
מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית9.009.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית15.0015.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית27.0027.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית28.0028.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית45.0045.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית61.0061.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית78.0078.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,683.001,683.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,195.003,195.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,900.005,900.00

510918741מספר ברשםאילים קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית2,140.002,140.00

קציר מרבהצבעה אלקטרונית2,471.002,471.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית3,316.003,316.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית16,000.0016,000.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית17.0017.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית30.0030.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית40.0040.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית60.0060.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית94.0094.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית109.00109.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית144.00144.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית213.00213.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית376.00376.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית500.00500.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית603.00603.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית663.00663.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית668.00668.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית4,842.004,842.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית8.008.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית57.0057.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית219.00219.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית246.00246.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית959.00959.00

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית703.00703.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,900.003,900.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ2

511576209מספר ברשםאפסילון2
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית344.00344.00

511576209מספר ברשםאפסילון2
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,000.001,000.00

511576209מספר ברשםאפסילון2
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,068.001,068.00

511576209מספר ברשםאפסילון2
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,541.001,541.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511576209מספר ברשםאפסילון2
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,505.003,505.00

511576209מספר ברשםאפסילון2
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית9,000.009,000.00

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית902.00902.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות מדד בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,500.003,500.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות מדד בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,450.001,450.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית30,200.0030,200.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית266.00266.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית390.00390.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית685.00685.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ2



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית800.00800.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,000.001,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,078.001,078.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית2,718.002,718.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית4,600.004,600.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית12,213.0012,213.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ2

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית225.00225.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית300.00300.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית657.00657.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית757.00757.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית978.00978.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,090.001,090.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,254.001,254.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,505.001,505.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,851.001,851.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית3,805.003,805.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית5,394.005,394.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית7,725.007,725.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית8,535.008,535.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית13,185.0013,185.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית14,000.0014,000.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית39,768.0039,768.00

512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה2
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית508.00508.00

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL209.00209.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL1,413.001,413.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL1,797.001,797.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL4,675.004,675.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL5,585.005,585.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL6,286.006,286.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL89,466.0089,466.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL176,860.00176,860.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית113.00113.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית121.00121.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית190.00190.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית523.00523.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית852.00852.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,631.001,631.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,640.001,640.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,936.001,936.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית2,339.002,339.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית2,421.002,421.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,522.003,522.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,715.003,715.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית4,588.004,588.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית18,384.0018,384.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית24,836.0024,836.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית25,142.0025,142.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית28,516.0028,516.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית30,400.0030,400.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית39,114.0039,114.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית51,988.0051,988.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית80,294.0080,294.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית190,346.00190,346.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית222,977.00222,977.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית224,863.00224,863.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית177.00177.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,500.001,500.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,677.002,677.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,597.003,597.00

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית2,168.002,168.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ2

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית3,218.003,218.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ2

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית3,954.003,954.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ2

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית7,246.007,246.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ2

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית13,245.0013,245.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ2

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית8,000.008,000.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קר2

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,213.001,213.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ2

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית8,201.008,201.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ2



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית23,037.0023,037.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ2

2
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - 

נוסטרו
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,250.001,250.00ישראל513534974מספר ברשם

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל2
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1.001.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל2
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית96.0096.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל2
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית677.00677.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל2
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,103.001,103.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל2
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,305.001,305.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל2
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,337.001,337.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל2
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,454.001,454.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל2
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,500.001,500.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל2
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,788.001,788.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל2
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית2,011.002,011.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל2
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית3,806.003,806.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל2
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית3,812.003,812.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל2
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית8,000.008,000.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל2
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית9,256.009,256.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל2
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית9,926.009,926.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל2
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית11,587.0011,587.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מירבהצבעה אלקטרונית311.00311.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2

קציר מירבהצבעה אלקטרונית472.00472.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2

קציר מירבהצבעה אלקטרונית852.00852.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2

קציר מירבהצבעה אלקטרונית1,719.001,719.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2

קציר מירבהצבעה אלקטרונית1,768.001,768.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2

קציר מירבהצבעה אלקטרונית4,413.004,413.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2

קציר מירבהצבעה אלקטרונית19,819.0019,819.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2

