.0016.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא26.0026.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא28.0028.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא47.0047.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא61.0061.00
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510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא73.0073.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,836.001,836.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,452.003,452.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,757.005,757.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא29,178.0029,178.00

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא18.0018.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע4

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא20.0020.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע4

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא27.0027.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע4

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא29.0029.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע4

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא41.0041.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע4

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא71.0071.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע4

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא99.0099.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע4

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא296.00296.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע4

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא400.00400.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע4

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא555.00555.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע4

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,411.001,411.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע4

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,690.001,690.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע4

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,991.001,991.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע4

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא2,975.002,975.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע4

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא3,000.003,000.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע4

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא8.008.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא56.0056.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא608.00608.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא661.00661.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,048.001,048.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,479.001,479.00

Eלאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,681.001,681.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל קרנות נאמנות בע4

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא134.00134.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל קרנות נאמנות בע4

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא3,645.003,645.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל קרנות נאמנות בע4

4

מגדל קרנות נאמנות 

___________________מ"בע

_________

Eלאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא3,396.003,396.00ישראל511303661מספר ברשם

511576209מספר ברשםאפסילון4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא117.00117.00

511576209מספר ברשםאפסילון4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,333.009,333.00

511576209מספר ברשםאפסילון4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא16,000.0016,000.00

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL98.0098.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL265.00265.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL890.00890.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL64.0064.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL616.00616.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL1,103.001,103.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL1,916.001,916.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL2,030.002,030.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL30,532.0030,532.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL58,369.0058,369.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא34.0034.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא36.0036.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא59.0059.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא174.00174.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא277.00277.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא575.00575.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא583.00583.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4
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לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא641.00641.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא781.00781.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא972.00972.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,437.001,437.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,550.001,550.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8,541.008,541.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8,621.008,621.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,877.009,877.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,915.009,915.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא13,505.0013,505.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא15,083.0015,083.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא27,301.0027,301.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא65,241.0065,241.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא68,116.0068,116.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא76,994.0076,994.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע4

4
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא19.0019.00ישראל512227265מספר ברשם

4
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא118.00118.00ישראל512227265מספר ברשם

4
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא190.00190.00ישראל512227265מספר ברשם

4
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא234.00234.00ישראל512227265מספר ברשם

4
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא272.00272.00ישראל512227265מספר ברשם

4
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא291.00291.00ישראל512227265מספר ברשם

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,550.001,550.00

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,829.003,829.00

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא80.0080.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות4

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא140.00140.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות4

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא900.00900.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות4

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא1,100.001,100.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות4

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא2,600.002,600.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות4

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא6,000.006,000.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות4

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא8,500.008,500.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות4

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא13,959.0013,959.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות4

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא162.00162.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,630.001,630.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,125.003,125.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא8,395.008,395.00

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא44.0044.00ישראל513534974מספר ברשםמ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע4

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8,126.008,126.00ישראל513534974מספר ברשםמ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע4

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,448.009,448.00ישראל513534974מספר ברשםמ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע4

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא27,375.0027,375.00ישראל513534974מספר ברשםמ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע4
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לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא4,500.004,500.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קר4

511496960

 - אלמגור 

  בריטמן

 נאמנויות

מ"בע       ;

4
תכלית מדדים ניהול קרנות 

מ"נאמנות בע
Eלאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא20.0020.00ישראל513534974מספר ברשם

4
תכלית מדדים ניהול קרנות 

מ"נאמנות בע
Eלאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא569.00569.00ישראל513534974מספר ברשם

4
תכלית מדדים ניהול קרנות 

מ"נאמנות בע
Eלאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא960.00960.00ישראל513534974מספר ברשם

4
תכלית מדדים ניהול קרנות 

נוסטרו- מ "נאמנות בע
Eלאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא20,000.0020,000.00ישראל513534974מספר ברשם

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא102.00102.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא630.00630.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא887.00887.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,036.001,036.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,229.001,229.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,027.002,027.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,046.002,046.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,493.002,493.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,966.002,966.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,576.003,576.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא6,410.006,410.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,608.009,608.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא13,297.0013,297.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא13,478.0013,478.00

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא500.00500.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע4

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא540.00540.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע4

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא600.00600.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע4

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא600.00600.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע4

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,175.001,175.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע4

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,391.001,391.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע4

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,410.001,410.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע4

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,000.002,000.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע4

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,000.002,000.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע4

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,030.002,030.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע4

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,500.002,500.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע4

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,200.003,200.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע4

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא9,132.009,132.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע4

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא9,700.009,700.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע4

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא10,488.0010,488.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע4

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא27,757.0027,757.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע4

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא40,022.0040,022.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע4

4
החברה המנהלת של רום קרן 

ההשתלמ
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא520031824ISRAEL11,372.0011,372.00מספר ברשם

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,900.001,900.00ישראל520042169מספר ברשםכלל- מ "איילון חברה לביטוח  בע4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא230.00230.00ישראל520042169מספר ברשםעד- מ "איילון חברה לביטוח  בע4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא332.00332.00ישראל520042169מספר ברשםמ"איילון חברה לביטוח בע4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא18,500.0018,500.00ישראל520042169מספר ברשםמ"איילון חברה לביטוח בע4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,767.004,767.00ישראל520042169מספר ברשםמ"איילון חברה לביטוח בע4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,243.005,243.00ישראל520042169מספר ברשםמ"איילון חברה לביטוח בע4
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לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא340.00340.00ישראל520042169מספר ברשםמניו- מ "איילון חברה לביטוח בע4

