
בעל שליטה / בעל נמנענגדבעד
עניין אישי

כן19,570,83335.24%19,570,833שמעון עיר שי/טל הפלינגלא15143ניידן אסטבלישמנט

כן19,570,83335.24%19,570,833שמעון עיר שי/טל הפלינגלא15163פלמס אסטבלישמנט

BROWN BROTHERS HARRIMAN134973745לא BROADRIDGE INVESTOR
 COMMUNICATION

לא30,1850.05%30,185

לא3,8000.01%3,800כתב הצבעהכן512887647אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות בע"מ

לא567,3181.02%567,318כתב הצבעהכן513611509ילין לפידות קופות גמל בע"מ

לא25,8950.05%25,895כתב הצבעהכן512362914מחוג

לא101,0860.18%101,086כתב הצבעהכן520007469אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ

לא46,9480.08%46,948כתב הצבעהכן513789842אי.בי.אי גמל

לא110,9610.20%110,961כתב הצבעהכן520024985עגור חברה לניהול קופ"ג וקרנות השתלמות בע"מ

לא22,1900.04%22,190כתב הצבעהכן520031824החברה המנהלת רום קרן ההשתלמויות המקומיות

לא25,8710.05%25,871כתב הצבעהכן570002618תגמולים של העובדים בע.ת"א אגודה שיתופית בניהול אמבן

לא3,4130.01%3,413כתב הצבעהכן513452003החברה לניהול קפת"ג לעובדים בעירית ת"א בניהול אמבן

לא1640.00%164כתב הצבעהכן513452003עירית ת"א יפו- שחק מניות

לא51,4020.09%51,402כתב הצבעהכן520032269החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע"מ

לא42,8670.08%42,867כתב הצבעהכן570011767קופת"ג של אלעל נתיבי אוויר לישראל בע"מ

לא1,579,6232.84%1,579,623כתב הצבעהכן513173393אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ

לא21,0790.04%21,079כתב הצבעהכן510474810תמיר פישמן חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ

לא12,0000.02%12,000כתב הצבעהכן570014928אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האווירית לנ.קופת"ג

לא4,6500.01%4,650כתב הצבעהכן515092484אלטשולר שחם חברת ביטוח בע"מ

לא12,8560.02%12,856כתב הצבעהכן510960586קופת תגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית

לא15,6970.03%15,697כתב הצבעהכן510927536יהב אחים ואחיות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

לא41,6730.08%41,673כתב הצבעהכן520027954קרן השתלמות לאקדמאים במקצועות החברה והרוח 

לא6,9870.01%6,987כתב הצבעהכן520028556קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים 

לא2,1700.00%2,170כתב הצבעהכן520042607הנדסאים וטכנאים חברה לניהול קופות גמל 

לא35,3200.06%35,320אלקטרוניכן520028812דן קרן גמלאות 

לא11,1110.02%11,111כתב הצבעהכן515011445איילון חברה לניהול קרנות נאמנות 

לא5000.00%500כתב הצבעהכן510414659איילים קרנות נאמנות בע"מ

לא2,0000.00%2,000כתב הצבעהכן510422231אנליסט קרנות- עידן

לא75,6920.14%75,692כתב הצבעהכן510422231אנליסט קרנות- שמואל

לא34,4570.06%34,457כתב הצבעהכן510938608אקסלנס קרנות נאמנות

לא28,4070.05%28,407כתב הצבעהכן510590870הראל פיא קרנות נאמנות

לא16,5580.03%16,558כתב הצבעהכן511776783הראל פיא קרנות נאמנות

לא4,5000.01%4,500כתב הצבעהכן511496960מגדל קרנות נאמנות

לא166,4300.30%166,430כתב הצבעהכן511303661מגדל קרנות נאמנות

לא3400.00%340כתב הצבעהכן511496960מגדל קרנות נאמנות

לא16,7620.03%16,762כתב הצבעהכן510414659מיטב דש קרנות נאמנות 

לא16,0000.03%16,000כתב הצבעהכן510954498מיטב דש קרנות נאמנות 

לא40,9940.07%40,994כתב הצבעהכן510414659מיטב דש קרנות נאמנות 

כן22,4940.04%22,494כתב הצבעהכן513722397מנורה מבטחים חברה לניהול קרנות נאמנות

לא4520.00%452כתב הצבעהכן511756595סיגמא קרנות נאמנות

לא273,8710.49%273,871כתב הצבעהכן513763379פסגות קרנות נאמנות

לא15,0000.03%15,000כתב הצבעהכן513910703אידיאי חברה לביטוח

לא56,6780.10%56,678כתב הצבעהכן513741017איילון פנסיה גמל

לא56,9060.10%56,906כתב הצבעהכן513741017איילון תגמולים ואישית לפיצויים

לא53,6500.10%53,650כתב הצבעהכן513741017איילון קופת גמל תפעול

לא7,7830.01%7,783כתב הצבעהכן513741017איילון פנסיה וגמל

לא23,6390.04%23,639כתב הצבעהכן520042169איילון חברה לביטוח

לא50,1830.09%50,183כתב הצבעהכן520042169איילון חברה לביטוח 

לא1,9600.00%1,960כתב הצבעהכן513621110אינפיניטי- גמל

לא22,4840.04%22,484כתב הצבעהכן520042615אינפיניטי-המחר חברה לניהול קופת גמל

לא1,4850.00%1,485כתב הצבעהכן520030198אינפיניטי -ק.ה.ר קרן השתלמות לרוקחים

לא184,9710.33%184,971כתב הצבעהכן511880460אנליסט גמל

לא231,1290.42%231,129כתב הצבעהכן513026484אקסלנס נשואה גמל

לא1,6530.00%1,653כתב הצבעהכן513026484אקסלנס קופות מדדיות

לא2,6580.00%2,658כתב הצבעהכן520042177פסגות הכשרה מסלולי

לא25,3650.05%25,365כתב הצבעהכן520042177אלטשולר הכשרה מסלולי

לא68,1440.12%68,144כתב הצבעהכן520022518הסוכנות היהודית- קופת התגמולים

לא12,4080.02%12,408כתב הצבעהכן520023185הפניקס בניהול פעילים מניות

לא14,4110.03%14,411כתב הצבעהכן520023185הפניקס חברה לביטוח נוסטרו חיים

לא30,4450.05%30,445כתב הצבעהכן520023185הפניקס חברה לביטוח נוסטרו הון

לא98,5930.18%98,593כתב הצבעהכן520023185הפניקס חברה לביטוח

לא665,7301.20%665,730כתב הצבעהכן520023185הפניקס חברה לביטוח

511751513/513477505/5200231הפניקס חברה לביטוח הפניקס נוסטרו וגמל
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לא93,6840.17%93,684כתב הצבעהכן

