
מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 7                            7                         ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות1

הצבעה אלקטרוניתלא

 15                          15                       ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות1

הצבעה אלקטרוניתלא

 26                          26                       ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות1

הצבעה אלקטרוניתלא

 29                          29                       ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות1

הצבעה אלקטרוניתלא

 52                          52                       ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות1

הצבעה אלקטרוניתלא

 64                          64                       ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות1

הצבעה אלקטרוניתלא

 68                          68                       ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,730                     1,730                  ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות1

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,766                     2,766                  ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות1

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 5,082                     5,082                  ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות1

הצבעה אלקטרוניתלא

 111                 111                     ישראל          IL 510918741 מספר ברשם   אילים קרנות נאמנות1

הצבעה אלקטרוניתלא

 187                 187                     ישראל          IL 510918741 מספר ברשם   אילים קרנות נאמנות1

הצבעה אלקטרוניתלא

 248                 248                     ישראל          IL 510918741 מספר ברשם   אילים קרנות נאמנות1

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,052              2,052                  ישראל          IL 510918741 מספר ברשם   אילים קרנות נאמנות1

הצבעה אלקטרוניתלא

 4,305              4,305                  ישראל          IL 510918741 מספר ברשם   אילים קרנות נאמנות1

הצבעה אלקטרוניתלא

 12,176            12,176                ישראל          IL 510918741 מספר ברשם   אילים קרנות נאמנות1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1                            1                         ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 115                        115                     ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 600                        600                     ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,000                     1,000                  ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,167                     1,167                  ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,404                     1,404                  ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,441                     1,441                  ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,500                     1,500                  ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,899                     1,899                  ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,905                     1,905                  ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 8,000                     8,000                  ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 11,586                   11,586                ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 11,956                   11,956                ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,471                     2,471                   ישראל511146490 מספר ברשם   אנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 3,316                     3,316                   ישראל511146490 מספר ברשם   אנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 4,300                     4,300                   ישראל511146490 מספר ברשם   אנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 44,755                   44,755                 ישראל511146490 מספר ברשם   אנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 15                          15                        ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 24                          24                        ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 25                          25                        ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 26                          26                        ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 31                          31                        ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 40                          40                        ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 73                          73                        ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 124                        124                      ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 200                        200                      ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 441                        441                      ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 537                        537                      ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,224                     1,224                   ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 6,638                     6,638                   ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 8,259                     8,259                   ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 2                            2                         ישראל          IL 511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 8                            8                         ישראל          IL 511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 132                        132                     ישראל          IL 511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 178                        178                     ישראל          IL 511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,214                     1,214                  ישראל          IL 511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,672                     1,672                  ישראל          IL 511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,800                     1,800                   ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 3,900                     3,900                   ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 200                        200                     ישראל          IL 511576209 מספר ברשם   אפסילון1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,000                     1,000                   ישראל511776783 מספר ברשם   הראל - פיא קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 225                        225                     ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 300                        300                     ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 460                        460                     ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 546                        546                     ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 894                        894                     ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 978                        978                     ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 1,146                     1,146                  ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,505                     1,505                  ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,851                     1,851                  ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 3,805                     3,805                  ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 5,394                     5,394                  ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 7,725                     7,725                  ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 8,535                     8,535                  ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 13,185                   13,185                ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 14,000                   14,000                ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 39,768                   39,768                ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 508                        508                     ישראל          IL 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                      119                        119 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                      180                        180 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   1,762                     1,762 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   4,657                     4,657 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   4,893                     4,893 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   5,892                     5,892 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                 83,359                   83,359 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 ISRAEL               132,648                 132,648 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 189                        189                      ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 239                        239                      ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 252                        252                      ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 518                        518                      ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,564                     1,564                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,741                     1,741                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,750                     1,750                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,853                     1,853                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 1,899                     1,899                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,063                     2,063                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,173                     2,173                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 3,741                     3,741                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 4,315                     4,315                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 22,849                   22,849                 ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 23,415                   23,415                 ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 24,566                   24,566                 ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 30,829                   30,829                 ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 35,650                   35,650                 ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 41,988                   41,988                 ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 115,133                 115,133               ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 170,790                 170,790               ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 201,462                 201,462               ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 221,541                 221,541               ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 7,999                     7,999                   ישראל512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 17,364                   17,364                 ישראל512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                        12                          12 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 ISRAEL                        16                          16 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                        30                          30 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                        41                          41 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                        66                          66 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                        98                          98 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                      195                        195 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                      195                        195 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                      255                        255 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                      262                        262 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 ISRAEL                      506                        506 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                      627                        627 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                      631                        631 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   2,607                     2,607 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   2,905                     2,905 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   3,019                     3,019 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   3,165                     3,165 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   3,794                     3,794 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                 12,135                   12,135 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 ISRAEL                 13,844                   13,844 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 114                        114                     ישראל          IL 513011445 מספר ברשם   איילון קרנות נאמנות1