4
חברה לניהול קופות גמל -מחר

מ"בע
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא520042615ISRAEL60.0060.00מספר ברשם

4
חברה לניהול קופות גמל -מחר

מ"בע
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא520042615ISRAEL3,342.003,342.00מספר ברשם

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא570011767ISRAEL244.00244.00מספר ברשםת של עובדי אל על נתיבי אויר"ק4

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא570011767ISRAEL2,419.002,419.00מספר ברשםת של עובדי אל על נתיבי אויר"ק4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא570014928ISRAEL588.00588.00מספר ברשםג"א לניהול ק"ש של עובדי התע"א4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא570014928ISRAEL5,391.005,391.00מספר ברשםג"א לניהול ק"ש של עובדי התע"א4

4
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי 

מ"החברה והרוח בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא6,853.006,853.00ישראל520027954מספר ברשם

4
ג לעובדי האוניברסיטה "קופת

מ"העברית בירושלים בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא20,720.0020,720.00ישראל510960586מספר ברשם

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא36,180.0036,180.00ישראל540265568מספר ברשםשותפות סל מדדים מניות4

לאלאכןלאכןכתב הצבעהלא1,075,059.001,075,059.00ישראל540271491מספר ברשםכלל סל מניות ישראל4

4
" קרן פנסיה לשכירים- " עתודות  

מ"ועצמאיים בע
לאלאכןלאכןקרן פוקס עדיכתב הצבעהלא2,404.002,404.00ישראל511789190מספר ברשם

4
" קרן פנסיה לשכירים- " עתודות  

מ"ועצמאיים בע
לאלאכןלאכןקרן פוקס עדיכתב הצבעהלא24,959.0024,959.00ישראל511789190מספר ברשם

510015951מספר ברשםשומרה חברה לביטוח4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאאברבנאל אלירןכתב הצבעהלא3,300.003,300.00

4
, לביטוח' מנורה מבטחים חב

מנורה
לאלאכןלאלאאברבנאל אלירןכתב הצבעהלא616,539.00616,539.00ישראל520027715מספר ברשם

520042540מספר ברשםמנורה מבטחים ביטוח4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאאברבנאל אלירןכתב הצבעהלא18,871.0018,871.00

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא970.00970.00ישראל513765347מספר ברשםמ"פסגות קופות גמל ופנסיה בע4

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא37,546.0037,546.00ישראל513765347מספר ברשםפסגות גמל ופנסיה4

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא263,407.00263,407.00ישראל513765347מספר ברשםמ"פסגות קופות גמל ופנסיה בע4

4
ש "חברה לניהול קה. מ.ס.ק

לביוכימאים ומיקרוביולוגים
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא5,755.005,755.00ישראל520029620מספר ברשם

4
ארם גמולים חברה לניהול קופות 

מ"גמל בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא5,106.005,106.00ישראל510773922מספר ברשם

4
החברה לניהול קופת התגמולים 

והפיצויים של עובדי בנק ישראל
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא51,967.0051,967.00ישראל520005497מספר ברשם

4
ש לפקידים עובדי "מינהל קה

מ"המינהל והשרותים בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא10,652.0010,652.00ישראל520030990מספר ברשם

4
בניהול פסגות ניירות - עמי גמל

ערך
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא14,197.0014,197.00ישראל520042581מספר ברשם

4
בניהול פסגות ניירות -ס גמל"עו

ערך
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,454.001,454.00ישראל520042573מספר ברשם

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,712.001,712.00ישראל520042599מספר ברשםבניהול פסגות ניירות ערך- שדות 4

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא849.00849.00ישראל520042631מספר ברשםבניהול פסגות ניירות ערך- שובל 4

4
בניהול פסגות - עיריית חיפה 

ניירות ערך
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,405.001,405.00ישראל570005959מספר ברשם

4
קלע חברה לניהול קרן השתלמות 

פסגות ניירות ערך- ס "לעו
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא3,919.003,919.00ישראל520030941מספר ברשם

4
ג "יהב רופאים חברה לניהול קופ

פסגות ניירות ערך-מ"בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא8,145.008,145.00ישראל510930654מספר ברשם

4
- מ "ג בע:"פרח חברה לניהול קופ

פסגות ניירות ערך
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,054.001,054.00ישראל510930670מספר ברשם

4
החברה לניהול קרן השתלמות 

מ"למשפטנים בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא2,942.002,942.00ישראל520028861מספר ברשם

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא97,237.0097,237.00ישראל520027251מספר ברשםקרן השתלמות למורים ולגננות4

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא39,025.0039,025.00ישראל520028390מספר ברשםקרן השתלמות למורים תיכוניים4

4
החברה המנהלת של קרן 

השתלמות
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,975.001,975.00ישראל520034968מספר ברשם

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא4,840.004,840.00ישראל520027624מספר ברשם60 עד 50הגומל גמל לבני 4

4
ניהול קופות גמל לעובדי -גל

כלנית-מ"הוראה בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא9,166.009,166.00ישראל512711409מספר ברשם

4
ניהול קופות גמל לעובדי -גל

גל גמל-מ"הוראה בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא10,887.0010,887.00ישראל512711409מספר ברשם

4" לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא12,070.0012,070.00ישראל512008335מספר ברשם50-60" קו הבריאות
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4
רעות חברה לניהול קופות גמל 

מ"בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא6,827.006,827.00ישראל510806870מספר ברשם

4
החברה לניהול קרן השתלמות 

מ"לשופטים בע
מספר ברשם

520030743
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא32183218ישראל

4
RBC Investor Services 

Bank SA

RCS  LUX 

B47 192
לאלאלאלאלאכתב הצבעהלא1,677.001,677.00לוכסנבורג

4RBC Investor Services Trust5586623ebsv6,763.006,763.00לאלאלאלאלאכתב הצבעהלא

4Brown Brothers Harriman13-4973745
, ניו יורק

ב"ארה
לאלאלאלאלאכתב הצבעהלא11,721.0011,721.00

4
אלטשולר שחם חברה לניהול 

קרנות
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא249,062.00249,062.00ישראל511944670מספר רשם

4
TNT/Master Trust 

Agreement Between
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא3,634.003,634.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

4
TNT/The Lily Retiremnet 

Plan Master
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא4,152.004,152.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

4
TNT/Michelin North 

American Inc. MA
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,669.001,669.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

4
TNT/Exelon Corporation 

Employees B
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא73.0073.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

4
TNT/CommonwealthGlobal 

Share Fund
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,509.001,509.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

4
TNT/CommonwealthGlobal 

Share Fund
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,061.001,061.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

4
MSCO/Jansjoerg Wyss 

Revocable Trus
לאלאלאלאכתב הצבעהלא3,551.003,551.00ארצות הברית735211

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

4
JPMCL/Hampshire County 

Council Pens
746

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,347.001,347.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

4
JPMCL/EFR27/Aspiriant 

Risk-Managed
746

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא3,225.003,225.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

4UBS AG LDN BRANCH A/C 

CLIENT457

הממלכה 

המאוחדת

לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,309.00925.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

4
GOLDMAN SACHS 

INT'L/EQ SEC CLIENT S
הממלכה 2263951

המאוחדת

לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,875.001,429.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

לאכןלאכןכןכןאייל רבידייפויי כוחבעל שליטהכן400,000.00400,000.00ישראל64191703.ז.תחייםרביד4

יהודית רביד 

. ז.ת

064174030

לאכןלאכןכןכןאייל רבידייפויי כוחבעל שליטהכן4,351,180.004,351,180.00ישראל55639785.ז.תאברהםרביד4

לאכןלאכןכןכןבעצמובעל שליטהכן12,500.0012,500.00ישראל23762479.ז.תאייל פליקסרביד4

לאכןלאכןכןכןבעצמובעל שליטהכן4,338,680.004,338,680.00ישראל23762479.ז.תאייל פליקסרביד4

5
נושא , בעל מניות שאינו גוף מוסדי

או בעל עניין/משרה בכירה ו
כןלאלאלאלאהצבעה אלקטרוניתלא232.00232.00.ז.מספר ת

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא9.009.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא16.0016.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא26.0026.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא28.0028.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא47.0047.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא61.0061.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא73.0073.00
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510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,836.001,836.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,452.003,452.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,757.005,757.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא29,178.0029,178.00

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא18.0018.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע5

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא20.0020.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע5

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא27.0027.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע5

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא29.0029.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע5

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא41.0041.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע5

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא71.0071.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע5

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא99.0099.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע5

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא296.00296.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע5

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא400.00400.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע5

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא555.00555.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע5

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,411.001,411.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע5

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,690.001,690.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע5

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,991.001,991.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע5

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא2,975.002,975.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע5

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא3,000.003,000.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע5

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא8.008.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא56.0056.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא608.00608.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא661.00661.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,048.001,048.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,479.001,479.00

Eלאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,681.001,681.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל קרנות נאמנות בע5

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא134.00134.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל קרנות נאמנות בע5

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא3,645.003,645.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל קרנות נאמנות בע5

5

מגדל קרנות נאמנות 

___________________מ"בע

_________

Eלאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא3,396.003,396.00ישראל511303661מספר ברשם

511576209מספר ברשםאפסילון5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא117.00117.00

511576209מספר ברשםאפסילון5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,333.009,333.00

511576209מספר ברשםאפסילון5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא16,000.0016,000.00

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL98.0098.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL265.00265.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL890.00890.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL64.0064.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL616.00616.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL1,103.001,103.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL1,916.001,916.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL2,030.002,030.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL30,532.0030,532.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL58,369.0058,369.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא34.0034.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא36.0036.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא59.0059.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא174.00174.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא277.00277.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא575.00575.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא583.00583.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא641.00641.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא781.00781.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5
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לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא972.00972.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,437.001,437.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,550.001,550.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8,541.008,541.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8,621.008,621.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,877.009,877.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,915.009,915.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא13,505.0013,505.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא15,083.0015,083.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא27,301.0027,301.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא65,241.0065,241.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא68,116.0068,116.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא76,994.0076,994.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע5

5
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא19.0019.00ישראל512227265מספר ברשם

5
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא118.00118.00ישראל512227265מספר ברשם

5
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא190.00190.00ישראל512227265מספר ברשם

5
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא234.00234.00ישראל512227265מספר ברשם

5
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא272.00272.00ישראל512227265מספר ברשם