לא1,677,2253.02%1,677,225כתב הצבעהכן54024772הראל סל - שותפות סל מניות ישראליות

לא183,7140.33%183,714כתב הצבעהכן54024772הראל סלי השקעה- שותפות סל מניות ישראליות

לא32,3730.06%32,373כתב הצבעהכן54024772הראל סלי השקעה- שותפות סל מניות ישראליות

לא4,3480.01%4,348כתב הצבעהכן512310509אי.אם.אי- חברה לביטוח משכנתאות

לא1,5430.00%1,543כתב הצבעהכן520030503דקלה חברה לביטוח

לא5,0830.01%5,083כתב הצבעהכן520030503דקלה חברה לביטוח- נוסטרו

לא56,7320.10%56,732כתב הצבעהכן520004078הראל חברה לביטוח- נוסטרו

לא13,1340.02%13,134כתב הצבעהכן512244146כלל פנסיה וגמל בע"מ

לא319,6660.58%319,666כתב הצבעהכן520024647כלל חברה לביטוח בעמ משתתף

לא13,1340.02%13,134יפוי כח אנטרופיכן512244146כלל גמל

לא319,6660.58%319,666יפוי כח אנטרופיכן512244146כלל גמל ופנסיה

לא349,5580.63%349,558יפוי כח אנטרופיכן512244146כלל גמל ופנסיה

לא98,2470.18%98,247יפוי כח אנטרופיכן512244146כלל גמל ופנסיה

לא124,8960.22%124,896יפוי כח אנטרופיכן520024647כלל חברה לביטוח 

לא801,3701.44%801,370יפוי כח אנטרופיכן520024647כלל ביטוח משתתפת

לא93,1540.17%93,154כתב הצבעהכן5512237744מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בעמ

לא925,5701.67%925,570כתב הצבעהכן5512237744מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בעמ

לא1,3230.00%1,323כתב הצבעהכן5512237744מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בעמ

לא13,6820.02%13,682כתב הצבעהכן5512237744מגדל מקפת בנאמנות

לא338,3080.61%338,308כתב הצבעהכן520004896מגדל חברה לביטוח

אישור מתן כתב התחייבות לפטור על ידי החברה למר ערן גריפל, כמפורט בסעיף 1.1 
לדוח הזימון.

גוף מוסדית.ז/ח.פ.  כמות מניות מיופה הכח/כתב הצבעהבעל המניות
מצביעות

אחוז מתוך המניות 
המשתתפות



לא1,236,5892.23%1,236,589כתב הצבעהכן520004896מגדל חברה לביטוח

לא75,9430.14%75,943כתב הצבעהכן520004896מגדל חברה לביטוח

לא18,9340.03%18,934כתב הצבעהכן520032566יוזמה קרן פנסיה לעצמאים

לא1,7410.00%1,741כתב הצבעהכן512065202מיטב דש גמל ופנסיה 

לא17,9220.03%17,922כתב הצבעהכן512065202מיטב דש גמל ופנסיה 

לא5,4890.01%5,489כתב הצבעהכן512065202מיטב דש גמל ופנסיה 

לא381,2250.69%381,225כתב הצבעהכן512065202מיטב דש גמל ופנסיה 

לא38,2250.07%38,225כתב הצבעהכן513765347פסגות גמל ופנסיה

לא7,1080.01%7,108כתב הצבעהכן513765347פסגות גמל ופנסיה

לא1,769,1703.19%1,769,170כתב הצבעהכן513765347פסגות גמל ופנסיה

לא42,1650.08%42,165כתב הצבעהכן512711409גל ניהול קופות גמל לעובדי הוראה

לא5,6700.01%5,670כתב הצבעהכן520029620ק.ס.מ. חברה לניהול קה"ש לביוכימאים ומיקרו ביולוגים

לא5,7330.01%5,733כתב הצבעהכן520028861החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים

לא26,5120.05%26,512כתב הצבעהכן520014614החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק 

לא3,2710.01%3,271כתב הצבעהכן520042599שדות--בניהול פסגות ני"ע

לא3,5010.01%3,501כתב הצבעהכן520042573עו"ס גמל--בניהול פסגות ני"ע

לא8180.00%818כתב הצבעהכן570005959עיריית חיפה--בניהול פסגות ני"ע

לא27,2250.05%27,225כתב הצבעהכן512008335קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל 

לא24,3500.04%24,350כתב הצבעהכן520042581עמי גמל- בניהול פסגות ניי"ע

לא8,9760.02%8,976כתב הצבעהכן510694821לאומי קמפ- קופה מרכזית לפיצויים 2006

לא4460.00%446כתב הצבעהכן510694821לאומי קמפ - בנק ערבי

לא9,9580.02%9,958כתב הצבעהכן520027624הגומל- חברה לניהול קופות גמל

לא5,8680.01%5,868כתב הצבעהכן510806870רעות חברה לניהול קופות גמל

לא19,5930.04%19,593כתב הצבעהכן510773922ארם גמולים חברה לניהול קופות גמל

לא3,4980.01%3,498כתב הצבעהכן520030743החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים 

לא69,5490.13%69,549כתב הצבעהכן520005497החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק לאומי

לא20,9430.04%20,943כתב הצבעהכן520005497החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק לאומי

לא10,4700.02%10,470כתב הצבעהכן520030990מינהל קה"ש לפקידים עובדי המנהל והשרותים בע"מ

לא1,6570.00%1,657כתב הצבעהכן520042631שובל--בניהול פסגות ני"ע

לא2,9700.01%2,970כתב הצבעהכן510930670פרח חברה לניהול קופות גמל - פסגות ניירות ערך

לא8,7610.02%8,761כתב הצבעהכן520030941קלע חברה לניהול קרן השתלמות לעו"ס- פסגות ניירות ערך

לא18,0800.03%18,080כתב הצבעהכן510930654יהב רופאים חברה לניהול קופ"ג- פסגות ניירות ערך

לא215,3590.39%215,359כתב הצבעהכן520027251קרן השתלמות למורים וגננות

לא110,2850.20%110,285כתב הצבעהכן520028390קרן השתלמות למורים תיכוניים



בעל שליטה / בעל נמנענגדבעד
עניין אישי

בעל שליטה / בעל נמנענגדבעד
עניין אישי

נמנענגדבעד

19,570,833כן19,570,833כן19,570,833ניידן אסטבלישמנט

19,570,833כן19,570,833כן19,570,833פלמס אסטבלישמנט

BROWN BROTHERS HARRIMAN30,18530,185לא30,185לא

3,800לא3,800לא3,800אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות בע"מ

567,318לא567,318לא567,318ילין לפידות קופות גמל בע"מ

25,895לא25,895לא25,895מחוג

101,086לא101,086לא101,086אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ

46,948לא46,948לא46,948אי.בי.אי גמל

110,961לא110,961לא110,961עגור חברה לניהול קופ"ג וקרנות השתלמות בע"מ

22,190לא22,190לא22,190החברה המנהלת רום קרן ההשתלמויות המקומיות

25,871לא25,871לא25,871תגמולים של העובדים בע.ת"א אגודה שיתופית בניהול אמבן

3,413לא3,413לא3,413החברה לניהול קפת"ג לעובדים בעירית ת"א בניהול אמבן

164לא164לא164עירית ת"א יפו- שחק מניות

51,402לא51,402לא51,402החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע"מ

42,867לא42,867לא42,867קופת"ג של אלעל נתיבי אוויר לישראל בע"מ

1,579,623לא1,579,623לא1,579,623אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ

21,079לא21,079לא21,079תמיר פישמן חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ

12,000לא12,000לא12,000אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האווירית לנ.קופת"ג

4,650לא4,650לא4,650אלטשולר שחם חברת ביטוח בע"מ

12,856לא12,856לא12,856קופת תגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית

15,697לא15,697לא15,697יהב אחים ואחיות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

41,673לא41,673לא41,673קרן השתלמות לאקדמאים במקצועות החברה והרוח 

6,987לא6,987לא6,987קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים 

2,170לא2,170לא2,170הנדסאים וטכנאים חברה לניהול קופות גמל 

35,320לא35,320לא35,320דן קרן גמלאות 

11,111לא11,111לא11,111איילון חברה לניהול קרנות נאמנות 

500לא500לא500איילים קרנות נאמנות בע"מ

2,000לא2,000לא2,000אנליסט קרנות- עידן

75,692לא75,692לא75,692אנליסט קרנות- שמואל

34,457לא34,457לא34,457אקסלנס קרנות נאמנות

28,407לא28,407לא28,407הראל פיא קרנות נאמנות

16,558לא16,558לא16,558הראל פיא קרנות נאמנות

4,500לא4,500לא4,500מגדל קרנות נאמנות

166,430לא166,430לא166,430מגדל קרנות נאמנות

340לא340לא340מגדל קרנות נאמנות

16,762לא16,762לא16,762מיטב דש קרנות נאמנות 

16,000לא16,000לא16,000מיטב דש קרנות נאמנות 

40,994לא40,994לא40,994מיטב דש קרנות נאמנות 

22,949כן22,949כן22,494מנורה מבטחים חברה לניהול קרנות נאמנות

452לא452לא452סיגמא קרנות נאמנות

273,871לא273,871לא273,871פסגות קרנות נאמנות

15,000לא15,000לא15,000אידיאי חברה לביטוח

56,678לא56,678לא56,678איילון פנסיה גמל

56,906לא56,906לא56,906איילון תגמולים ואישית לפיצויים

53,650לא53,650לא53,650איילון קופת גמל תפעול

7,783לא7,783לא7,783איילון פנסיה וגמל

23,639לא23,639לא23,639איילון חברה לביטוח

50,183לא50,183לא50,183איילון חברה לביטוח 

1,960לא1,960לא1,960אינפיניטי- גמל

22,484לא22,484לא22,484אינפיניטי-המחר חברה לניהול קופת גמל

1,485לא1,485לא1,485אינפיניטי -ק.ה.ר קרן השתלמות לרוקחים

184,971לא184,971לא184,971אנליסט גמל

231,129לא231,129לא231,129אקסלנס נשואה גמל

1,653לא1,653לא1,653אקסלנס קופות מדדיות

2,658לא2,658לא2,658פסגות הכשרה מסלולי

25,365לא25,365לא25,365אלטשולר הכשרה מסלולי

68,144לא68,144לא68,144הסוכנות היהודית- קופת התגמולים

12,408לא12,408לא12,408הפניקס בניהול פעילים מניות

14,411לא14,411לא14,411הפניקס חברה לביטוח נוסטרו חיים

30,445לא30,445לא30,445הפניקס חברה לביטוח נוסטרו הון

98,593לא98,593לא98,593הפניקס חברה לביטוח

665,730לא665,730לא665,730הפניקס חברה לביטוח

93,684לא93,684לא93,684הפניקס חברה לביטוח הפניקס נוסטרו וגמל

1,677,225לא1,677,225לא1,677,225הראל סל - שותפות סל מניות ישראליות

183,714לא183,714לא183,714הראל סלי השקעה- שותפות סל מניות ישראליות

32,373לא32,373לא32,373הראל סלי השקעה- שותפות סל מניות ישראליות

4,348לא4,348לא4,348אי.אם.אי- חברה לביטוח משכנתאות

1,543לא1,543לא1,543דקלה חברה לביטוח

5,083לא5,083לא5,083דקלה חברה לביטוח- נוסטרו

56,732לא56,732לא56,732הראל חברה לביטוח- נוסטרו

13,134לא13,134לא13,134כלל פנסיה וגמל בע"מ

319,666לא319,666לא319,666כלל חברה לביטוח בעמ משתתף

13,134לא13,134לא13,134כלל גמל

319,666לא319,666לא319,666כלל גמל ופנסיה

349,558לא349,558לא349,558כלל גמל ופנסיה

98,247לא98,247לא98,247כלל גמל ופנסיה

124,896לא124,896לא124,896כלל חברה לביטוח 

801,370לא801,370לא801,370כלל ביטוח משתתפת

93,154לא93,154לא93,154מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בעמ

925,570לא925,570לא925,570מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בעמ

1,323לא1,323לא1,323מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בעמ

13,682לא13,682לא13,682מגדל מקפת בנאמנות

338,308לא338,308לא338,308מגדל חברה לביטוח

אישור מתן כתב התחייבות לפטור ושיפוי למר ערן גריפל על ידי חברות בנות בהן הוא 
מכהן כנושא משרה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.

מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר, והסמכת הדירקטוריון 
לקבוע את שכרו, כמפורט בסעיף 9.2 לדוח הזימון.

אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי על ידי החברה למר ערן גריפל, כמפורט בסעיף 
1.2 לדוח הזימון.

בעל המניות



1,236,589לא1,236,589לא1,236,589מגדל חברה לביטוח

75,943לא75,943לא75,943מגדל חברה לביטוח

18,934לא18,934לא18,934יוזמה קרן פנסיה לעצמאים

1,741לא1,741לא1,741מיטב דש גמל ופנסיה 

17,922לא17,922לא17,922מיטב דש גמל ופנסיה 

5,489לא5,489לא5,489מיטב דש גמל ופנסיה 

381,225לא381,225לא381,225מיטב דש גמל ופנסיה 

38,225לא38,225לא38,225פסגות גמל ופנסיה

7,108לא7,108לא7,108פסגות גמל ופנסיה

1,769,170לא1,769,170לא1,769,170פסגות גמל ופנסיה

42,165לא42,165לא42,165גל ניהול קופות גמל לעובדי הוראה

5,670לא5,670לא5,670ק.ס.מ. חברה לניהול קה"ש לביוכימאים ומיקרו ביולוגים

5,733לא5,733לא5,733החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים

26,512לא26,512לא26,512החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק 

3,271לא3,271לא3,271שדות--בניהול פסגות ני"ע

3,501לא3,501לא3,501עו"ס גמל--בניהול פסגות ני"ע

818לא818לא818עיריית חיפה--בניהול פסגות ני"ע

27,225לא27,225לא27,225קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל 

24,350לא24,350לא24,350עמי גמל- בניהול פסגות ניי"ע

8,976לא8,976לא8,976לאומי קמפ- קופה מרכזית לפיצויים 2006

446לא446לא446לאומי קמפ - בנק ערבי

9,958לא9,958לא9,958הגומל- חברה לניהול קופות גמל

5,868לא5,868לא5,868רעות חברה לניהול קופות גמל

19,593לא19,593לא19,593ארם גמולים חברה לניהול קופות גמל

3,498לא3,498לא3,498החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים 

69,549לא69,549לא69,549החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק לאומי