הצבעה אלקטרוניתלא

 972                        972                     ישראל          IL 513011445 מספר ברשם   איילון קרנות נאמנות1

הצבעה אלקטרוניתלא

 800                        800                     51321172 מספר ת.ז. יצחק ניר1

הצבעה אלקטרוניתלא

 4                            4                          ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 8                            8                          ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 330                        330                      ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 861                        861                      ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,105                     1,105                   ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 1,688                     1,688                   ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,799                     1,799                   ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 6,380                     6,380                   ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 15,934                   15,934                 ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 42,216                   42,216                 ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 83,926                   83,926                 ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 30                          30                        ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 167                        167                      ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 410                        410                      ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 600                        600                      ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,182                     1,182                   ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,226                     1,226                   ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,600                     1,600                   ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,000                     2,000                   ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,567                     2,567                   ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 4,000                     4,000                   ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 7,494                     7,494                   ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 17,724                   17,724                 ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 22,484                   22,484                 ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 469                        469                      ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,195                     2,195                   ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,500                     2,500                   ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 3,000                     3,000                   ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 3,000                     3,000                   ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 6,000                     6,000                   ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 13,000                   13,000                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 16,000                   16,000                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 17,500                   17,500                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 23,900                   23,900                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 35,400                   35,400                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 37,000                   37,000                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 38,000                   38,000                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 43,000                   43,000                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 48,801                   48,801                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 90,000                   90,000                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,793                     1,793                   ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,900                     1,900                   ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(1

הצבעה אלקטרוניתלא

 8,406                     8,406                   ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(1

הצבעה אלקטרוניתלא

 10,000                   10,000                 ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(1

הצבעה אלקטרוניתלא

 10,406                   10,406                 ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(1

הצבעה אלקטרוניתלא

 15,749                   15,749                 ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(1

הצבעה אלקטרוניתלא

 16,925                   16,925                 ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(1

הצבעה אלקטרוניתלא

 32,757                   32,757                 ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(1

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 214,564                 214,564               ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(1

הצבעה אלקטרוניתלא

 311                        311                      ישראל520042177 מספר ברשם   הכשרה חברה לביטוח בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 472                        472                      ישראל520042177 מספר ברשם   הכשרה חברה לביטוח בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 852                        852                      ישראל520042177 מספר ברשם   הכשרה חברה לביטוח בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,768                     1,768                   ישראל520042177 מספר ברשם   הכשרה חברה לביטוח בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 19,819                   19,819                 ישראל520042177 מספר ברשם   הכשרה חברה לביטוח בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 22,244                   22,244                 ישראל520042177 מספר ברשם   הכשרה חברה לביטוח בע"מ1

הצבעה אלקטרוניתלא

 178                        178                     ישראל          IL 512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה

 602                        602                     ישראל          IL 512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 2,569                     2,569                  ישראל          IL 512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה

 197                        197                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה

 249                        249                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה

 269                        269                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה

 375                        375                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה

 415                        415                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה

 439                        439                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה

 485                        485                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה

 531                        531                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 737                        737                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה

 777                        777                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה

 788                        788                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה

 975                        975                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה

 1,126                     1,126                   ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה

 1,307                     1,307                   ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה

 1,493                     1,493                   ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה

 2,103                     2,103                   ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 2,528                     2,528                   ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה

 3,133                     3,133                   ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה

 4,618                     4,618                   ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה

 6,587                     6,587                   ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה

 20,708                   20,708                 ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה

 49,083                   49,083                 ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה

 220,910                 220,910               ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1

כתב הצבעה

 116,334                 116,334              ישראל          IL 520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ1

כתב הצבעה

 2,782                     2,782                   ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ1