קציר מירבהצבעה אלקטרונית22,244.0022,244.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית9.009.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית15.0015.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית27.0027.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית28.0028.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית45.0045.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית61.0061.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית78.0078.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,683.001,683.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,195.003,195.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,900.005,900.00

510918741מספר ברשםאילים קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית2,140.002,140.00

קציר מרבהצבעה אלקטרונית2,471.002,471.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרונית3,316.003,316.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ3

קציר מרבהצבעה אלקטרונית16,000.0016,000.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית17.0017.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית30.0030.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית40.0040.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית60.0060.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית94.0094.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית109.00109.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית144.00144.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית213.00213.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית376.00376.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית500.00500.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית603.00603.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית663.00663.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית668.00668.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית4,842.004,842.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית8.008.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית57.0057.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית219.00219.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית246.00246.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית959.00959.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית703.00703.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,900.003,900.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ3

511576209מספר ברשםאפסילון3
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית344.00344.00

511576209מספר ברשםאפסילון3
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,000.001,000.00

511576209מספר ברשםאפסילון3
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,068.001,068.00

511576209מספר ברשםאפסילון3
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,541.001,541.00

511576209מספר ברשםאפסילון3
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,505.003,505.00

511576209מספר ברשםאפסילון3
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית9,000.009,000.00

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית902.00902.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות מדד בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,500.003,500.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות מדד בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,450.001,450.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית30,200.0030,200.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית266.00266.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית390.00390.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית685.00685.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית800.00800.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,000.001,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,078.001,078.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית2,718.002,718.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית4,600.004,600.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית12,213.0012,213.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית225.00225.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית300.00300.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית657.00657.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית757.00757.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית978.00978.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,090.001,090.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,254.001,254.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,505.001,505.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,851.001,851.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית3,805.003,805.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית5,394.005,394.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית7,725.007,725.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית8,535.008,535.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית13,185.0013,185.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית14,000.0014,000.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית39,768.0039,768.00

512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה3
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית508.00508.00

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL209.00209.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL1,413.001,413.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL1,797.001,797.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL4,675.004,675.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL5,585.005,585.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL6,286.006,286.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL89,466.0089,466.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL176,860.00176,860.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית113.00113.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית121.00121.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית190.00190.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית523.00523.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית852.00852.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,631.001,631.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,640.001,640.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,936.001,936.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית2,339.002,339.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית2,421.002,421.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,522.003,522.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,715.003,715.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית4,588.004,588.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית18,384.0018,384.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית24,836.0024,836.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית25,142.0025,142.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית28,516.0028,516.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית30,400.0030,400.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית39,114.0039,114.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית51,988.0051,988.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית80,294.0080,294.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית190,346.00190,346.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית222,977.00222,977.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית224,863.00224,863.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית17.0017.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית19.0019.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית66.0066.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית115.00115.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית186.00186.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית212.00212.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית262.00262.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית268.00268.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית269.00269.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית276.00276.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית506.00506.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית627.00627.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,345.001,345.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית2,607.002,607.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית2,721.002,721.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית2,905.002,905.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,539.003,539.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית6,543.006,543.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית7,999.007,999.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"3

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית13,844.0013,844.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית17,364.0017,364.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"3

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות3
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית100.00100.00

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות3
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית944.00944.00

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות3
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,139.003,139.00

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות3
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,591.003,591.00

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות3
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית12,346.0012,346.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית177.00177.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,500.001,500.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,677.002,677.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,597.003,597.00

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית2,168.002,168.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ3

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית3,218.003,218.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ3

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית3,954.003,954.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ3

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית7,246.007,246.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ3

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית13,245.0013,245.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ3

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית8,000.008,000.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קר3

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,213.001,213.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ3

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית8,201.008,201.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית23,037.0023,037.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ3

3
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - 

נוסטרו
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,250.001,250.00ישראל513534974מספר ברשם

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1.001.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית96.0096.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית677.00677.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,103.001,103.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,305.001,305.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,337.001,337.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,454.001,454.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,500.001,500.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,788.001,788.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית2,011.002,011.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית3,806.003,806.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית3,812.003,812.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית8,000.008,000.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית9,256.009,256.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית9,926.009,926.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית11,587.0011,587.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית4.004.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית8.008.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית330.00330.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית799.00799.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית1,502.001,502.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית1,688.001,688.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית2,155.002,155.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית5,380.005,380.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית14,934.0014,934.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית37,216.0037,216.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית72,926.0072,926.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית535.00535.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית1,000.001,000.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית2,758.002,758.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית3,606.003,606.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית12,202.0012,202.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית13,000.0013,000.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית14,593.0014,593.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית23,881.0023,881.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית34,358.0034,358.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית41,331.0041,331.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית46,814.0046,814.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