20,943לא20,943לא20,943החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק לאומי

10,470לא10,470לא10,470מינהל קה"ש לפקידים עובדי המנהל והשרותים בע"מ

1,657לא1,657לא1,657שובל--בניהול פסגות ני"ע

2,970לא2,970לא2,970פרח חברה לניהול קופות גמל - פסגות ניירות ערך

8,761לא8,761לא8,761קלע חברה לניהול קרן השתלמות לעו"ס- פסגות ניירות ערך

18,080לא18,080לא18,080יהב רופאים חברה לניהול קופ"ג- פסגות ניירות ערך

215,359לא215,359לא215,359קרן השתלמות למורים וגננות

110,285לא110,285לא110,285קרן השתלמות למורים תיכוניים



נמנענגדבעדנמנענגדבעדנמנענגדבעד

19,570,83319,570,83319,570,833ניידן אסטבלישמנט

19,570,83319,570,83319,570,833פלמס אסטבלישמנט

BROWN BROTHERS HARRIMAN30,18530,18530,185

3,8003,8003,800אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות בע"מ

567,318567,318567,318ילין לפידות קופות גמל בע"מ

25,89525,89525,895מחוג

101,086101,086101,086אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ

46,94846,94846,948אי.בי.אי גמל

110,961110,961110,961עגור חברה לניהול קופ"ג וקרנות השתלמות בע"מ

22,19022,19022,190החברה המנהלת רום קרן ההשתלמויות המקומיות

25,87125,87125,871תגמולים של העובדים בע.ת"א אגודה שיתופית בניהול אמבן

3,4133,4133,413החברה לניהול קפת"ג לעובדים בעירית ת"א בניהול אמבן

164164164עירית ת"א יפו- שחק מניות

51,40251,40251,402החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע"מ

42,86742,86742,867קופת"ג של אלעל נתיבי אוויר לישראל בע"מ

1,579,6231,579,6231,579,623אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ

21,07921,07921,079תמיר פישמן חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ

12,00012,00012,000אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האווירית לנ.קופת"ג

4,6504,6504,650אלטשולר שחם חברת ביטוח בע"מ

12,85612,85612,856קופת תגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית

15,69715,69715,697יהב אחים ואחיות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

41,67341,67341,673קרן השתלמות לאקדמאים במקצועות החברה והרוח 

6,9876,9876,987קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים 

2,1702,1702,170הנדסאים וטכנאים חברה לניהול קופות גמל 

35,32035,32035,320דן קרן גמלאות 

11,11111,11111,111איילון חברה לניהול קרנות נאמנות 

500500500איילים קרנות נאמנות בע"מ

2,0002,0002,000אנליסט קרנות- עידן

75,69275,69275,692אנליסט קרנות- שמואל

34,45734,45734,457אקסלנס קרנות נאמנות

28,40728,40728,407הראל פיא קרנות נאמנות

16,55816,55816,558הראל פיא קרנות נאמנות

4,5004,5004,500מגדל קרנות נאמנות

166,430166,430166,430מגדל קרנות נאמנות

340340340מגדל קרנות נאמנות

16,76216,76216,762מיטב דש קרנות נאמנות 

16,00016,00016,000מיטב דש קרנות נאמנות 

40,99440,99440,994מיטב דש קרנות נאמנות 

22,94922,94922,949מנורה מבטחים חברה לניהול קרנות נאמנות

452452452סיגמא קרנות נאמנות

273,871273,871273,871פסגות קרנות נאמנות

15,00015,00015,000אידיאי חברה לביטוח

56,67856,67856,678איילון פנסיה גמל

56,90656,90656,906איילון תגמולים ואישית לפיצויים

53,65053,65053,650איילון קופת גמל תפעול

7,7837,7837,783איילון פנסיה וגמל

23,63923,63923,639איילון חברה לביטוח

50,18350,18350,183איילון חברה לביטוח 

1,9601,9601,960אינפיניטי- גמל

22,48422,48422,484אינפיניטי-המחר חברה לניהול קופת גמל

1,4851,4851,485אינפיניטי -ק.ה.ר קרן השתלמות לרוקחים

184,971184,971184,971אנליסט גמל

231,129231,129231,129אקסלנס נשואה גמל

1,6531,6531,653אקסלנס קופות מדדיות

2,6582,6582,658פסגות הכשרה מסלולי

25,36525,36525,365אלטשולר הכשרה מסלולי

68,14468,14468,144הסוכנות היהודית- קופת התגמולים

12,40812,40812,408הפניקס בניהול פעילים מניות

14,41114,41114,411הפניקס חברה לביטוח נוסטרו חיים

30,44530,44530,445הפניקס חברה לביטוח נוסטרו הון

98,59398,59398,593הפניקס חברה לביטוח

665,730665,730665,730הפניקס חברה לביטוח

93,68493,68493,684הפניקס חברה לביטוח הפניקס נוסטרו וגמל

1,677,2251,677,2251,677,225הראל סל - שותפות סל מניות ישראליות

183,714183,714183,714הראל סלי השקעה- שותפות סל מניות ישראליות

32,37332,37332,373הראל סלי השקעה- שותפות סל מניות ישראליות

4,3484,3484,348אי.אם.אי- חברה לביטוח משכנתאות

1,5431,5431,543דקלה חברה לביטוח

5,0835,0835,083דקלה חברה לביטוח- נוסטרו

56,73256,73256,732הראל חברה לביטוח- נוסטרו

13,13413,13413,134כלל פנסיה וגמל בע"מ

319,666319,666319,666כלל חברה לביטוח בעמ משתתף

13,13413,13413,134כלל גמל

מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת כחבר בעל המניות
בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 9.3.1 לדוח הזימון.

מינוי מחדש של מר גדליה דורון לתקופת כהונה נוספת כחבר 
בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף  9.3.2 לדוח הזימון.

מינוי מחדש של מר שלמה מילוא לתקופת כהונה נוספת כחבר 
בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 9.3.3  לדוח הזימון.



