
מנורה מבטחים החזקות בע"מ
תוצאות הצבעה מיום 04.01.2015

סעיף 1-אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן גריפל כיו"ר דירקטוריון החברה

המצביעים השתתפו מכוח החזקה בניי"ע של החברה שמספרו - 566018

שם בעל מניה
כתב ת.ז./מ.ח.

מיופה הכוחהצבעה/ייפוי כוח
ת.ז./ח.פ. מיופה 

הכוח
מקום 

מס' מניותהתאגדות

בעל 
שליטה/עניין 

אופן ההצבעהאישי

19,570,833ליכטנשטיין55922918שמעון עיר-שיייפוי כוח15143ניידן אסטבלישמנט
כן, בעל 
בעדשליטה

19,570,833ליכטנשטיין55922918שמעון עיר-שיייפוי כוח15163פלמס אסטבלישמנט
כן, בעל 
בעדשליטה

אי.בי.אי קרנות 
כתב הצבעה520007469נאמנות

מאיה בוארון, 
בעדלא113,397ישראל29492188עמדה

אדמונד דה רוטשילד 
ניהול קרנות נאמנות 

בע"מ
512887647

כתב הצבעה
מאיה בוארון, 

נגדלא4,200ישראל29492188עמדה
אלטשולר שחם ניהול 

כתב הצבעה510414659קרנות נאמנות
מאיה בוארון, 

בעדלא31,722ישראל29492188עמדה

כתב הצבעה520042169איילון נוסטרו
מאיה בוארון, 

בעדלא12,590ישראל29492188עמדה
ילין לפידות קופות 

כתב הצבעה513611509גמל בע"מ
מאיה בוארון, 

בעדלא79,432ישראל29492188עמדה

כתב הצבעה512362914מחוג
מאיה בוארון, 

נגדלא3,650ישראל29492188עמדה
אושן פרטנרס קרנות 

כתב הצבעה510474810נאמנות
מאיה בוארון, 

בעדלא170ישראל29492188עמדה

מזרחי טפחות חברה 
לנאמנות בעבור מור  

- קרנות נאמנות

510422231

כתב הצבעה
מאיה בוארון, 

בעדלא198ישראל29492188עמדה
אגודה שיתופית של 

עובדי התעשייה 
האווירית לנ. קופת"ג

570014928
כתב הצבעה

מאיה בוארון, 
נגדלא12,000ישראל29492188עמדה

קופת"ג של אל-על 
נתיבי אויר לישראל 

בע"מ
570011767

כתב הצבעה
מאיה בוארון, 

בעדכן, עניין אישי48,851ישראל29492188עמדה
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שם בעל מניה
כתב ת.ז./מ.ח.

מיופה הכוחהצבעה/ייפוי כוח
ת.ז./ח.פ. מיופה 

הכוח
מקום 

מס' מניותהתאגדות

בעל 
שליטה/עניין 

אופן ההצבעהאישי
קופת"ג לעובדי 
האוניברסיטה 

העברית בירושלים 
בע"מ

510960586

כתב הצבעה
מאיה בוארון, 

בעדלא12,856ישראל29492188עמדה

יובנק חברה לנאמנות 
בע"מ -תעבור תמיר 

פישמן - חברה 
לניהול קרנות נאמנות

510474810

כתב הצבעה
מאיה בוארון, 

בעדלא49,028ישראל29492188עמדה

החברה המנהלת 
רום קרן ההשתלמות 

המקומיות

520031824

כתב הצבעה
מאיה בוארון, 

נגדלא44,690ישראל29492188עמדה
החברה לניהול קרן 
השתלמות לעובדי 

המדינה בע"מ
520032269

כתב הצבעה
מאיה בוארון, 

נגדלא51,402ישראל29492188עמדה
קרן ביטוח הדדי 

לחברי הסתדרות 
עובדי המדינה 

בישראל

510800402

בעדלא1,500ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה
דש השתלמות 

בעדלא56,673ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520027954אקדמאים
יהב אחים ואחיות 

חברה לניהול קופות 
גמל בע"מ

510927536
נגדלא18,312ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה

הנדסאים וטכנאים 
נגדלא3,170ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520042607קופות גמל
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שם בעל מניה
כתב ת.ז./מ.ח.