5
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא291.00291.00ישראל512227265מספר ברשם

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,550.001,550.00

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,829.003,829.00

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא80.0080.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות5

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא140.00140.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות5

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא900.00900.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות5

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא1,100.001,100.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות5

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא2,600.002,600.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות5

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא6,000.006,000.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות5

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא8,500.008,500.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות5

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא13,959.0013,959.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות5

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא162.00162.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,630.001,630.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,125.003,125.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא8,395.008,395.00

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא44.0044.00ישראל513534974מספר ברשםמ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע5

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8,126.008,126.00ישראל513534974מספר ברשםמ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע5

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,448.009,448.00ישראל513534974מספר ברשםמ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע5

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא27,375.0027,375.00ישראל513534974מספר ברשםמ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע5

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא4,500.004,500.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קר5
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5
תכלית מדדים ניהול קרנות 

מ"נאמנות בע
Eלאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא20.0020.00ישראל513534974מספר ברשם

5
תכלית מדדים ניהול קרנות 

מ"נאמנות בע
Eלאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא569.00569.00ישראל513534974מספר ברשם

5
תכלית מדדים ניהול קרנות 

מ"נאמנות בע
Eלאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא960.00960.00ישראל513534974מספר ברשם

5
תכלית מדדים ניהול קרנות 

נוסטרו- מ "נאמנות בע
Eלאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא20,000.0020,000.00ישראל513534974מספר ברשם

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא102.00102.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא630.00630.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא887.00887.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,036.001,036.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,229.001,229.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,027.002,027.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,046.002,046.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,493.002,493.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,966.002,966.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,576.003,576.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא6,410.006,410.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,608.009,608.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא13,297.0013,297.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא13,478.0013,478.00

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא500.00500.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע5

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא540.00540.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע5

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא600.00600.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע5

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא600.00600.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע5

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,175.001,175.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע5

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,391.001,391.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע5

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,410.001,410.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע5

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,000.002,000.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע5

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,000.002,000.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע5

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,030.002,030.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע5

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,500.002,500.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע5

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,200.003,200.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע5

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא9,132.009,132.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע5

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא9,700.009,700.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע5

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא10,488.0010,488.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע5

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא27,757.0027,757.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע5

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא40,022.0040,022.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע5

5
החברה המנהלת של רום קרן 

ההשתלמ
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא520031824ISRAEL11,372.0011,372.00מספר ברשם

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,900.001,900.00ישראל520042169מספר ברשםכלל- מ "איילון חברה לביטוח  בע5

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא230.00230.00ישראל520042169מספר ברשםעד- מ "איילון חברה לביטוח  בע5

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא332.00332.00ישראל520042169מספר ברשםמ"איילון חברה לביטוח בע5

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא18,500.0018,500.00ישראל520042169מספר ברשםמ"איילון חברה לביטוח בע5

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,767.004,767.00ישראל520042169מספר ברשםמ"איילון חברה לביטוח בע5

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,243.005,243.00ישראל520042169מספר ברשםמ"איילון חברה לביטוח בע5

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא340.00340.00ישראל520042169מספר ברשםמניו- מ "איילון חברה לביטוח בע5

5
חברה לניהול קופות גמל -מחר

מ"בע
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא520042615ISRAEL60.0060.00מספר ברשם

5
חברה לניהול קופות גמל -מחר

מ"בע
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא520042615ISRAEL3,342.003,342.00מספר ברשם
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ההצבעות 

נושא משרה 

בכירה

האם סימן 
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ההצבעות 
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לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא570011767ISRAEL244.00244.00מספר ברשםת של עובדי אל על נתיבי אויר"ק5

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא570011767ISRAEL2,419.002,419.00מספר ברשםת של עובדי אל על נתיבי אויר"ק5

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא570014928ISRAEL588.00588.00מספר ברשםג"א לניהול ק"ש של עובדי התע"א5

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא570014928ISRAEL5,391.005,391.00מספר ברשםג"א לניהול ק"ש של עובדי התע"א5

5
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי 

מ"החברה והרוח בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא6,853.006,853.00ישראל520027954מספר ברשם

5
ג לעובדי האוניברסיטה "קופת

מ"העברית בירושלים בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא20,720.0020,720.00ישראל510960586מספר ברשם

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא36,180.0036,180.00ישראל540265568מספר ברשםשותפות סל מדדים מניות5

לאלאכןלאכןכתב הצבעהלא1,075,059.001,075,059.00ישראל540271491מספר ברשםכלל סל מניות ישראל5

5
" קרן פנסיה לשכירים- " עתודות  

מ"ועצמאיים בע
לאלאכןלאכןקרן פוקס עדיכתב הצבעהלא2,404.002,404.00ישראל511789190מספר ברשם

5
" קרן פנסיה לשכירים- " עתודות  

מ"ועצמאיים בע
לאלאכןלאכןקרן פוקס עדיכתב הצבעהלא24,959.0024,959.00ישראל511789190מספר ברשם

510015951מספר ברשםשומרה חברה לביטוח5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאאברבנאל אלירןכתב הצבעהלא3,300.003,300.00

5
, לביטוח' מנורה מבטחים חב

מנורה
לאלאכןלאלאאברבנאל אלירןכתב הצבעהלא616,539.00616,539.00ישראל520027715מספר ברשם