319,666319,666319,666כלל גמל ופנסיה

349,558349,558349,558כלל גמל ופנסיה

98,24798,24798,247כלל גמל ופנסיה

124,896124,896124,896כלל חברה לביטוח 

801,370801,370801,370כלל ביטוח משתתפת

93,15493,15493,154מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בעמ

925,570925,570925,570מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בעמ

1,3231,3231,323מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בעמ

13,68213,68213,682מגדל מקפת בנאמנות

338,308338,308338,308מגדל חברה לביטוח

1,236,5891,236,5891,236,589מגדל חברה לביטוח

75,94375,94375,943מגדל חברה לביטוח

18,93418,93418,934יוזמה קרן פנסיה לעצמאים

1,7411,7411,741מיטב דש גמל ופנסיה 

17,92217,92217,922מיטב דש גמל ופנסיה 

5,4895,4895,489מיטב דש גמל ופנסיה 

381,225381,225381,225מיטב דש גמל ופנסיה 

38,22538,22538,225פסגות גמל ופנסיה

7,1087,1087,108פסגות גמל ופנסיה

1,769,1701,769,1701,769,170פסגות גמל ופנסיה

42,16542,16542,165גל ניהול קופות גמל לעובדי הוראה

5,6705,6705,670ק.ס.מ. חברה לניהול קה"ש לביוכימאים ומיקרו ביולוגים

5,7335,7335,733החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים

26,51226,51226,512החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק 

3,2713,2713,271שדות--בניהול פסגות ני"ע

3,5013,5013,501עו"ס גמל--בניהול פסגות ני"ע

818818818עיריית חיפה--בניהול פסגות ני"ע

27,22527,22527,225קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל 

24,35024,35024,350עמי גמל- בניהול פסגות ניי"ע

8,9768,9768,976לאומי קמפ- קופה מרכזית לפיצויים 2006

446446446לאומי קמפ - בנק ערבי

9,9589,9589,958הגומל- חברה לניהול קופות גמל

5,8685,8685,868רעות חברה לניהול קופות גמל

19,59319,59319,593ארם גמולים חברה לניהול קופות גמל

3,4983,4983,498החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים 

69,54969,54969,549החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק לאומי

20,94320,94320,943החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק לאומי

10,47010,47010,470מינהל קה"ש לפקידים עובדי המנהל והשרותים בע"מ

1,6571,6571,657שובל--בניהול פסגות ני"ע

2,9702,9702,970פרח חברה לניהול קופות גמל - פסגות ניירות ערך

8,7618,7618,761קלע חברה לניהול קרן השתלמות לעו"ס- פסגות ניירות ערך

18,08018,08018,080יהב רופאים חברה לניהול קופ"ג- פסגות ניירות ערך

215,359215,359215,359קרן השתלמות למורים וגננות

110,285110,285110,285קרן השתלמות למורים תיכוניים



נמנענגדבעדנמנענגדבעדנמנענגדבעד

19,570,83319,570,83319,570,833ניידן אסטבלישמנט

19,570,83319,570,83319,570,833פלמס אסטבלישמנט

BROWN BROTHERS HARRIMAN30,18530,18530,185

3,8003,8003,800אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות בע"מ

567,318567,318567,318ילין לפידות קופות גמל בע"מ

25,89525,89525,895מחוג

101,086101,086101,086אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ

46,94846,94846,948אי.בי.אי גמל

110,961110,961110,961עגור חברה לניהול קופ"ג וקרנות השתלמות בע"מ

22,19022,19022,190החברה המנהלת רום קרן ההשתלמויות המקומיות

25,87125,87125,871תגמולים של העובדים בע.ת"א אגודה שיתופית בניהול אמבן

3,4133,4133,413החברה לניהול קפת"ג לעובדים בעירית ת"א בניהול אמבן

164164164עירית ת"א יפו- שחק מניות

51,40251,40251,402החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע"מ

42,86742,86742,867קופת"ג של אלעל נתיבי אוויר לישראל בע"מ

1,579,6231,579,6231,579,623אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ

21,07921,07921,079תמיר פישמן חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ

12,00012,00012,000אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האווירית לנ.קופת"ג

4,6504,6504,650אלטשולר שחם חברת ביטוח בע"מ

12,85612,85612,856קופת תגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית

15,69715,69715,697יהב אחים ואחיות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

41,67341,67341,673קרן השתלמות לאקדמאים במקצועות החברה והרוח 

6,9876,9876,987קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים 

2,1702,1702,170הנדסאים וטכנאים חברה לניהול קופות גמל 

35,32035,32035,320דן קרן גמלאות 

11,11111,11111,111איילון חברה לניהול קרנות נאמנות 

500500500איילים קרנות נאמנות בע"מ

2,0002,0002,000אנליסט קרנות- עידן

75,69275,69275,692אנליסט קרנות- שמואל

34,45734,45734,457אקסלנס קרנות נאמנות

28,40728,40728,407הראל פיא קרנות נאמנות

16,55816,55816,558הראל פיא קרנות נאמנות

4,5004,5004,500מגדל קרנות נאמנות

166,430166,430166,430מגדל קרנות נאמנות

340340340מגדל קרנות נאמנות

16,76216,76216,762מיטב דש קרנות נאמנות 

16,00016,00016,000מיטב דש קרנות נאמנות 

40,99440,99440,994מיטב דש קרנות נאמנות 

22,94922,94922,949מנורה מבטחים חברה לניהול קרנות נאמנות

452452452סיגמא קרנות נאמנות

273,871273,871273,871פסגות קרנות נאמנות

15,00015,00015,000אידיאי חברה לביטוח

56,67856,67856,678איילון פנסיה גמל

56,90656,90656,906איילון תגמולים ואישית לפיצויים

53,65053,65053,650איילון קופת גמל תפעול

7,7837,7837,783איילון פנסיה וגמל

23,63923,63923,639איילון חברה לביטוח

50,18350,18350,183איילון חברה לביטוח 

1,9601,9601,960אינפיניטי- גמל

22,48422,48422,484אינפיניטי-המחר חברה לניהול קופת גמל

1,4851,4851,485אינפיניטי -ק.ה.ר קרן השתלמות לרוקחים

184,971184,971184,971אנליסט גמל

231,129231,129231,129אקסלנס נשואה גמל

1,6531,6531,653אקסלנס קופות מדדיות

2,6582,6582,658פסגות הכשרה מסלולי

25,36525,36525,365אלטשולר הכשרה מסלולי

68,14468,14468,144הסוכנות היהודית- קופת התגמולים

12,40812,40812,408הפניקס בניהול פעילים מניות

14,41114,41114,411הפניקס חברה לביטוח נוסטרו חיים

30,44530,44530,445הפניקס חברה לביטוח נוסטרו הון

98,59398,59398,593הפניקס חברה לביטוח

665,730665,730665,730הפניקס חברה לביטוח

93,68493,68493,684הפניקס חברה לביטוח הפניקס נוסטרו וגמל

1,677,2251,677,2251,677,225הראל סל - שותפות סל מניות ישראליות

183,714183,714183,714הראל סלי השקעה- שותפות סל מניות ישראליות

32,37332,37332,373הראל סלי השקעה- שותפות סל מניות ישראליות

4,3484,3484,348אי.אם.אי- חברה לביטוח משכנתאות

1,5431,5431,543דקלה חברה לביטוח

5,0835,0835,083דקלה חברה לביטוח- נוסטרו

56,73256,73256,732הראל חברה לביטוח- נוסטרו

13,13413,13413,134כלל פנסיה וגמל בע"מ

319,666319,666319,666כלל חברה לביטוח בעמ משתתף

13,13413,13413,134כלל גמל

תיקון תקנון החברה, כמפורט בסעיף 9.4.1 לדוח הזימון.בעל המניות מינוי מחדש של גב' אלה רובינק (דירקטורית בלתי תלויה) 
לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, כמפורט 

בסעיף 9.3.5 לדוח הזימון.

מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני (דירקטורית בלתי תלויה) 
לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, כמפורט 

בסעיף 9.3.4 לדוח הזימון.