כתב הצבעה



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 3,120                     3,120                   ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ1

כתב הצבעה

 4,297                     4,297                   ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ1

כתב הצבעה

 8,420                     8,420                   ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ1

כתב הצבעה

 262,125                 262,125               ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ1

כתב הצבעה

 3,773                     3,773                   ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ1

כתב הצבעה

 4,207                     4,207                   ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ1

כתב הצבעה

 4,385                     4,385                   ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ1

כתב הצבעה

 17,553                   17,553                 ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ1

כתב הצבעה



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 772,288                 772,288               ישראל520027715 מספר ברשם   מנורה מבטחים חב' לביטוח, מנורה1

כתב הצבעה

 5,322                     5,322                   ישראל520032566 מספר ברשם   יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ1

כתב הצבעה

1CITIBANK N.A.כתב הצבעהלאלא 766                        766                     ארה"ב1461מספר ברשם
1STATE STREET BANK AND TRUST CO., N.A הוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא 1,942                     1,942                  ארה"ב04-1867445מספר ברשם
1BANK OF NEW YORK MELLONהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא 646                        646                     ארה"ב774280309מספר ברשם
כתב הצבעהלאלא 727,590                 727,590              ישראל511944670מספר ברשםאלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ1
כתב הצבעהלאלא 3,349                     3,349                  ישראל510938608מספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע"מ1
כתב הצבעהלאלא 3,568              3,568                  ישראל510960586מספר ברשםקופת תגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים1
כתב הצבעהלאלא 375,874                 375,874              ישראל520023185מספר ברשםהפניקס חברה לביטוח בע"מ1
כתב הצבעהלאלא 40,288                   40,288                ישראל540265568מספר ברשםשותפות סל מדדים מניות (הפניקס)1
כתב הצבעהלאלא 191                        191                     ישראל513026484מספר ברשםאקסלנס גמל והשתלמות בע"מ1
כתב הצבעהלאלא 232,002                 232,002              ישראל540247772מספר ברשםשותפות סל מניות ישראליות (הראל)1
כתב הצבעהלאלא 83,500                   83,500                ישראל513765347מספר ברשםפסגות גמל ופנסיה בע"מ1
השתתפות באסיפהבעל שליטהכן 4,925,493              4,925,493           ישראל513512152מספר ברשםי.ח. דמרי השקעות בע"מ1
השתתפות באסיפהבעל שליטהכן 7,086,115              7,086,115           ישראל513141358מספר ברשםי.ח. דמרי אחזקות (2001) בע"מ1

 7                            7                         ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות2

הצבעה אלקטרוניתלא

 15                          15                       ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות2

הצבעה אלקטרוניתלא

 26                          26                       ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות2

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 29                          29                       ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות2

הצבעה אלקטרוניתלא

 52                          52                       ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות2

הצבעה אלקטרוניתלא

 64                          64                       ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות2

הצבעה אלקטרוניתלא

 68                          68                       ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,730                     1,730                  ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות2

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,766                     2,766                  ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות2

הצבעה אלקטרוניתלא

 5,082                     5,082                  ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות2

הצבעה אלקטרוניתלא

 111                 111                     ישראל          IL 510918741 מספר ברשם   אילים קרנות נאמנות2

הצבעה אלקטרוניתלא

 187                 187                     ישראל          IL 510918741 מספר ברשם   אילים קרנות נאמנות2

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 248                 248                     ישראל          IL 510918741 מספר ברשם   אילים קרנות נאמנות2

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,052              2,052                  ישראל          IL 510918741 מספר ברשם   אילים קרנות נאמנות2

הצבעה אלקטרוניתלא

 4,305              4,305                  ישראל          IL 510918741 מספר ברשם   אילים קרנות נאמנות2

הצבעה אלקטרוניתלא

 12,176            12,176                ישראל          IL 510918741 מספר ברשם   אילים קרנות נאמנות2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1                            1                         ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 115                        115                     ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 600                        600                     ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,000                     1,000                  ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,167                     1,167                  ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 1,404                     1,404                  ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,441                     1,441                  ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,500                     1,500                  ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,899                     1,899                  ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,905                     1,905                  ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 8,000                     8,000                  ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 11,586                   11,586                ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 11,956                   11,956                ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,471                     2,471                   ישראל511146490 מספר ברשם   אנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ2