מיופה הכוחהצבעה/ייפוי כוח
ת.ז./ח.פ. מיופה 

הכוח
מקום 

מס' מניותהתאגדות

בעל 
שליטה/עניין 

אופן ההצבעהאישי
קרן השתלמות 

להנדסאים וטכנאים 
בע"מ

520028556
נגדלא6,987ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה

בעדלא35,320ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520028812דן קרן גמלאות
אגד - קרן גמלאות 

בעדלא3,052ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520020447של חברי אגד
הדסה קופת פנסיה 

בעדלא19,775ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520022963לעובדי הדסה
מבטחים מוסד 
בעדלא7,521ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520019688לביטוח סוציאלי
מבטחים מוסד 

לביטוח סוציאלי של 
העובדים -פנסיה 

(ותיקה)

520019688

בעדלא1,136,988ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה
קרן מקפת מרכז 
בעדלא181ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה570009852לפנסיה ותגמולים

קרן מקפת לפנסיה 
ותגמולים א.ש. בע"מ

570009852
בעדלא367,053ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה

קרן ביטוח ופנסיה 
בעדלא823ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה570005850לפועלי בנין

קרן גמלאות מרכזית 
של עובדי ההסתדרות

520020504
בעדלא341,522ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה

איילים קרנות נאמנות 
בעדלא700ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה510414659בע"מ

בעדלא22,889ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה510414659איילון קרנות נאמנות
אנליסט קרנות - 

בעדלא76,000ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה510422231שמואל
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
תוצאות הצבעה מיום 04.01.2015

סעיף 1-אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן גריפל כיו"ר דירקטוריון החברה

המצביעים השתתפו מכוח החזקה בניי"ע של החברה שמספרו - 566018

שם בעל מניה
כתב ת.ז./מ.ח.

מיופה הכוחהצבעה/ייפוי כוח
ת.ז./ח.פ. מיופה 

הכוח
מקום 

מס' מניותהתאגדות

בעל 
שליטה/עניין 

אופן ההצבעהאישי

בעדלא2,000ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה510422231אנליסט קרנות - עידן
בעדלא5,116ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה510422231אפסילון

אקסלנס קרנות 
בעדלא7,750ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה510938608נאמנות בע"מ

אקסלנס קרנות 
בעדלא12,976ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה510938608נאמנות בע"מ

הראל - פיא קרנות 
בעדלא15,558ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה511776783נאמנות בע"מ

קסלמן וקסלמן 
נאמנות - הראל פיא 

ק.נ.
510590870

בעדלא26,887ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה
ברייטמן אלמגור 

נאמנויות (ישראל) 
בע"מ בעבור מגדל 
קרנות נאמנות בע"מ

כתב הצבעה511496960

23094372אסנת נגר, אנטרופי

לא5,500ישראל

בעד
מגדל קרנות נאמנות 

בעדלא1,000ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה511303661בע"מ
מגדל קרנות נאמנות 

בעדלא103,103ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה511303661בע"מ
חברה לנאמנות של 

בנק איגוד בע"מ - 
מיטב

510414659
בעדלא10,463ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה

מיטב ד"ש קרנות 
בעדלא23,859ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה510954498נאמנות בע"מ

מיטב ד"ש קרנות 
בעדלא2,600ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה510422231נאמנות בע"מ

מיטב ד"ש קרנות 
בעדלא41,526ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה510414659נאמנות בע"מ
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שם בעל מניה
כתב ת.ז./מ.ח.