319,666319,666319,666כלל גמל ופנסיה

349,558349,558349,558כלל גמל ופנסיה

98,24798,24798,247כלל גמל ופנסיה

124,896124,896124,896כלל חברה לביטוח 

801,370801,370801,370כלל ביטוח משתתפת

93,15493,15493,154מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בעמ

925,570925,570925,570מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בעמ

1,3231,3231,323מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בעמ

13,68213,68213,682מגדל מקפת בנאמנות

338,308338,308338,308מגדל חברה לביטוח

1,236,5891,236,5891,236,589מגדל חברה לביטוח

75,94375,94375,943מגדל חברה לביטוח

18,93418,93418,934יוזמה קרן פנסיה לעצמאים

1,7411,7411,741מיטב דש גמל ופנסיה 

17,92217,92217,922מיטב דש גמל ופנסיה 

5,4895,4895,489מיטב דש גמל ופנסיה 

381,225381,225381,225מיטב דש גמל ופנסיה 

38,22538,22538,225פסגות גמל ופנסיה

7,1087,1087,108פסגות גמל ופנסיה

1,769,1701,769,1701,769,170פסגות גמל ופנסיה

42,16542,16542,165גל ניהול קופות גמל לעובדי הוראה

5,6705,6705,670ק.ס.מ. חברה לניהול קה"ש לביוכימאים ומיקרו ביולוגים

5,7335,7335,733החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים

26,51226,51226,512החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק 

3,2713,2713,271שדות--בניהול פסגות ני"ע

3,5013,5013,501עו"ס גמל--בניהול פסגות ני"ע

818818818עיריית חיפה--בניהול פסגות ני"ע

27,22527,22527,225קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל 

24,35024,35024,350עמי גמל- בניהול פסגות ניי"ע

8,9768,9768,976לאומי קמפ- קופה מרכזית לפיצויים 2006

446446446לאומי קמפ - בנק ערבי

9,9589,9589,958הגומל- חברה לניהול קופות גמל

5,8685,8685,868רעות חברה לניהול קופות גמל

19,59319,59319,593ארם גמולים חברה לניהול קופות גמל

3,4983,4983,498החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים 

69,54969,54969,549החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק לאומי

20,94320,94320,943החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק לאומי

10,47010,47010,470מינהל קה"ש לפקידים עובדי המנהל והשרותים בע"מ

1,6571,6571,657שובל--בניהול פסגות ני"ע

2,9702,9702,970פרח חברה לניהול קופות גמל - פסגות ניירות ערך

8,7618,7618,761קלע חברה לניהול קרן השתלמות לעו"ס- פסגות ניירות ערך

18,08018,08018,080יהב רופאים חברה לניהול קופ"ג- פסגות ניירות ערך

215,359215,359215,359קרן השתלמות למורים וגננות

110,285110,285110,285קרן השתלמות למורים תיכוניים



בעל שליטה / בעל נמנענגדבעד
עניין אישי

נמנענגדבעדנמנענגדבעד

19,570,83319,570,833כן19,570,833ניידן אסטבלישמנט

19,570,83319,570,833כן19,570,833פלמס אסטבלישמנט

BROWN BROTHERS HARRIMAN30,18530,18530,185לא

3,8003,800לא3,800אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות בע"מ

567,318567,318לא567,318ילין לפידות קופות גמל בע"מ

25,89525,895לא25,895מחוג

101,086101,086לא101,086אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ

46,94846,948לא46,948אי.בי.אי גמל

110,961110,961לא110,961עגור חברה לניהול קופ"ג וקרנות השתלמות בע"מ

22,19022,190לא22,190החברה המנהלת רום קרן ההשתלמויות המקומיות

25,87125,871לא25,871תגמולים של העובדים בע.ת"א אגודה שיתופית בניהול אמבן

3,4133,413לא3,413החברה לניהול קפת"ג לעובדים בעירית ת"א בניהול אמבן

164164לא164עירית ת"א יפו- שחק מניות

51,40251,402לא51,402החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע"מ

42,86742,867לא42,867קופת"ג של אלעל נתיבי אוויר לישראל בע"מ

1,579,6231,579,623לא1,579,623אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ

21,07921,079לא21,079תמיר פישמן חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ

12,00012,000לא12,000אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האווירית לנ.קופת"ג

4,6504,650לא4,650אלטשולר שחם חברת ביטוח בע"מ

12,85612,856לא12,856קופת תגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית

15,69715,697לא15,697יהב אחים ואחיות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