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 3,316                     3,316                   ישראל511146490 מספר ברשם   אנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 4,300                     4,300                   ישראל511146490 מספר ברשם   אנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 44,755                   44,755                 ישראל511146490 מספר ברשם   אנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 15                          15                        ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 24                          24                        ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 25                          25                        ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 26                          26                        ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 31                          31                        ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 40                          40                        ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 73                          73                        ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 124                        124                      ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 200                        200                      ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 441                        441                      ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 537                        537                      ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,224                     1,224                   ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 6,638                     6,638                   ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 8,259                     8,259                   ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 2                            2                         ישראל          IL 511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 8                            8                         ישראל          IL 511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 132                        132                     ישראל          IL 511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 178                        178                     ישראל          IL 511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,214                     1,214                  ישראל          IL 511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,672                     1,672                  ישראל          IL 511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,800                     1,800                   ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 3,900                     3,900                   ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 200                        200                     ישראל          IL 511576209 מספר ברשם   אפסילון2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,000                     1,000                   ישראל511776783 מספר ברשם   הראל - פיא קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 225                        225                     ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 300                        300                     ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 460                        460                     ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 546                        546                     ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 894                        894                     ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 978                        978                     ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,146                     1,146                  ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,505                     1,505                  ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,851                     1,851                  ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 3,805                     3,805                  ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 5,394                     5,394                  ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 7,725                     7,725                  ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 8,535                     8,535                  ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 13,185                   13,185                ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 14,000                   14,000                ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 39,768                   39,768                ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 508                        508                     ישראל          IL 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                      119                        119 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 ISRAEL                      180                        180 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   1,762                     1,762 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   4,657                     4,657 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   4,893                     4,893 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   5,892                     5,892 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                 83,359                   83,359 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL               132,648                 132,648 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 189                        189                      ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 239                        239                      ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 252                        252                      ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 518                        518                      ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,564                     1,564                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,741                     1,741                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,750                     1,750                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,853                     1,853                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,899                     1,899                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,063                     2,063                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,173                     2,173                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 3,741                     3,741                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 4,315                     4,315                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 22,849                   22,849                 ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 23,415                   23,415                 ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 24,566                   24,566                 ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 30,829                   30,829                 ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 35,650                   35,650                 ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 41,988                   41,988                 ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 115,133                 115,133               ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 170,790                 170,790               ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 201,462                 201,462               ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 221,541                 221,541               ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 7,999                     7,999                   ישראל512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 17,364                   17,364                 ישראל512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                        12                          12 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                        16                          16 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                        30                          30 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                        41                          41 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 ISRAEL                        66                          66 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                        98                          98 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                      195                        195 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                      195                        195 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                      255                        255 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                      262                        262 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                      506                        506 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                      627                        627 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                      631                        631 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 ISRAEL                   2,607                     2,607 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   2,905                     2,905 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   3,019                     3,019 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   3,165                     3,165 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   3,794                     3,794 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                 12,135                   12,135 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                 13,844                   13,844 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 114                        114                     ישראל          IL 513011445 מספר ברשם   איילון קרנות נאמנות2

הצבעה אלקטרוניתלא

 972                        972                     ישראל          IL 513011445 מספר ברשם   איילון קרנות נאמנות2

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 800                        800                     51321172 מספר ת.ז. יצחק ניר2

הצבעה אלקטרוניתלא

 4                            4                          ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 8                            8                          ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 330                        330                      ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 861                        861                      ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,105                     1,105                   ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,688                     1,688                   ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,799                     1,799                   ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 6,380                     6,380                   ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 15,934                   15,934                 ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 42,216                   42,216                 ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 83,926                   83,926                 ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 30                          30                        ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 167                        167                      ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 410                        410                      ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 600                        600                      ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 1,182                     1,182                   ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,226                     1,226                   ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,600                     1,600                   ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,000                     2,000                   ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,567                     2,567                   ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 4,000                     4,000                   ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 7,494                     7,494                   ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 17,724                   17,724                 ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 22,484                   22,484                 ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 469                        469                      ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,195                     2,195                   ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,500                     2,500                   ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 3,000                     3,000                   ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 3,000                     3,000                   ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 6,000                     6,000                   ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 13,000                   13,000                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 16,000                   16,000                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 17,500                   17,500                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 23,900                   23,900                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 35,400                   35,400                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 37,000                   37,000                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 38,000                   38,000                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 43,000                   43,000                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 48,801                   48,801                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 90,000                   90,000                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,793                     1,793                   ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,900                     1,900                   ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(2