מיופה הכוחהצבעה/ייפוי כוח
ת.ז./ח.פ. מיופה 

הכוח
מקום 

מס' מניותהתאגדות

בעל 
שליטה/עניין 

אופן ההצבעהאישי
יובנק חברה לנאמנות 

בע"מ - עבור מנורה 
מבטחים - חברה 

510474810לניהול קרנות נאמנות

נמנעכן, עניין אישי22,494ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה
סיגמא קרנות נאמנות 

נגדלא1,900ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה511756595בע"מ

יובנק חברה לנאמנות 
עבור פסגות קרנות

510474810
בעדלא239,641ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה

יובנק חברה לנאמנות 
עבור פסגות קרנות 

נאמנות

510474810

בעדלא108ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה
פסגות קופות גמל 

בעדלא1,778,698ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה513765347ופנסיה בע"מ
פסגות קופות גמל 

בעדלא38,225ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה513765347ופנסיה העל
פסגות גמל ופנסיה -

בעדלא7,108ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה513765347בע"מ
גל - ניהול קופ"ג 

לעובדי הוראה בע"מ -
 כלנית

512711409
נגדלא64,227ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה

רשף חברה לניהול 
נגדלא50,419ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה512709858קופ"ג

הגומל חברה לניהול 
נגדלא15,388ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520027624קופ"ג בע"מ
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
תוצאות הצבעה מיום 04.01.2015

סעיף 1-אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן גריפל כיו"ר דירקטוריון החברה

המצביעים השתתפו מכוח החזקה בניי"ע של החברה שמספרו - 566018

שם בעל מניה
כתב ת.ז./מ.ח.

מיופה הכוחהצבעה/ייפוי כוח
ת.ז./ח.פ. מיופה 

הכוח
מקום 

מס' מניותהתאגדות

בעל 
שליטה/עניין 

אופן ההצבעהאישי

החברה לניהול קופות 
גמל של עובדי בנק

520014614
נגדלא36,760ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה

החברה לניהול קופ"ג 
של עובדי ב. לאומי 

עבור עובדי לא

520005497

נגדלא125,849ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה
נגדלא48,049ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה510694821לאומי קמפ (2006)
לאומי קמפ בע"מ - 

נגדלא936ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה510694821בנק ערבי
מינהל קה"ש 

לפקידים עובדי 
המינהל והשירותים 

בע"מ

520030990

נגדלא16,467ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה

ק.ס.מ חברה לניהול 
קה"ש לביוכימאים 

ומיקרוביולוגים

520029620

נגדלא10,167ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה
רעות חברה לניהול 

נגדלא41,916ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה510806870קופ"ג בע"מ
החברה לניהול קרן 

השתלמות לשופטים 
בע"מ

520030743
נגדלא6,496ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה

קו הבריאות חברה 
לניהול קופות גמל 

בע"מ
512008335

נגדלא43,716ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה
ארם גמולים חברה 
לניהול קופות גמל 

בע"מ
510773922

נגדלא19,593ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה
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שם בעל מניה
כתב ת.ז./מ.ח.

מיופה הכוחהצבעה/ייפוי כוח
ת.ז./ח.פ. מיופה 

הכוח
מקום 

מס' מניותהתאגדות

בעל 
שליטה/עניין 

אופן ההצבעהאישי
החברה לניהול קרן 

ההשתלמות 
למשפטנים בע"מ

520028861
נגדלא10,230ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה

פסגות ניירות ערך - 
פרח חברה לניהול 

קופ"ג בע"מ
510930670

נגדלא5,110ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה

פסגות ניירות ערך - 
קלע חברה לניהול 

קרן השתלמות לעו"ס

520030941

נגדלא8,761ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה
פסגות ניירות ערך - 
יהב רופאים חברה 
לניהול קופ"ג בע"מ

510930654
נגדלא18,080ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה

פסגות ניירות ערך - 
נגדלא5,498ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520042599שדות

פסגות ניירות ערך - 
נגדלא27,000ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520042581עמי גמל

פסגות ניירות ערך - 
נגדלא3,501ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520042573עו"ס גמל

פסגות ניירות ערך -
נגדלא2,910ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520042631שובל

פסגות ניירות ערך - 
נגדלא1,653ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה570005959עיריית חיפה

אי.די.אי חברה 
בעדלא15,000ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה513910703לביטוח

בעדלא1,480ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה513621110אינפיניטי גמל בע"מ
המחר חברה לניהול 

נגדלא31,684ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520042615קופ"ג
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
תוצאות הצבעה מיום 04.01.2015

סעיף 1-אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן גריפל כיו"ר דירקטוריון החברה

המצביעים השתתפו מכוח החזקה בניי"ע של החברה שמספרו - 566018

שם בעל מניה
כתב ת.ז./מ.ח.