קציר מירבהצבעה אלקטרונית311.00311.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

קציר מירבהצבעה אלקטרונית472.00472.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

קציר מירבהצבעה אלקטרונית852.00852.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

קציר מירבהצבעה אלקטרונית1,719.001,719.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

קציר מירבהצבעה אלקטרונית1,768.001,768.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

קציר מירבהצבעה אלקטרונית4,413.004,413.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

קציר מירבהצבעה אלקטרונית19,819.0019,819.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

קציר מירבהצבעה אלקטרונית22,244.0022,244.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית9.009.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית15.0015.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית27.0027.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית28.0028.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית45.0045.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית61.0061.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית78.0078.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,683.001,683.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,195.003,195.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,900.005,900.00

510918741מספר ברשםאילים קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית2,140.002,140.00

קציר מרבהצבעה אלקטרונית2,471.002,471.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ4

קציר מרבהצבעה אלקטרונית3,316.003,316.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ4

קציר מרבהצבעה אלקטרונית16,000.0016,000.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית17.0017.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית30.0030.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית40.0040.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית60.0060.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית94.0094.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית109.00109.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית144.00144.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית213.00213.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית376.00376.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית500.00500.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית603.00603.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית663.00663.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית668.00668.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית4,842.004,842.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית8.008.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית57.0057.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית219.00219.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית246.00246.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית959.00959.00

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית703.00703.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,900.003,900.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ4

511576209מספר ברשםאפסילון4
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית344.00344.00

511576209מספר ברשםאפסילון4
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,000.001,000.00

511576209מספר ברשםאפסילון4
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,068.001,068.00

511576209מספר ברשםאפסילון4
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,541.001,541.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511576209מספר ברשםאפסילון4
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,505.003,505.00

511576209מספר ברשםאפסילון4
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית9,000.009,000.00

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית902.00902.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות מדד בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,500.003,500.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות מדד בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,450.001,450.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית30,200.0030,200.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית266.00266.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית390.00390.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית685.00685.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית800.00800.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,000.001,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,078.001,078.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית2,718.002,718.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית4,600.004,600.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית12,213.0012,213.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית225.00225.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית300.00300.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית657.00657.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית757.00757.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית978.00978.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,090.001,090.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,254.001,254.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,505.001,505.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,851.001,851.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית3,805.003,805.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית5,394.005,394.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית7,725.007,725.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית8,535.008,535.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית13,185.0013,185.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית14,000.0014,000.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית39,768.0039,768.00

512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה4
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית508.00508.00

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL209.00209.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL1,413.001,413.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL1,797.001,797.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL4,675.004,675.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL5,585.005,585.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL6,286.006,286.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL89,466.0089,466.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL176,860.00176,860.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית113.00113.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית121.00121.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית190.00190.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית523.00523.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית852.00852.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,631.001,631.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,640.001,640.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,936.001,936.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית2,339.002,339.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית2,421.002,421.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,522.003,522.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,715.003,715.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית4,588.004,588.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית18,384.0018,384.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית24,836.0024,836.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית25,142.0025,142.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית28,516.0028,516.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית30,400.0030,400.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית39,114.0039,114.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית51,988.0051,988.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית80,294.0080,294.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית190,346.00190,346.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית222,977.00222,977.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית224,863.00224,863.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית17.0017.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית19.0019.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית66.0066.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית115.00115.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית186.00186.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית212.00212.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית262.00262.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית268.00268.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית269.00269.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית276.00276.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית506.00506.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית627.00627.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,345.001,345.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית2,607.002,607.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית2,721.002,721.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית2,905.002,905.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,539.003,539.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית6,543.006,543.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית7,999.007,999.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית13,844.0013,844.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"4

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית17,364.0017,364.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"4

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות4
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית100.00100.00

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות4
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית944.00944.00