520042540מספר ברשםמנורה מבטחים ביטוח5
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאאברבנאל אלירןכתב הצבעהלא18,871.0018,871.00

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא970.00970.00ישראל513765347מספר ברשםמ"פסגות קופות גמל ופנסיה בע5

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא37,546.0037,546.00ישראל513765347מספר ברשםפסגות גמל ופנסיה5

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא263,407.00263,407.00ישראל513765347מספר ברשםמ"פסגות קופות גמל ופנסיה בע5

5
ש "חברה לניהול קה. מ.ס.ק

לביוכימאים ומיקרוביולוגים
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא5,755.005,755.00ישראל520029620מספר ברשם

5
ארם גמולים חברה לניהול קופות 

מ"גמל בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא5,106.005,106.00ישראל510773922מספר ברשם

5
החברה לניהול קופת התגמולים 

והפיצויים של עובדי בנק ישראל
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא51,967.0051,967.00ישראל520005497מספר ברשם

5
ש לפקידים עובדי "מינהל קה

מ"המינהל והשרותים בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא10,652.0010,652.00ישראל520030990מספר ברשם

5
בניהול פסגות ניירות - עמי גמל

ערך
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא14,197.0014,197.00ישראל520042581מספר ברשם

5
בניהול פסגות ניירות -ס גמל"עו

ערך
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,454.001,454.00ישראל520042573מספר ברשם

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,712.001,712.00ישראל520042599מספר ברשםבניהול פסגות ניירות ערך- שדות 5

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא849.00849.00ישראל520042631מספר ברשםבניהול פסגות ניירות ערך- שובל 5

5
בניהול פסגות - עיריית חיפה 

ניירות ערך
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,405.001,405.00ישראל570005959מספר ברשם

5
קלע חברה לניהול קרן השתלמות 

פסגות ניירות ערך- ס "לעו
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא3,919.003,919.00ישראל520030941מספר ברשם

5
ג "יהב רופאים חברה לניהול קופ

פסגות ניירות ערך-מ"בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא8,145.008,145.00ישראל510930654מספר ברשם

5
- מ "ג בע:"פרח חברה לניהול קופ

פסגות ניירות ערך
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,054.001,054.00ישראל510930670מספר ברשם

5
החברה לניהול קרן השתלמות 

מ"למשפטנים בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא2,942.002,942.00ישראל520028861מספר ברשם

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא97,237.0097,237.00ישראל520027251מספר ברשםקרן השתלמות למורים ולגננות5

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא39,025.0039,025.00ישראל520028390מספר ברשםקרן השתלמות למורים תיכוניים5

5
החברה המנהלת של קרן 

השתלמות
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,975.001,975.00ישראל520034968מספר ברשם

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא4,840.004,840.00ישראל520027624מספר ברשם60 עד 50הגומל גמל לבני 5

5
ניהול קופות גמל לעובדי -גל

כלנית-מ"הוראה בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא9,166.009,166.00ישראל512711409מספר ברשם

5
ניהול קופות גמל לעובדי -גל

גל גמל-מ"הוראה בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא10,887.0010,887.00ישראל512711409מספר ברשם

5" לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא12,070.0012,070.00ישראל512008335מספר ברשם50-60" קו הבריאות

5
רעות חברה לניהול קופות גמל 

מ"בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא6,827.006,827.00ישראל510806870מספר ברשם

5
החברה לניהול קרן השתלמות 

מ"לשופטים בע
מספר ברשם

520030743
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא32183218ישראל

5
RBC Investor Services 

Bank SA

RCS  LUX 

B47 192
לאלאלאלאלאכתב הצבעהלא1,677.001,677.00לוכסנבורג
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5RBC Investor Services Trust5586623ebsv6,763.006,763.00לאלאלאלאלאכתב הצבעהלא

5Brown Brothers Harriman13-4973745
, ניו יורק

ב"ארה
לאלאלאלאלאכתב הצבעהלא11,721.008,810.002,911.00

5
אלטשולר שחם חברה לניהול 

קרנות
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא249,062.00249,062.00ישראל511944670מספר רשם

5
TNT/Master Trust 

Agreement Between
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא3,634.003,634.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

5
TNT/The Lily Retiremnet 

Plan Master
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא4,152.004,152.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

5
TNT/Michelin North 

American Inc. MA
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,669.001,669.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

5
TNT/Exelon Corporation 

Employees B
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא73.0073.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

5
TNT/CommonwealthGlobal 

Share Fund
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,509.001,509.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

5
TNT/CommonwealthGlobal 

Share Fund
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,061.001,061.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

5
MSCO/Jansjoerg Wyss 

Revocable Trus
לאלאלאלאכתב הצבעהלא3,551.003,551.00ארצות הברית735211

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

5
JPMCL/Hampshire County 

Council Pens
746

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,347.001,347.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

5
JPMCL/EFR27/Aspiriant 

Risk-Managed
746

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא3,225.003,225.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

5UBS AG LDN BRANCH A/C 

CLIENT457

הממלכה 

המאוחדת

לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,309.00925.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

5
GOLDMAN SACHS 

INT'L/EQ SEC CLIENT S
הממלכה 2263951

המאוחדת

לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,875.001,429.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

לאכןלאכןכןכןאייל רבידייפויי כוחבעל שליטהכן400,000.00400,000.00ישראל64191703.ז.תחייםרביד5