מיופה הכוחהצבעה/ייפוי כוח
ת.ז./ח.פ. מיופה 

הכוח
מקום 

מס' מניותהתאגדות

בעל 
שליטה/עניין 

אופן ההצבעהאישי

ק.ה.ר קרן השתלמות 
לרוקחים בע"מ

520030198
בעדלא1,485ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה

בעדלא37,655ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520042169איילון חברה לביטוח
אילון פנסיה וגמל 

בע"מ - פיצויים 
מסלול כללי

513741017
בעדלא6,959ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה

איילון פנסיה וגמל 
בעדלא77,423ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה513741017בע"מ

בעדלא46,475ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה513741017איילון קופ"ג תפעול
מגן חברה לניהול 
בעדלא15,067ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה512300757קרנות פנסיה בע"מ
אנליסט קופות גמל 

בע"מ - אנליסט גמל 
כללי ב'

511880460
בעדלא221,611ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה

אקסלנס פנסיה גמל 
בעדלא250,978ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה513026484בע"מ

הכשרה חברה 
בעדלא2,168ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520042177לביטוח בע"מ

הכשרה חברה 
בעדלא11,500ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520042177לביטוח

הכשרה חברה 
בעדלא14,345ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520042177לביטוח

קופ"ג הלמן אלדובי 
בעדלא67,051ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה512227265בע"מ

בעדלא1,750ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה512227265קופ"ג הלמן אלדובי

הלמן אלדובי - קופות 
גמל ופנסיה בע"מ

512227265
בעדלא1,566ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
תוצאות הצבעה מיום 04.01.2015

סעיף 1-אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן גריפל כיו"ר דירקטוריון החברה

המצביעים השתתפו מכוח החזקה בניי"ע של החברה שמספרו - 566018

שם בעל מניה
כתב ת.ז./מ.ח.

מיופה הכוחהצבעה/ייפוי כוח
ת.ז./ח.פ. מיופה 

הכוח
מקום 

מס' מניותהתאגדות

בעל 
שליטה/עניין 

אופן ההצבעהאישי
הפניקס חברה 
בעדלא12,408ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520023185לביטוח בע"מ

הפניקס חברה 
בעדלא22,645ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520023185לביטוח בע"מ

הפניקס חברה 
בעדלא14,411ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520023185לביטוח בע"מ

הפניקס פנסיה וגמל 
בעדלא93,409ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה513477505בע"מ

בעדלא47,161ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520023185הפניקס
הפניקס חברה 
בעדלא595,730ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520023185לביטוח בע"מ

הראל סלי השקעה 
שותפות סל מניות 

ישראליות
520007469

בעדלא1,656,193ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה
שותפות סל מניות 

בעדלא183,714ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה540247772ישראליות
שותפות סל מניות 

בעדלא32,373ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה540247772ישראליות

הראל חברה לביטוח 
בע"מ - נוסטרו

520004078
בעדלא89,599ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה

דיקלה חברה לביטוח 
בע"מ - נוסטרו 

דיקלה סעודי אחר

520030503

בעדלא2,432ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה
דקלה - חברה 
לביטוח בע"מ 

(נוסטרו)
520030503

בעדלא8,046ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
תוצאות הצבעה מיום 04.01.2015

סעיף 1-אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן גריפל כיו"ר דירקטוריון החברה

המצביעים השתתפו מכוח החזקה בניי"ע של החברה שמספרו - 566018

שם בעל מניה
כתב ת.ז./מ.ח.