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות4
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,139.003,139.00

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות4
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,591.003,591.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות4
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית12,346.0012,346.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית177.00177.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,500.001,500.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,677.002,677.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,597.003,597.00

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית2,168.002,168.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ4

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית3,218.003,218.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ4

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית3,954.003,954.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ4

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית7,246.007,246.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית13,245.0013,245.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ4

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית8,000.008,000.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קר4

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,213.001,213.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ4

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית8,201.008,201.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ4

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית23,037.0023,037.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ4

4
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - 

נוסטרו
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,250.001,250.00ישראל513534974מספר ברשם

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1.001.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית96.0096.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית677.00677.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,103.001,103.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,305.001,305.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,337.001,337.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,454.001,454.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,500.001,500.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,788.001,788.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית2,011.002,011.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית3,806.003,806.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית3,812.003,812.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית8,000.008,000.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית9,256.009,256.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית9,926.009,926.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית11,587.0011,587.00

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית4.004.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית8.008.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית330.00330.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית799.00799.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית1,502.001,502.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית1,688.001,688.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית2,155.002,155.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית5,380.005,380.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית14,934.0014,934.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית37,216.0037,216.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית72,926.0072,926.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית535.00535.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית1,000.001,000.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית2,758.002,758.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית3,606.003,606.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית12,202.0012,202.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית13,000.0013,000.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית14,593.0014,593.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית23,881.0023,881.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית34,358.0034,358.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית41,331.0041,331.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית46,814.0046,814.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

קציר מירבהצבעה אלקטרונית311.00311.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

קציר מירבהצבעה אלקטרונית472.00472.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

קציר מירבהצבעה אלקטרונית852.00852.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מירבהצבעה אלקטרונית1,719.001,719.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

קציר מירבהצבעה אלקטרונית1,768.001,768.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

קציר מירבהצבעה אלקטרונית4,413.004,413.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

קציר מירבהצבעה אלקטרונית19,819.0019,819.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

קציר מירבהצבעה אלקטרונית22,244.0022,244.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית9.009.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית15.0015.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית27.0027.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית28.0028.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית45.0045.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית61.0061.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית78.0078.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,683.001,683.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,195.003,195.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,900.005,900.00

510918741מספר ברשםאילים קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית2,140.002,140.00

קציר מרבהצבעה אלקטרונית2,471.002,471.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ5

קציר מרבהצבעה אלקטרונית3,316.003,316.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ5

קציר מרבהצבעה אלקטרונית16,000.0016,000.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית17.0017.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית30.0030.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית40.0040.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית60.0060.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית94.0094.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית109.00109.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית144.00144.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית213.00213.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית376.00376.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית500.00500.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית603.00603.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית663.00663.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית668.00668.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית4,842.004,842.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית8.008.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית57.0057.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית219.00219.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית246.00246.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית959.00959.00

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית703.00703.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,900.003,900.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511576209מספר ברשםאפסילון5
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית344.00344.00

511576209מספר ברשםאפסילון5
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,000.001,000.00

511576209מספר ברשםאפסילון5
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,068.001,068.00

511576209מספר ברשםאפסילון5
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,541.001,541.00

511576209מספר ברשםאפסילון5
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,505.003,505.00

511576209מספר ברשםאפסילון5
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית9,000.009,000.00

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית902.00902.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות מדד בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,500.003,500.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות מדד בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,450.001,450.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית30,200.0030,200.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית266.00266.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית390.00390.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית685.00685.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית800.00800.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,000.001,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,078.001,078.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית2,718.002,718.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית4,600.004,600.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית12,213.0012,213.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ5

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית225.00225.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית300.00300.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית657.00657.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית757.00757.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית978.00978.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,090.001,090.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,254.001,254.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,505.001,505.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,851.001,851.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית3,805.003,805.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית5,394.005,394.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית7,725.007,725.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית8,535.008,535.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית13,185.0013,185.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית14,000.0014,000.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית39,768.0039,768.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה5
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית508.00508.00