יהודית רביד 

. ז.ת

064174030

לאכןלאכןכןכןאייל רבידייפויי כוחבעל שליטהכן4,351,180.004,351,180.00ישראל55639785.ז.תאברהםרביד5

לאכןלאכןכןכןבעצמובעל שליטהכן12,500.0012,500.00ישראל23762479.ז.תאייל פליקסרביד5

לאכןלאכןכןכןבעצמובעל שליטהכן4,338,680.004,338,680.00ישראל23762479.ז.תאייל פליקסרביד5

13
נושא , בעל מניות שאינו גוף מוסדי

או בעל עניין/משרה בכירה ו
כןלאלאלאלאהצבעה אלקטרוניתלא232.00232.00.ז.מספר ת

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא9.009.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא16.0016.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא26.0026.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא28.0028.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא47.0047.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא61.0061.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא73.0073.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,836.001,836.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,452.003,452.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,757.005,757.00
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510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא29,178.0029,178.00

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא18.0018.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע13

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא20.0020.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע13

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא27.0027.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע13

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא29.0029.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע13

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא41.0041.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע13

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא71.0071.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע13

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא99.0099.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע13

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא296.00296.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע13

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא400.00400.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע13

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא555.00555.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע13

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,411.001,411.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע13

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,690.001,690.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע13

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,991.001,991.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע13

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא2,975.002,975.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע13

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא3,000.003,000.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בע13

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא8.008.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא56.0056.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא608.00608.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא661.00661.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,048.001,048.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,479.001,479.00

Eלאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא1,681.001,681.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל קרנות נאמנות בע13

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא134.00134.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל קרנות נאמנות בע13

לאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא3,645.003,645.00ישראל511303661מספר ברשםמ"מגדל קרנות נאמנות בע13

13

מגדל קרנות נאמנות 

___________________מ"בע

_________

Eלאלאכןלאלאמרב קצירהצבעה אלקטרוניתלא3,396.003,396.00ישראל511303661מספר ברשם

511576209מספר ברשםאפסילון13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא117.00117.00

511576209מספר ברשםאפסילון13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,333.009,333.00

511576209מספר ברשםאפסילון13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא16,000.0016,000.00

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL98.0098.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL265.00265.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL890.00890.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL64.0064.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL616.00616.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL1,103.001,103.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL1,916.001,916.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL2,030.002,030.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL30,532.0030,532.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL58,369.0058,369.00מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא34.0034.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא36.0036.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא59.0059.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא174.00174.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא277.00277.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא575.00575.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא583.00583.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא641.00641.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא781.00781.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא972.00972.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,437.001,437.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,550.001,550.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8,541.008,541.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8,621.008,621.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,877.009,877.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13
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לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,915.009,915.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא13,505.0013,505.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא15,083.0015,083.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא27,301.0027,301.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא65,241.0065,241.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא68,116.0068,116.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא76,994.0076,994.00ישראל512065202מספר ברשםמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע13

13
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא19.0019.00ישראל512227265מספר ברשם

13
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא118.00118.00ישראל512227265מספר ברשם

13
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא190.00190.00ישראל512227265מספר ברשם

13
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא234.00234.00ישראל512227265מספר ברשם

13
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא272.00272.00ישראל512227265מספר ברשם

13
אלדובי קופותגמל ופנסיה - הלמן 

"בע
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא291.00291.00ישראל512227265מספר ברשם

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,550.001,550.00

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,829.003,829.00

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא80.0080.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות13

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא140.00140.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות13

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא900.00900.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות13

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא1,100.001,100.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות13

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא2,600.002,600.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות13

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא6,000.006,000.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות13

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא8,500.008,500.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות13

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא13,959.0013,959.00ישראל512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות13

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא162.00162.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,630.001,630.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,125.003,125.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא8,395.008,395.00

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא44.0044.00ישראל513534974מספר ברשםמ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע13

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8,126.008,126.00ישראל513534974מספר ברשםמ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע13

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,448.009,448.00ישראל513534974מספר ברשםמ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע13

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא27,375.0027,375.00ישראל513534974מספר ברשםמ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע13

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא4,500.004,500.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קר13

511496960

 - אלמגור 

  בריטמן

 נאמנויות

מ"בע       ;

13
תכלית מדדים ניהול קרנות 

מ"נאמנות בע
Eלאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא20.0020.00ישראל513534974מספר ברשם

13
תכלית מדדים ניהול קרנות 

מ"נאמנות בע
Eלאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא569.00569.00ישראל513534974מספר ברשם

13
תכלית מדדים ניהול קרנות 

מ"נאמנות בע
Eלאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא960.00960.00ישראל513534974מספר ברשם
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13
תכלית מדדים ניהול קרנות 

נוסטרו- מ "נאמנות בע
Eלאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא20,000.0020,000.00ישראל513534974מספר ברשם

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא102.00102.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא630.00630.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא887.00887.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,036.001,036.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,229.001,229.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,027.002,027.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,046.002,046.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,493.002,493.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,966.002,966.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,576.003,576.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא6,410.006,410.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,608.009,608.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא13,297.0013,297.00

513534974מספר ברשםסל.תכלית ת13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא13,478.0013,478.00

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא500.00500.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע13

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא540.00540.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע13

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא600.00600.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע13

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא600.00600.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע13

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,175.001,175.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע13

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,391.001,391.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע13

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,410.001,410.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע13