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 8,406                     8,406                   ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(2

הצבעה אלקטרוניתלא

 10,000                   10,000                 ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(2

הצבעה אלקטרוניתלא

 10,406                   10,406                 ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(2

הצבעה אלקטרוניתלא

 15,749                   15,749                 ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(2

הצבעה אלקטרוניתלא

 16,925                   16,925                 ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(2

הצבעה אלקטרוניתלא

 32,757                   32,757                 ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(2

הצבעה אלקטרוניתלא

 214,564                 214,564               ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(2

הצבעה אלקטרוניתלא

 311                        311                      ישראל520042177 מספר ברשם   הכשרה חברה לביטוח בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 472                        472                      ישראל520042177 מספר ברשם   הכשרה חברה לביטוח בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 852                        852                      ישראל520042177 מספר ברשם   הכשרה חברה לביטוח בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,768                     1,768                   ישראל520042177 מספר ברשם   הכשרה חברה לביטוח בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 19,819                   19,819                 ישראל520042177 מספר ברשם   הכשרה חברה לביטוח בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

 22,244                   22,244                 ישראל520042177 מספר ברשם   הכשרה חברה לביטוח בע"מ2

הצבעה אלקטרוניתלא

2CITIBANK N.A.כתב הצבעהלאלא 766                        766                     ארה"ב1461מספר ברשם
2STATE STREET BANK AND TRUST CO., N.A הוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא 1,942                     1,942                  ארה"ב04-1867445מספר ברשם
2BANK OF NEW YORK MELLONהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא 646                        646                     ארה"ב774280309מספר ברשם
כתב הצבעהלאלא 727,590                 727,590              ישראל511944670מספר ברשםאלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ2
כתב הצבעהלאלא 3,349                     3,349                  ישראל510938608מספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע"מ2
כתב הצבעהלאלא 3,568                     3,568                  ישראל510960586מספר ברשםקופת תגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים2
כתב הצבעהלאלא 375,874                 375,874              ישראל520023185מספר ברשםהפניקס חברה לביטוח בע"מ2
כתב הצבעהלאלא 40,288                   40,288                ישראל540265568מספר ברשםשותפות סל מדדים מניות (הפניקס)2
כתב הצבעהלאלא 191                        191                     ישראל513026484מספר ברשםאקסלנס גמל והשתלמות בע"מ2
כתב הצבעהלאלא 232,002                 232,002              ישראל540247772מספר ברשםשותפות סל מניות ישראליות (הראל)2

 116,334                 116,334              ישראל          IL 520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ2

כתב הצבעה

 2,782                     2,782                   ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ2

כתב הצבעה

 3,120                     3,120                   ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ2

כתב הצבעה



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 4,297                     4,297                   ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ2

כתב הצבעה

 8,420                     8,420                   ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ2

כתב הצבעה

 262,125                 262,125               ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ2

כתב הצבעה

 3,773                     3,773                   ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ2

כתב הצבעה

 4,207                     4,207                   ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ2

כתב הצבעה

 4,385                     4,385                   ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ2

כתב הצבעה

 17,553                   17,553                 ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ2

כתב הצבעה

 178                        178                     ישראל          IL 512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה

 602                        602                     ישראל          IL 512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 2,569                     2,569                  ישראל          IL 512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה

 197                        197                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה

 249                        249                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה

 269                        269                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה

 375                        375                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה

 415                        415                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה

 439                        439                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה

 485                        485                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה

 531                        531                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 737                        737                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה

 777                        777                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה

 788                        788                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה

 975                        975                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה

 1,126                     1,126                   ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה

 1,307                     1,307                   ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה

 1,493                     1,493                   ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה

 2,103                     2,103                   ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 2,528                     2,528                   ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה

 3,133                     3,133                   ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה

 4,618                     4,618                   ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה

 6,587                     6,587                   ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה

 20,708                   20,708                 ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה

 49,083                   49,083                 ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה

 220,910                 220,910               ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ2

כתב הצבעה

 5,322                     5,322                   ישראל520032566 מספר ברשם   יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ2