41,67341,673לא41,673קרן השתלמות לאקדמאים במקצועות החברה והרוח 

6,9876,987לא6,987קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים 

2,1702,170לא2,170הנדסאים וטכנאים חברה לניהול קופות גמל 

35,32035,320לא35,320דן קרן גמלאות 

11,11111,111לא11,111איילון חברה לניהול קרנות נאמנות 

500500לא500איילים קרנות נאמנות בע"מ

2,0002,000לא2,000אנליסט קרנות- עידן

75,69275,692לא75,692אנליסט קרנות- שמואל

34,45734,457לא34,457אקסלנס קרנות נאמנות

28,40728,407לא28,407הראל פיא קרנות נאמנות

16,55816,558לא16,558הראל פיא קרנות נאמנות

4,5004,500לא4,500מגדל קרנות נאמנות

166,430166,430לא166,430מגדל קרנות נאמנות

340340לא340מגדל קרנות נאמנות

16,76216,762לא16,762מיטב דש קרנות נאמנות 

16,00016,000לא16,000מיטב דש קרנות נאמנות 

40,99440,994לא40,994מיטב דש קרנות נאמנות 

22,94922,949כן22,949מנורה מבטחים חברה לניהול קרנות נאמנות

452452לא452סיגמא קרנות נאמנות

273,871273,871לא273,871פסגות קרנות נאמנות

15,00015,000לא15,000אידיאי חברה לביטוח

56,67856,678לא56,678איילון פנסיה גמל

56,90656,906לא56,906איילון תגמולים ואישית לפיצויים

53,65053,650לא53,650איילון קופת גמל תפעול

7,7837,783לא7,783איילון פנסיה וגמל

23,63923,639לא23,639איילון חברה לביטוח

50,18350,183לא50,183איילון חברה לביטוח 

1,9601,960לא1,960אינפיניטי- גמל

22,48422,484לא22,484אינפיניטי-המחר חברה לניהול קופת גמל

1,4851,485לא1,485אינפיניטי -ק.ה.ר קרן השתלמות לרוקחים

184,971184,971לא184,971אנליסט גמל

231,129231,129לא231,129אקסלנס נשואה גמל

1,6531,653לא1,653אקסלנס קופות מדדיות

2,6582,658לא2,658פסגות הכשרה מסלולי

25,36525,365לא25,365אלטשולר הכשרה מסלולי

68,14468,144לא68,144הסוכנות היהודית- קופת התגמולים

12,40812,408לא12,408הפניקס בניהול פעילים מניות

14,41114,411לא14,411הפניקס חברה לביטוח נוסטרו חיים

30,44530,445לא30,445הפניקס חברה לביטוח נוסטרו הון

98,59398,593לא98,593הפניקס חברה לביטוח

665,730665,730לא665,730הפניקס חברה לביטוח

93,68493,684לא93,684הפניקס חברה לביטוח הפניקס נוסטרו וגמל

1,677,2251,677,225לא1,677,225הראל סל - שותפות סל מניות ישראליות

183,714183,714לא183,714הראל סלי השקעה- שותפות סל מניות ישראליות

32,37332,373לא32,373הראל סלי השקעה- שותפות סל מניות ישראליות

4,3484,348לא4,348אי.אם.אי- חברה לביטוח משכנתאות

1,5431,543לא1,543דקלה חברה לביטוח

5,0835,083לא5,083דקלה חברה לביטוח- נוסטרו

56,73256,732לא56,732הראל חברה לביטוח- נוסטרו

13,13413,134לא13,134כלל פנסיה וגמל בע"מ

319,666319,666לא319,666כלל חברה לביטוח בעמ משתתף

13,13413,134לא13,134כלל גמל

319,666319,666לא319,666כלל גמל ופנסיה

349,558349,558לא349,558כלל גמל ופנסיה

98,24798,247לא98,247כלל גמל ופנסיה

124,896124,896לא124,896כלל חברה לביטוח 

801,370801,370לא801,370כלל ביטוח משתתפת

93,15493,154לא93,154מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בעמ

אישור גמול לדירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה תיקון הוראות הפטור והשיפוי שבתקנון החברה, כמפורט בסעיף 9.4.2 לדוח הזימון.בעל המניות
בחברה, כמפורט בסעיף 9.5 לדוח הזימון.

 אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים שאינם נמנים 
עם בעלי השליטה בחברה, כמפורט בסעיף 9.6 לדוח הזימון.



925,570925,570לא925,570מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בעמ

1,3231,323לא1,323מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בעמ

13,68213,682לא13,682מגדל מקפת בנאמנות

338,308338,308לא338,308מגדל חברה לביטוח

1,236,5891,236,589לא1,236,589מגדל חברה לביטוח

75,94375,943לא75,943מגדל חברה לביטוח

18,93418,934לא18,934יוזמה קרן פנסיה לעצמאים

1,7411,741לא1,741מיטב דש גמל ופנסיה 

17,92217,922לא17,922מיטב דש גמל ופנסיה 

5,4895,489לא5,489מיטב דש גמל ופנסיה 

381,225381,225לא381,225מיטב דש גמל ופנסיה 

38,22538,225לא38,225פסגות גמל ופנסיה

7,1087,108לא7,108פסגות גמל ופנסיה

1,769,1701,769,170לא1,769,170פסגות גמל ופנסיה

42,16542,165לא42,165גל ניהול קופות גמל לעובדי הוראה

5,6705,670לא5,670ק.ס.מ. חברה לניהול קה"ש לביוכימאים ומיקרו ביולוגים

5,7335,733לא5,733החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים

26,51226,512לא26,512החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק 

3,2713,271לא3,271שדות--בניהול פסגות ני"ע

3,5013,501לא3,501עו"ס גמל--בניהול פסגות ני"ע

818818לא818עיריית חיפה--בניהול פסגות ני"ע

27,22527,225לא27,225קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל 

24,35024,350לא24,350עמי גמל- בניהול פסגות ניי"ע

8,9768,976לא8,976לאומי קמפ- קופה מרכזית לפיצויים 2006

446446לא446לאומי קמפ - בנק ערבי

9,9589,958לא9,958הגומל- חברה לניהול קופות גמל

5,8685,868לא5,868רעות חברה לניהול קופות גמל

19,59319,593לא19,593ארם גמולים חברה לניהול קופות גמל

3,4983,498לא3,498החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים 

69,54969,549לא69,549החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק לאומי

20,94320,943לא20,943החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק לאומי

10,47010,470לא10,470מינהל קה"ש לפקידים עובדי המנהל והשרותים בע"מ

1,6571,657לא1,657שובל--בניהול פסגות ני"ע

2,9702,970לא2,970פרח חברה לניהול קופות גמל - פסגות ניירות ערך

8,7618,761לא8,761קלע חברה לניהול קרן השתלמות לעו"ס- פסגות ניירות ערך

18,08018,080לא18,080יהב רופאים חברה לניהול קופ"ג- פסגות ניירות ערך

215,359215,359לא215,359קרן השתלמות למורים וגננות

110,285110,285לא110,285קרן השתלמות למורים תיכוניים



בעל שליטה / בעל נמנענגדבעד
עניין אישי

בעל שליטה / בעל נמנענגדבעד
עניין אישי

בעל שליטה / בעל נמנענגדבעד
עניין אישי

כן19,570,833כן19,570,833כן19,570,833ניידן אסטבלישמנט

כן19,570,833כן19,570,833כן19,570,833פלמס אסטבלישמנט

BROWN BROTHERS HARRIMAN30,185לא30,185לא30,185לא

לא3,800לא3,800לא3,800אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות בע"מ

לא567,318לא567,318לא567,318ילין לפידות קופות גמל בע"מ

לא25,895לא25,895לא25,895מחוג

לא101,086לא101,086לא101,086אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ

לא46,948לא46,948לא46,948אי.בי.אי גמל

לא110,961לא110,961לא110,961עגור חברה לניהול קופ"ג וקרנות השתלמות בע"מ

לא22,190לא22,190לא22,190החברה המנהלת רום קרן ההשתלמויות המקומיות

לא25,871לא25,871לא25,871תגמולים של העובדים בע.ת"א אגודה שיתופית בניהול אמבן

לא3,413לא3,413לא3,413החברה לניהול קפת"ג לעובדים בעירית ת"א בניהול אמבן

לא164לא164לא164עירית ת"א יפו- שחק מניות

לא51,402לא51,402לא51,402החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע"מ

לא42,867לא42,867לא42,867קופת"ג של אלעל נתיבי אוויר לישראל בע"מ

לא1,579,623לא1,579,623לא1,579,623אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ

לא21,079לא21,079לא21,079תמיר פישמן חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ

לא12,000לא12,000לא12,000אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האווירית לנ.קופת"ג

לא4,650לא4,650לא4,650אלטשולר שחם חברת ביטוח בע"מ

לא12,856לא12,856לא12,856קופת תגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית

לא15,697לא15,697לא15,697יהב אחים ואחיות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