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,000.002,000.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע13

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,000.002,000.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע13

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,030.002,030.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע13

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,500.002,500.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע13

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,200.003,200.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע13

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא9,132.009,132.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע13

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא9,700.009,700.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע13

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא10,488.0010,488.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע13

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא27,757.0027,757.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע13

Eלאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא40,022.0040,022.00ישראל513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע13

13
החברה המנהלת של רום קרן 

ההשתלמ
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא520031824ISRAEL11,372.0011,372.00מספר ברשם

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,900.001,900.00ישראל520042169מספר ברשםכלל- מ "איילון חברה לביטוח  בע13

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא230.00230.00ישראל520042169מספר ברשםעד- מ "איילון חברה לביטוח  בע13

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא332.00332.00ישראל520042169מספר ברשםמ"איילון חברה לביטוח בע13

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא18,500.0018,500.00ישראל520042169מספר ברשםמ"איילון חברה לביטוח בע13

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,767.004,767.00ישראל520042169מספר ברשםמ"איילון חברה לביטוח בע13

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,243.005,243.00ישראל520042169מספר ברשםמ"איילון חברה לביטוח בע13

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא340.00340.00ישראל520042169מספר ברשםמניו- מ "איילון חברה לביטוח בע13

13
חברה לניהול קופות גמל -מחר

מ"בע
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא520042615ISRAEL60.0060.00מספר ברשם

13
חברה לניהול קופות גמל -מחר

מ"בע
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא520042615ISRAEL3,342.003,342.00מספר ברשם

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא570011767ISRAEL244.00244.00מספר ברשםת של עובדי אל על נתיבי אויר"ק13

לאלאכןלאלאבוארון מיההצבעה אלקטרוניתלא570011767ISRAEL2,419.002,419.00מספר ברשםת של עובדי אל על נתיבי אויר"ק13

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא570014928ISRAEL588.00588.00מספר ברשםג"א לניהול ק"ש של עובדי התע"א13

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא570014928ISRAEL5,391.005,391.00מספר ברשםג"א לניהול ק"ש של עובדי התע"א13
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13
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי 

מ"החברה והרוח בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא6,853.006,853.00ישראל520027954מספר ברשם

13
ג לעובדי האוניברסיטה "קופת

מ"העברית בירושלים בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא20,720.0020,720.00ישראל510960586מספר ברשם

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא36,180.0036,180.00ישראל540265568מספר ברשםשותפות סל מדדים מניות13

לאלאכןלאכןכתב הצבעהלא1,075,059.001,075,059.00ישראל540271491מספר ברשםכלל סל מניות ישראל13

13
" קרן פנסיה לשכירים- " עתודות  

מ"ועצמאיים בע
לאלאכןלאכןקרן פוקס עדיכתב הצבעהלא2,404.002,404.00ישראל511789190מספר ברשם

13
" קרן פנסיה לשכירים- " עתודות  

מ"ועצמאיים בע
לאלאכןלאכןקרן פוקס עדיכתב הצבעהלא24,959.0024,959.00ישראל511789190מספר ברשם

510015951מספר ברשםשומרה חברה לביטוח13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאאברבנאל אלירןכתב הצבעהלא3,300.003,300.00

13
, לביטוח' מנורה מבטחים חב

מנורה
לאלאכןלאלאאברבנאל אלירןכתב הצבעהלא616,539.00616,539.00ישראל520027715מספר ברשם

520042540מספר ברשםמנורה מבטחים ביטוח13
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאאברבנאל אלירןכתב הצבעהלא18,871.0018,871.00

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא970.00970.00ישראל513765347מספר ברשםמ"פסגות קופות גמל ופנסיה בע13

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא37,546.0037,546.00ישראל513765347מספר ברשםפסגות גמל ופנסיה13

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא263,407.00263,407.00ישראל513765347מספר ברשםמ"פסגות קופות גמל ופנסיה בע13

13
ש "חברה לניהול קה. מ.ס.ק

לביוכימאים ומיקרוביולוגים
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא5,755.005,755.00ישראל520029620מספר ברשם

13
ארם גמולים חברה לניהול קופות 

מ"גמל בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא5,106.005,106.00ישראל510773922מספר ברשם

13
החברה לניהול קופת התגמולים 

והפיצויים של עובדי בנק ישראל
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא51,967.0051,967.00ישראל520005497מספר ברשם

13
ש לפקידים עובדי "מינהל קה

מ"המינהל והשרותים בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא10,652.0010,652.00ישראל520030990מספר ברשם

13
בניהול פסגות ניירות - עמי גמל

ערך
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא14,197.0014,197.00ישראל520042581מספר ברשם

13
בניהול פסגות ניירות -ס גמל"עו

ערך
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,454.001,454.00ישראל520042573מספר ברשם

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,712.001,712.00ישראל520042599מספר ברשםבניהול פסגות ניירות ערך- שדות 13

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא849.00849.00ישראל520042631מספר ברשםבניהול פסגות ניירות ערך- שובל 13

13
בניהול פסגות - עיריית חיפה 

ניירות ערך
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,405.001,405.00ישראל570005959מספר ברשם

13
קלע חברה לניהול קרן השתלמות 

פסגות ניירות ערך- ס "לעו
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא3,919.003,919.00ישראל520030941מספר ברשם

13
ג "יהב רופאים חברה לניהול קופ

פסגות ניירות ערך-מ"בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא8,145.008,145.00ישראל510930654מספר ברשם

