
בעל / בעל שליטה נמנענגדבעד
עניין אישי

לא3,8003,800כתב הצבעהכן512887647מ"אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות בע

לא750,817750,817אלקטרוניכן513611509מ"ילין לפידות קופות גמל בע

לא34,76034,760אלקטרוניכן512362914מחוג

לא61,73861,738כתב הצבעהכן510791031מ"בע (1978)אי ניהול קרנות נאמנות .בי.אי

לא22,19022,190כתב הצבעהכן520031824החברה המנהלת רום קרן ההשתלמויות המקומיות

לא51,40251,402כתב הצבעהכן520032269מ"החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע

לא4,9244,924כתב הצבעהכן570011767מ"על נתיבי אוויר לישראל בע-ג של אל"קופת

לא2,052,9132,052,913כתב הצבעהכן513173393מ"אלטשולר שחם קופות גמל בע

לא10,23610,236אלקטרוניכן512958471מ"תמיר פישמן חברה לניהול קרנות נאמנות בע

לא18,57018,570כתב הצבעהכן570014928ג"קופת.אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האווירית לנ

לא39,60539,605אלקטרוניכן520042169מ נוסטרו"איילון חברה לביטוח בע

לא18,59218,592כתב הצבעהכן515092484מ"אלטשולר שחם חברת ביטוח בע

לא2,1902,190כתב הצבעהכן510960586מ"קופת תגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע

לא15,69715,697כתב הצבעהכן510927536מ"יהב אחים ואחיות חברה לניהול קופות גמל בע

לא46,17346,173כתב הצבעהכן520027954מ"קרן השתלמות לאקדמאים במקצועות החברה והרוח בע

לא6,9876,987כתב הצבעהכן520028556קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים 

לא2,1702,170כתב הצבעהכן520042607הנדסאים וטכנאים חברה לניהול קופות גמל 

. לדוח הזימון1.1כמפורט בסעיף , אישור מדיניות התגמול של החברהבעל המניות  כמות מניות גוף מוסדי.פ.ח/ז.ת
מצביעות

כתב הצבעה/מיופה הכח



לא873873אלקטרוניכן515011445איילון חברה לניהול קרנות נאמנות 

לא16,08716,087אלקטרוניכן510918741מ"איילים קרנות נאמנות בע

לא73,69273,692אלקטרוניכן511146490ניהול קר. אס.אמ.אנליסט אי

לא29,94529,945אלקטרוניכן510938608מ"אקסלנס קרנות נאמנות בע

לא37,46037,460אלקטרוניכן511789190מ"קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע- עתודות 

לא45,05345,053אלקטרוניכן520042177מ"הכשרה חברה לביטוח בע

לא41,38641,386אלקטרוניכן511776783הראל פיא קרנות נאמנות

לא104,842104,842אלקטרוניכן511303661מגדל קרנות נאמנות

לא151,858151,858כתב הצבעהכן510954498מיטב דש קרנות נאמנות 

כן22,49422,494אלקטרוניכן513722397מנורה מבטחים חברה לניהול קרנות נאמנות

לא843843כתב הצבעהכן511756595מ"סיגמא קרנות נאמנות בע

לא264,214264,214אלקטרוניכן513765339פסגות קרנות נאמנות

לא123,539123,539אלקטרוניכן513741017איילון פנסיה גמל

לא1,2201,220כתב הצבעהכן513621110גמל- אינפיניטי

לא24,33924,339כתב הצבעהכן520042615המחר חברה לניהול קופת גמל-אינפיניטי

לא1,4851,485כתב הצבעהכן520030198ר קרן השתלמות לרוקחים.ה.ק-אינפיניטי 

לא140,422140,422כתב הצבעהכן511880460אנליסט גמל

לא347,022347,022אלקטרוניכן513026484אקסלנס נשואה גמל

לא68,14468,144כתב הצבעהכן520022518קופת התגמולים- הסוכנות היהודית

לא12,40812,408כתב הצבעהכן520023185הפניקס בניהול פעילים מניות



לא14,41114,411כתב הצבעהכן520023185הפניקס חברה לביטוח נוסטרו חיים

לא30,44530,445כתב הצבעהכן520023185הפניקס חברה לביטוח נוסטרו הון

לא651,768651,768כתב הצבעהכן520023185הפניקס חברה לביטוח

לא98,59398,593כתב הצבעהכן520023185הפניקס חברה לביטוח

לא13,96213,962כתב הצבעהכן520023185הפניקס חברה לביטוח

511751513/513477505/52002318הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות/הפניקס חברה לביטוח הפניקס נוסטרו וגמל
5