מיופה הכוחהצבעה/ייפוי כוח
ת.ז./ח.פ. מיופה 

הכוח
מקום 

מס' מניותהתאגדות

בעל 
שליטה/עניין 

אופן ההצבעהאישי
אי.אם.אי - עזר 

בעדלא7,447ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה512310509חברה לביטוח משכנ
בעדלא13,134ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה512244146כלל גמל

בעדלא319,666ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה512244146כלל פנסיה וגמל
בעדלא13,945ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה512211146כלל גמל

בעדלא98,247ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה511160434כלל גמל בע"מ

בעדלא335,613ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה512244146כלל פנסיה וגמל בע"מ

בעדלא3,326ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה512244146כלל פנסיה וגמל בע"מ
כלל חברה לביטוח 
בעדלא124,896ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520007469בע"מ - מסלול מניות

בעדלא799,857ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520024647כלל ביטוח משתתפת
מגדל מקפת 

ק.פנסיה וקופ"ג - 
מגדל השתלמות - 

מסלול כללי

520007469

בעדלא102,730ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה
מגדל מקפת קרנות 
פנסיה וקופות גמל 

בע"מ חברה
512237744

בעדלא93,154ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה
מגדל מקפת קרנות 
פנסיה וקופות גמל 

בע"מ
512237744

בעדלא1,323ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה
מגדל מקפת קרנות 
פנסיה וקופות גמל 
בע - עבור קרנות / 
קופות שבניהולם

512237744

בעדלא2,094,009ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
תוצאות הצבעה מיום 04.01.2015

סעיף 1-אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן גריפל כיו"ר דירקטוריון החברה

המצביעים השתתפו מכוח החזקה בניי"ע של החברה שמספרו - 566018

שם בעל מניה
כתב ת.ז./מ.ח.

מיופה הכוחהצבעה/ייפוי כוח
ת.ז./ח.פ. מיופה 

הכוח
מקום 

מס' מניותהתאגדות

בעל 
שליטה/עניין 

אופן ההצבעהאישי
מגדל מקפת קרנות 
פנסיה וקופות גמל 
בע - עבור קרנות / 
קופות שבניהולם

512237744

בעדלא838,486ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה
מגדל חברה לביטוח 

בעדלא1,236,589ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520004896בעמ-3
מגדל חברה לביטוח 

בע"מ - משתתפת 
ברווחים

520007469
בעדלא337,308ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה

בעדלא75,943ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520004896מגדל
מגדל חברה לביטוח 

בעדלא31,525ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520004896בעמ
יוזמה קרן פנסיה 
בעדלא18,934ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520032566לעצמאים בע"מ

מיטב דש גמל 
ופנסיה קופה מרכזית 

לפיצויים מרום

512065202

בעדלא764ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה
מיטב ד"ש גמל 

בעדלא316,157ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה512065202ופנסיה
בעדלא5,489ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה512065202מיטב דש

בעדלא17,499ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה512065202מיטב דש פנסיה
עתודות קרן פנסיה 
לשכירים ועצמאים 

בע"מ
511789190

בעדלא38,849ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה
קרן ההשתלמות 

בעדלא258,265ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה520007469למורים וגננות בע"מ
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מנורה מבטחים החזקות בע"מ
תוצאות הצבעה מיום 04.01.2015

סעיף 1-אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן גריפל כיו"ר דירקטוריון החברה

המצביעים השתתפו מכוח החזקה בניי"ע של החברה שמספרו - 566018

שם בעל מניה
כתב ת.ז./מ.ח.

מיופה הכוחהצבעה/ייפוי כוח
ת.ז./ח.פ. מיופה 

הכוח
מקום 

מס' מניותהתאגדות

בעל 
שליטה/עניין 

אופן ההצבעהאישי
קרן ההשתלמות 

למורים תיכוניים מורי 
סמינרים ומפקחים 

בע"מ

520028390

בעדלא126,979ישראל23094372אסנת נגר, אנטרופיכתב הצבעה
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