13
- מ "ג בע:"פרח חברה לניהול קופ

פסגות ניירות ערך
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,054.001,054.00ישראל510930670מספר ברשם

13
החברה לניהול קרן השתלמות 

מ"למשפטנים בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא2,942.002,942.00ישראל520028861מספר ברשם

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא97,237.0097,237.00ישראל520027251מספר ברשםקרן השתלמות למורים ולגננות13

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא39,025.0039,025.00ישראל520028390מספר ברשםקרן השתלמות למורים תיכוניים13

13
החברה המנהלת של קרן 

השתלמות
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא1,975.001,975.00ישראל520034968מספר ברשם

לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא4,840.004,840.00ישראל520027624מספר ברשם60 עד 50הגומל גמל לבני 13

13
ניהול קופות גמל לעובדי -גל

כלנית-מ"הוראה בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא9,166.009,166.00ישראל512711409מספר ברשם

13
ניהול קופות גמל לעובדי -גל

גל גמל-מ"הוראה בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא10,887.0010,887.00ישראל512711409מספר ברשם

13" לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא12,070.0012,070.00ישראל512008335מספר ברשם50-60" קו הבריאות

13
רעות חברה לניהול קופות גמל 

מ"בע
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא6,827.006,827.00ישראל510806870מספר ברשם

13
החברה לניהול קרן השתלמות 

מ"לשופטים בע
מספר ברשם

520030743
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא32183218ישראל

13
RBC Investor Services 

Bank SA

RCS  LUX 

B47 192
לאלאלאלאלאכתב הצבעהלא1,677.001,677.00לוכסנבורג

13RBC Investor Services Trust5586623ebsv6,763.006,763.00לאלאלאלאלאכתב הצבעהלא

13Brown Brothers Harriman13-4973745
, ניו יורק

ב"ארה
לאלאלאלאלאכתב הצבעה11,721.0011,721.00

13
אלטשולר שחם חברה לניהול 

קרנות
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלא249,062.00249,062.00ישראל511944670מספר רשם
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13
TNT/Master Trust 

Agreement Between
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא3,634.003,634.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

13
TNT/The Lily Retiremnet 

Plan Master
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא4,152.004,152.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

13
TNT/Michelin North 

American Inc. MA
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,669.001,669.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

13
TNT/Exelon Corporation 

Employees B
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא73.0073.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

13
TNT/CommonwealthGlobal 

Share Fund
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,509.001,509.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

13
TNT/CommonwealthGlobal 

Share Fund
122020

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,061.001,061.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

13
MSCO/Jansjoerg Wyss 

Revocable Trus
לאלאלאלאכתב הצבעהלא3,551.003,551.00ארצות הברית735211

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

13
JPMCL/Hampshire County 

Council Pens
746

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,347.001,347.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

13
JPMCL/EFR27/Aspiriant 

Risk-Managed
746

הממלכה 

המאוחדת
לאלאלאלאכתב הצבעהלא3,225.003,225.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

13UBS AG LDN BRANCH A/C 

CLIENT457

הממלכה 

המאוחדת

לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,309.00925.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

13
GOLDMAN SACHS 

INT'L/EQ SEC CLIENT S
הממלכה 2263951

המאוחדת

לאלאלאלאכתב הצבעהלא1,875.001,429.00

צוין כי , לא

המחזיק הינו 

בנק זר

לאכןלאכןכןכןאייל רבידייפויי כוחבעל שליטהכן400,000.00400,000.00ישראל64191703.ז.תחייםרביד13

יהודית רביד 

. ז.ת

064174030

לאכןלאכןכןכןאייל רבידייפויי כוחבעל שליטהכן4,351,180.004,351,180.00ישראל55639785.ז.תאברהםרביד13

לאכןלאכןכןכןבעצמובעל שליטהכן12,500.0012,500.00ישראל23762479.ז.תאייל פליקסרביד13

לאכןלאכןכןכןבעצמובעל שליטהכן4,338,680.004,338,680.00ישראל23762479.ז.תאייל פליקסרביד13

:ההחלטות

1

2

3

4
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13

. ולשלוש שנים החל ממועד האסיפה2019 באפריל 1לתקופה החל מיום , ועדכון תנאיו, ל כספים של החברה"בגין כהונתו כסמנכ, מבעלי השליטה בחברה, רביד (ויקטור)חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין מר חיים 

 ולשלוש שנים החל ממועד האסיפה2019 באפריל 1לתקופה החל מיום , ועדכון תנאיו, ל החברה"בגין כהונתו כמנכ, מבעלי השליטה בחברה, חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אייל רביד

 ולשלוש שנים ממועד האסיפה2019 באפריל 1לתקופה החל מיום , ועדכון תנאיו, ל תפעול ופיתוח עסקי של החברה"בגין כהונתו כסמנכ, מבעלי השליטה בחברה, חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אברהם רביד

 ולשלוש שנים החל ממועד האסיפה2019 באפריל 1לתקופה החל מיום , עיצוב  ורישוי סניפים של החברה, בגין העסקתה כאחראית על תכנון, מבעלי השליטה, אשתו של מר אברהם רביד, מיכל רביד' חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין גב

מירי חדד לתקופת כהונה ראשונה כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינויה של גב

עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה


		2019-06-05T22:26:01+0000
	Not specified