לא41,673לא41,673לא41,673קרן השתלמות לאקדמאים במקצועות החברה והרוח 

לא6,987לא6,987לא6,987קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים 

לא2,170לא2,170לא2,170הנדסאים וטכנאים חברה לניהול קופות גמל 

לא35,320לא35,320לא35,320דן קרן גמלאות 

לא11,111לא11,111לא11,111איילון חברה לניהול קרנות נאמנות 

לא500לא500לא500איילים קרנות נאמנות בע"מ

לא2,000לא2,000לא2,000אנליסט קרנות- עידן

לא75,692לא75,692לא75,692אנליסט קרנות- שמואל

לא34,457לא34,457לא34,457אקסלנס קרנות נאמנות

לא28,407לא28,407לא28,407הראל פיא קרנות נאמנות

לא16,558לא16,558לא16,558הראל פיא קרנות נאמנות

לא4,500לא4,500לא4,500מגדל קרנות נאמנות

לא166,430לא166,430לא166,430מגדל קרנות נאמנות

לא340לא340לא340מגדל קרנות נאמנות

לא16,762לא16,762לא16,762מיטב דש קרנות נאמנות 

לא16,000לא16,000לא16,000מיטב דש קרנות נאמנות 

לא40,994לא40,994לא40,994מיטב דש קרנות נאמנות 

כן22,949כן22,949כן22,949מנורה מבטחים חברה לניהול קרנות נאמנות

לא452לא452לא452סיגמא קרנות נאמנות

לא273,871לא273,871לא273,871פסגות קרנות נאמנות

לא15,000לא15,000לא15,000אידיאי חברה לביטוח

לא56,678לא56,678לא56,678איילון פנסיה גמל

לא56,906לא56,906לא56,906איילון תגמולים ואישית לפיצויים

לא53,650לא53,650לא53,650איילון קופת גמל תפעול

לא7,783לא7,783לא7,783איילון פנסיה וגמל

לא23,639לא23,639לא23,639איילון חברה לביטוח

לא50,183לא50,183לא50,183איילון חברה לביטוח 

לא1,960לא1,960לא1,960אינפיניטי- גמל

לא22,484לא22,484לא22,484אינפיניטי-המחר חברה לניהול קופת גמל

לא1,485לא1,485לא1,485אינפיניטי -ק.ה.ר קרן השתלמות לרוקחים

לא184,971לא184,971לא184,971אנליסט גמל

לא231,129לא231,129לא231,129אקסלנס נשואה גמל

לא1,653לא1,653לא1,653אקסלנס קופות מדדיות

לא2,658לא2,658לא2,658פסגות הכשרה מסלולי

לא25,365לא25,365לא25,365אלטשולר הכשרה מסלולי

לא68,144לא68,144לא68,144הסוכנות היהודית- קופת התגמולים

לא12,408לא12,408לא12,408הפניקס בניהול פעילים מניות

לא14,411לא14,411לא14,411הפניקס חברה לביטוח נוסטרו חיים

לא30,445לא30,445לא30,445הפניקס חברה לביטוח נוסטרו הון

לא98,593לא98,593לא98,593הפניקס חברה לביטוח

לא665,730לא665,730לא665,730הפניקס חברה לביטוח

לא93,684לא93,684לא93,684הפניקס חברה לביטוח הפניקס נוסטרו וגמל

לא1,677,225לא1,677,225לא1,677,225הראל סל - שותפות סל מניות ישראליות

לא183,714לא183,714לא183,714הראל סלי השקעה- שותפות סל מניות ישראליות

לא32,373לא32,373לא32,373הראל סלי השקעה- שותפות סל מניות ישראליות

לא4,348לא4,348לא4,348אי.אם.אי- חברה לביטוח משכנתאות

לא1,543לא1,543לא1,543דקלה חברה לביטוח

לא5,083לא5,083לא5,083דקלה חברה לביטוח- נוסטרו

לא56,732לא56,732לא56,732הראל חברה לביטוח- נוסטרו

לא13,134לא13,134לא13,134כלל פנסיה וגמל בע"מ

לא319,666לא319,666לא319,666כלל חברה לביטוח בעמ משתתף

לא13,134לא13,134לא13,134כלל גמל

לא319,666לא319,666לא319,666כלל גמל ופנסיה

לא349,558לא349,558לא349,558כלל גמל ופנסיה

לא98,247לא98,247לא98,247כלל גמל ופנסיה

לא124,896לא124,896לא124,896כלל חברה לביטוח 

לא801,370לא801,370לא801,370כלל ביטוח משתתפת

לא93,154לא93,154לא93,154מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בעמ

לא925,570לא925,570לא925,570מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בעמ

לא1,323לא1,323לא1,323מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בעמ

לא13,682לא13,682לא13,682מגדל מקפת בנאמנות

לא338,308לא338,308לא338,308מגדל חברה לביטוח

לא1,236,589לא1,236,589לא1,236,589מגדל חברה לביטוח

לא75,943לא75,943לא75,943מגדל חברה לביטוח

לא18,934לא18,934לא18,934יוזמה קרן פנסיה לעצמאים

לא1,741לא1,741לא1,741מיטב דש גמל ופנסיה 

לא17,922לא17,922לא17,922מיטב דש גמל ופנסיה 

לא5,489לא5,489לא5,489מיטב דש גמל ופנסיה 

לא381,225לא381,225לא381,225מיטב דש גמל ופנסיה 

לא38,225לא38,225לא38,225פסגות גמל ופנסיה

לא7,108לא7,108לא7,108פסגות גמל ופנסיה

לא1,769,170לא1,769,170לא1,769,170פסגות גמל ופנסיה

לא42,165לא42,165לא42,165גל ניהול קופות גמל לעובדי הוראה

אישור הענקת כתב פטור על ידי החברה למנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 9.7.1 בעל המניות
לדוח הזימון.

אישור הענקת כתב שיפוי על ידי החברה למנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 9.7.2 
לדוח הזימון.

אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למנכ"ל החברה בידי חברות בנות של החברה, 
כמפורט בסעיף 9.7.3 לדוח הזימון.



לא5,670לא5,670לא5,670ק.ס.מ. חברה לניהול קה"ש לביוכימאים ומיקרו ביולוגים

לא5,733לא5,733לא5,733החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים

לא26,512לא26,512לא26,512החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק 

לא3,271לא3,271לא3,271שדות--בניהול פסגות ני"ע

לא3,501לא3,501לא3,501עו"ס גמל--בניהול פסגות ני"ע

לא818לא818לא818עיריית חיפה--בניהול פסגות ני"ע

לא27,225לא27,225לא27,225קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל 

לא24,350לא24,350לא24,350עמי גמל- בניהול פסגות ניי"ע

לא8,976לא8,976לא8,976לאומי קמפ- קופה מרכזית לפיצויים 2006

לא446לא446לא446לאומי קמפ - בנק ערבי

לא9,958לא9,958לא9,958הגומל- חברה לניהול קופות גמל

לא5,868לא5,868לא5,868רעות חברה לניהול קופות גמל

לא19,593לא19,593לא19,593ארם גמולים חברה לניהול קופות גמל

לא3,498לא3,498לא3,498החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים 

לא69,549לא69,549לא69,549החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק לאומי

לא20,943לא20,943לא20,943החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק לאומי

לא10,470לא10,470לא10,470מינהל קה"ש לפקידים עובדי המנהל והשרותים בע"מ

לא1,657לא1,657לא1,657שובל--בניהול פסגות ני"ע

לא2,970לא2,970לא2,970פרח חברה לניהול קופות גמל - פסגות ניירות ערך

לא8,761לא8,761לא8,761קלע חברה לניהול קרן השתלמות לעו"ס- פסגות ניירות ערך

לא18,080לא18,080לא18,080יהב רופאים חברה לניהול קופ"ג- פסגות ניירות ערך

לא215,359לא215,359לא215,359קרן השתלמות למורים וגננות

לא110,285לא110,285לא110,285קרן השתלמות למורים תיכוניים
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