כתב הצבעה



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 772,288                 772,288               ישראל520027715 מספר ברשם   מנורה מבטחים חב' לביטוח, מנורה2

כתב הצבעה

כתב הצבעהלאלא 83,500                   83,500                ישראל513765347מספר ברשםפסגות גמל ופנסיה בע"מ2
השתתפות באסיפהבעל שליטהכן 4,925,493              4,925,493           ישראל513512152מספר ברשםי.ח. דמרי השקעות בע"מ2
השתתפות באסיפהבעל שליטהכן 7,086,115              7,086,115           ישראל513141358מספר ברשםי.ח. דמרי אחזקות (2001) בע"מ2

 7                            7                         ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות3

הצבעה אלקטרוניתלא

 15                          15                       ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות3

הצבעה אלקטרוניתלא

 26                          26                       ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות3

הצבעה אלקטרוניתלא

 29                          29                       ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות3

הצבעה אלקטרוניתלא

 52                          52                       ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות3

הצבעה אלקטרוניתלא

 64                          64                       ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות3

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 68                          68                       ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,730                     1,730                  ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות3

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,766                     2,766                  ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות3

הצבעה אלקטרוניתלא

 5,082                     5,082                  ישראל          IL 510791031 מספר ברשם   איביאי ניהול קרנות3

הצבעה אלקטרוניתלא

 111                 111                     ישראל          IL 510918741 מספר ברשם   אילים קרנות נאמנות3

הצבעה אלקטרוניתלא

 187                 187                     ישראל          IL 510918741 מספר ברשם   אילים קרנות נאמנות3

הצבעה אלקטרוניתלא

 248                 248                     ישראל          IL 510918741 מספר ברשם   אילים קרנות נאמנות3

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,052              2,052                  ישראל          IL 510918741 מספר ברשם   אילים קרנות נאמנות3

הצבעה אלקטרוניתלא

 4,305              4,305                  ישראל          IL 510918741 מספר ברשם   אילים קרנות נאמנות3

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 12,176            12,176                ישראל          IL 510918741 מספר ברשם   אילים קרנות נאמנות3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1                            1                         ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 115                        115                     ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 600                        600                     ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,000                     1,000                  ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,167                     1,167                  ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,404                     1,404                  ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,441                     1,441                  ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,500                     1,500                  ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 1,899                     1,899                  ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,905                     1,905                  ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 8,000                     8,000                  ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 11,586                   11,586                ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 11,956                   11,956                ישראל          IL 510954498 מספר ברשם   מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,471                     2,471                   ישראל511146490 מספר ברשם   אנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 3,316                     3,316                   ישראל511146490 מספר ברשם   אנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 4,300                     4,300                   ישראל511146490 מספר ברשם   אנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 44,755                   44,755                 ישראל511146490 מספר ברשם   אנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ3