לא100,550100,550כתב הצבעהכן

לא1,751,1121,751,112כתב הצבעהכן540247772שותפות סל מניות ישראליות- הראל סל 

לא183,714183,714כתב הצבעהכן540247772שותפות סל מניות ישראליות- הראל סלי השקעה

לא32,37332,373כתב הצבעהכן540247772שותפות סל מניות ישראליות- הראל סלי השקעה

לא8,2388,238כתב הצבעהכן512310509חברה לביטוח משכנתאות- אי.אם.אי

לא6,0066,006כתב הצבעהכן520004078הראל חברה לביטוח 

לא5,0365,036כתב הצבעהכן520004078נוסטרו-הראל חברה לביטוח

לא21,78421,784כתב הצבעהכן520004078נוסטרו- אלמנטרי מוקצה להון- הראל חברה לביטוח

לא10,34110,341כתב הצבעהכן520004078(שלוח)הראל חברה לביטוח 

לא1,6381,638כתב הצבעהכן520004078הראל נוסטרו חיים

לא19,88919,889כתב הצבעהכן520004078נוסטרו-הראל חברה לביטוח 

לא900,169900,169אלקטרוניכן520024647כלל חברה לביטוח בעמ 

לא809,105809,105אלקטרוניכן512244146כלל תמר/כלל פיצויים למעסיק/בר קרן גמולים לקופת תגמ ופיצוי/מ"כלל פנסיה וגמל בע

לא93,15493,154כתב הצבעהכן512237744מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בעמ

לא2,9032,903כתב הצבעהכן512237744מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בעמ



לא8,8768,876כתב הצבעהכן512237744מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בעמ

לא653653כתב הצבעהכן512237744מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בעמ

לא750750כתב הצבעהכן512237744מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בעמ

לא925,098925,098כתב הצבעהכן512237744מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בעמ

לא1,3231,323כתב הצבעהכן512237744מגדל מקפת בנאמנות

לא1,236,5891,236,589כתב הצבעהכן520004896מגדל חברה לביטוח

לא337,308337,308כתב הצבעהכן520004896מגדל חברה לביטוח

לא1,0001,000כתב הצבעהכן520004896מגדל חברה לביטוח

לא68,82468,824כתב הצבעהכן520004896מגדל חברה לביטוח

לא31,52531,525כתב הצבעהכן520004896מגדל חברה לביטוח

לא15,93415,934כתב הצבעהכן520032566יוזמה קרן פנסיה לעצמאים

לא543,567543,567כתב הצבעהכן512065202פנסיה מניות/57מיטב דש פנסיה כללית /פנסיה כללי/ מיטב דש גמל ופנסיה

לא1,809,7721,809,772כתב הצבעהכן513765347פסגות גמל ופנסיה

לא4,7784,778כתב הצבעהכן514148758פסגות חברה לביטוח

לא44,74144,741כתב הצבעהכן512711409גל ניהול קופות גמל לעובדי הוראה

לא5,6705,670כתב הצבעהכן520029620ש לביוכימאים ומיקרו ביולוגים"חברה לניהול קה. מ.ס.ק

לא6,8526,852כתב הצבעהכן520028861החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים

לא26,51226,512כתב הצבעהכן520014614החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק 

לא89,54689,546אלקטרוניכן512227265פיצויים כללי/מ"אלדובי קופות גמל ופנסיה בע- הלמן 

לא3,2713,271כתב הצבעהכן520042599ע"בניהול פסגות ני--שדות



לא3,5013,501כתב הצבעהכן520042573ע"בניהול פסגות ני--ס גמל"עו

לא818818כתב הצבעהכן570005959ע"בניהול פסגות ני--עיריית חיפה

לא27,22527,225כתב הצבעהכן512008335קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל 

לא29,50929,509כתב הצבעהכן520042581ע"בניהול פסגות ניי- עמי גמל

לא11,90011,900כתב הצבעהכן2006510694821קופה מרכזית לפיצויים - לאומי קמפ

לא9,9589,958כתב הצבעהכן520027624חברה לניהול קופות גמל- הגומל

לא8,4768,476כתב הצבעהכן510806870רעות חברה לניהול קופות גמל

לא3,4983,498כתב הצבעהכן520030743החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים 

לא105,992105,992כתב הצבעהכן520005497החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק לאומי

לא10,47010,470כתב הצבעהכן520030990מ"ש לפקידים עובדי המנהל והשרותים בע"מינהל קה

לא1,3721,372כתב הצבעהכן520042631ע"בניהול פסגות ני--שובל

לא2,0802,080כתב הצבעהכן510930670פסגות ניירות ערך- פרח חברה לניהול קופות גמל 

לא8,7618,761כתב הצבעהכן520030941פסגות ניירות ערך- ס"קלע חברה לניהול קרן השתלמות לעו

לא18,08018,080כתב הצבעהכן510930654פסגות ניירות ערך- ג"יהב רופאים חברה לניהול קופ

לא208,687208,687כתב הצבעהכן520027251קרן השתלמות למורים וגננות

לא83,59683,596כתב הצבעהכן520028390קרן השתלמות למורים תיכוניים
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