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 15                          15                        ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 24                          24                        ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 25                          25                        ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 26                          26                        ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 31                          31                        ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 40                          40                        ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 73                          73                        ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 124                        124                      ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 200                        200                      ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 441                        441                      ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 537                        537                      ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 1,224                     1,224                   ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 6,638                     6,638                   ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 8,259                     8,259                   ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 2                            2                         ישראל          IL 511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 8                            8                         ישראל          IL 511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 132                        132                     ישראל          IL 511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 178                        178                     ישראל          IL 511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,214                     1,214                  ישראל          IL 511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,672                     1,672                  ישראל          IL 511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,800                     1,800                   ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 3,900                     3,900                   ישראל511303661 מספר ברשם   מגדל קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 200                        200                     ישראל          IL 511576209 מספר ברשם   אפסילון3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,000                     1,000                   ישראל511776783 מספר ברשם   הראל - פיא קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 225                        225                     ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 300                        300                     ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 460                        460                     ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 546                        546                     ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 894                        894                     ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 978                        978                     ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 1,146                     1,146                  ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,505                     1,505                  ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,851                     1,851                  ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 3,805                     3,805                  ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 5,394                     5,394                  ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 7,725                     7,725                  ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 8,535                     8,535                  ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 13,185                   13,185                ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 14,000                   14,000                ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 39,768                   39,768                ישראל          IL 511880460 מספר ברשם   אנליסט קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 508                        508                     ישראל          IL 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                      119                        119 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                      180                        180 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   1,762                     1,762 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   4,657                     4,657 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   4,893                     4,893 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   5,892                     5,892 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                 83,359                   83,359 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL               132,648                 132,648 512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 189                        189                      ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 239                        239                      ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 252                        252                      ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 518                        518                      ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,564                     1,564                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,741                     1,741                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,750                     1,750                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,853                     1,853                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,899                     1,899                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,063                     2,063                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,173                     2,173                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 3,741                     3,741                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 4,315                     4,315                   ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 22,849                   22,849                 ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 23,415                   23,415                 ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 24,566                   24,566                 ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 30,829                   30,829                 ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 35,650                   35,650                 ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 41,988                   41,988                 ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 115,133                 115,133               ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 170,790                 170,790               ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 201,462                 201,462               ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 221,541                 221,541               ישראל512065202 מספר ברשם   מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 7,999                     7,999                   ישראל512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 17,364                   17,364                 ישראל512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                        12                          12 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                        16                          16 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                        30                          30 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                        41                          41 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                        66                          66 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                        98                          98 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                      195                        195 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                      195                        195 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                      255                        255 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 ISRAEL                      262                        262 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                      506                        506 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                      627                        627 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                      631                        631 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   2,607                     2,607 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   2,905                     2,905 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   3,019                     3,019 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   3,165                     3,165 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                   3,794                     3,794 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                 12,135                   12,135 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 ISRAEL                 13,844                   13,844 512227265 מספר ברשם   הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 114                        114                     ישראל          IL 513011445 מספר ברשם   איילון קרנות נאמנות3

הצבעה אלקטרוניתלא

 972                        972                     ישראל          IL 513011445 מספר ברשם   איילון קרנות נאמנות3

הצבעה אלקטרוניתלא

 800                 800                     51321172 מספר ת.ז. יצחק ניר3

הצבעה אלקטרוניתלא

 4                            4                          ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 8                            8                          ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 330                        330                      ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 861                        861                      ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,105                     1,105                   ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,688                     1,688                   ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 1,799                     1,799                   ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 6,380                     6,380                   ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 15,934                   15,934                 ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 42,216                   42,216                 ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 83,926                   83,926                 ישראל513611509 מספר ברשם   ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 30                          30                        ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 167                        167                      ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 410                        410                      ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 600                        600                      ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,182                     1,182                   ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,226                     1,226                   ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,600                     1,600                   ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,000                     2,000                   ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,567                     2,567                   ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 4,000                     4,000                   ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 7,494                     7,494                   ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 17,724                   17,724                 ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 22,484                   22,484                 ישראל513765339 מספר ברשם   פסגות קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 469                        469                      ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,195                     2,195                   ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 2,500                     2,500                   ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 3,000                     3,000                   ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 3,000                     3,000                   ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 6,000                     6,000                   ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 13,000                   13,000                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 16,000                   16,000                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 17,500                   17,500                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 23,900                   23,900                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 35,400                   35,400                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 37,000                   37,000                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 38,000                   38,000                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 43,000                   43,000                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 48,801                   48,801                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 90,000                   90,000                 ישראל513846808 מספר ברשם   ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,793                     1,793                   ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,900                     1,900                   ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(3

הצבעה אלקטרוניתלא

 8,406                     8,406                   ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(3

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 10,000                   10,000                 ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(3

הצבעה אלקטרוניתלא

 10,406                   10,406                 ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(3

הצבעה אלקטרוניתלא

 15,749                   15,749                 ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(3

הצבעה אלקטרוניתלא

 16,925                   16,925                 ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(3

הצבעה אלקטרוניתלא

 32,757                   32,757                 ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(3

הצבעה אלקטרוניתלא

 214,564                 214,564               ישראל514884485 מספר ברשם   מור ניהול קרנות נאמנות )3102(3

הצבעה אלקטרוניתלא

 311                        311                      ישראל520042177 מספר ברשם   הכשרה חברה לביטוח בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 472                        472                      ישראל520042177 מספר ברשם   הכשרה חברה לביטוח בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 852                        852                      ישראל520042177 מספר ברשם   הכשרה חברה לביטוח בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 1,768                     1,768                   ישראל520042177 מספר ברשם   הכשרה חברה לביטוח בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 19,819                   19,819                 ישראל520042177 מספר ברשם   הכשרה חברה לביטוח בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

 22,244                   22,244                 ישראל520042177 מספר ברשם   הכשרה חברה לביטוח בע"מ3

הצבעה אלקטרוניתלא

3CITIBANK N.A.כתב הצבעהלאלא 766                        766                     ארה"ב1461מספר ברשם
3STATE STREET BANK AND TRUST CO., N.A הוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא 1,279              663                        1,942                  ארה"ב04-1867445מספר ברשם
3BANK OF NEW YORK MELLONהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא 646                        646                     ארה"ב774280309מספר ברשם
כתב הצבעהלאלא 727,590                 727,590              ישראל511944670מספר ברשםאלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ3
כתב הצבעהלאלא 3,349                     3,349                  ישראל510938608מספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע"מ3
כתב הצבעהלאלא 3,568                     3,568                  ישראל510960586מספר ברשםקופת תגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים3
כתב הצבעהלאלא 375,874                 375,874              ישראל520023185מספר ברשםהפניקס חברה לביטוח בע"מ3
כתב הצבעהלאלא 40,288                   40,288                ישראל540265568מספר ברשםשותפות סל מדדים מניות (הפניקס)3
כתב הצבעהלאלא 191                        191                     ישראל513026484מספר ברשםאקסלנס גמל והשתלמות בע"מ3
כתב הצבעהלאלא 232,002                 232,002              ישראל540247772מספר ברשםשותפות סל מניות ישראליות (הראל)3

 116,334                 116,334              ישראל          IL 520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ3

כתב הצבעה

 2,782                     2,782                   ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ3

כתב הצבעה

 3,120                     3,120                   ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ3

כתב הצבעה

 4,297                     4,297                   ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ3

כתב הצבעה

 8,420                     8,420                   ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ3

כתב הצבעה



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 262,125                 262,125               ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ3

כתב הצבעה

 3,773                     3,773                   ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ3

כתב הצבעה

 4,207                     4,207                   ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ3

כתב הצבעה

 4,385                     4,385                   ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ3

כתב הצבעה

 17,553                   17,553                 ישראל520004896 מספר ברשם   מגדל חברה לביטוח בע"מ3

כתב הצבעה

 178                        178                     ישראל          IL 512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה

 602                        602                     ישראל          IL 512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה

 2,569                     2,569                  ישראל          IL 512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה

 197                        197                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 249                        249                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה

 269                        269                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה

 375                        375                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה

 415                        415                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה

 439                        439                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה

 485                        485                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה

 531                        531                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה

 737                        737                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה

 777                        777                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 788                        788                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה

 975                        975                      ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה

 1,126                     1,126                   ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה

 1,307                     1,307                   ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה

 1,493                     1,493                   ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה

 2,103                     2,103                   ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה

 2,528                     2,528                   ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה

 3,133                     3,133                   ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה



מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברהמספר החלטה
 מדינת דרכון / 

 יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידותהתאגדות

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

אם לחברה ידוע על 
קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין 
החברה או מי 

מבעלי השליטה 
בה, לרבות קשרי 

עובד מעביד, 
קשרים עסקיים 

וכד' יש לפירט טיבם

הצבעה באמצעות

 4,618                     4,618                   ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה

 6,587                     6,587                   ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה

 20,708                   20,708                 ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה

 49,083                   49,083                 ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה

 220,910                 220,910               ישראל512237744 מספר ברשם   מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ3

כתב הצבעה

 5,322                     5,322                   ישראל520032566 מספר ברשם   יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ3

כתב הצבעה

 772,288                 772,288               ישראל520027715 מספר ברשם   מנורה מבטחים חב' לביטוח, מנורה3

כתב הצבעה

כתב הצבעהלאלא 83,500                   83,500                ישראל513765347מספר ברשםפסגות גמל ופנסיה בע"מ3
השתתפות באסיפהבעל שליטהכן 4,925,493              4,925,493           ישראל513512152מספר ברשםי.ח. דמרי השקעות בע"מ3
השתתפות באסיפהבעל שליטהכן 7,086,115              7,086,115           ישראל513141358מספר ברשםי.ח. דמרי אחזקות (2001) בע"מ3
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