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL209.00209.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL1,413.001,413.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL1,797.001,797.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL4,675.004,675.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL5,585.005,585.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL6,286.006,286.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL89,466.0089,466.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL176,860.00176,860.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית113.00113.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית121.00121.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית190.00190.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית523.00523.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית852.00852.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,631.001,631.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,640.001,640.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,936.001,936.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית2,339.002,339.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית2,421.002,421.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,522.003,522.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,715.003,715.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית4,588.004,588.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית18,384.0018,384.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית24,836.0024,836.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית25,142.0025,142.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית28,516.0028,516.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית30,400.0030,400.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית39,114.0039,114.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית51,988.0051,988.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית80,294.0080,294.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית190,346.00190,346.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית222,977.00222,977.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית224,863.00224,863.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית17.0017.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית19.0019.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית66.0066.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית115.00115.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית186.00186.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית212.00212.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית262.00262.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית268.00268.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית269.00269.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית276.00276.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית506.00506.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית627.00627.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית1,345.001,345.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית2,607.002,607.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית2,721.002,721.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית2,905.002,905.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,539.003,539.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית6,543.006,543.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית7,999.007,999.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית13,844.0013,844.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"5

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית17,364.0017,364.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"5

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות5
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית100.00100.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות5
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית944.00944.00

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות5
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,139.003,139.00

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות5
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית3,591.003,591.00

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות5
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרונית12,346.0012,346.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית177.00177.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,500.001,500.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,677.002,677.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,597.003,597.00

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית2,168.002,168.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית3,218.003,218.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ5

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית3,954.003,954.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ5

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית7,246.007,246.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ5

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית13,245.0013,245.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ5

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית8,000.008,000.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קר5

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,213.001,213.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ5

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית8,201.008,201.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ5

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית23,037.0023,037.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ5

5
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - 

נוסטרו
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,250.001,250.00ישראל513534974מספר ברשם



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1.001.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית96.0096.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית677.00677.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,103.001,103.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,305.001,305.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,337.001,337.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,454.001,454.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,500.001,500.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,788.001,788.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית2,011.002,011.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית3,806.003,806.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית3,812.003,812.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית8,000.008,000.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית9,256.009,256.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית9,926.009,926.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית11,587.0011,587.00

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית4.004.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית8.008.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית330.00330.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית799.00799.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית1,502.001,502.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית1,688.001,688.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית2,155.002,155.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית5,380.005,380.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית14,934.0014,934.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית37,216.0037,216.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית72,926.0072,926.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית535.00535.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית1,000.001,000.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית2,758.002,758.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית3,606.003,606.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית12,202.0012,202.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית13,000.0013,000.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית14,593.0014,593.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית23,881.0023,881.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית34,358.0034,358.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית41,331.0041,331.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

פרייב שירןהצבעה אלקטרונית46,814.0046,814.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

קציר מירבהצבעה אלקטרונית311.00311.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ5

קציר מירבהצבעה אלקטרונית472.00472.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ5

קציר מירבהצבעה אלקטרונית852.00852.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ5

קציר מירבהצבעה אלקטרונית1,719.001,719.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ5

קציר מירבהצבעה אלקטרונית1,768.001,768.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ5

קציר מירבהצבעה אלקטרונית4,413.004,413.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ5

קציר מירבהצבעה אלקטרונית19,819.0019,819.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ5

קציר מירבהצבעה אלקטרונית22,244.0022,244.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ5

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות6
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא9.009.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות6
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא15.0015.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות6
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא27.0027.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות6
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא28.0028.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות6
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא45.0045.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות6
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא61.0061.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות6
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא78.0078.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות6
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,683.001,683.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות6
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,195.003,195.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות6
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,900.005,900.00

510918741מספר ברשםאילים קרנות נאמנות6
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,140.002,140.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,471.002,471.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ6

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,316.003,316.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ6

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא16,000.0016,000.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא17.0017.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא30.0030.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא40.0040.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא60.0060.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא94.0094.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא109.00109.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ6



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא144.00144.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא213.00213.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא376.00376.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא500.00500.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא603.00603.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא663.00663.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא668.00668.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא4,842.004,842.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ6

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב6
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8.008.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב6
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא57.0057.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב6
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא219.00219.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב6
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא246.00246.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב6
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא959.00959.00

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא703.00703.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,900.003,900.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ6

511576209מספר ברשםאפסילון6
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא344.00344.00

511576209מספר ברשםאפסילון6
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00

511576209מספר ברשםאפסילון6
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,068.001,068.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511576209מספר ברשםאפסילון6
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,541.001,541.00

511576209מספר ברשםאפסילון6
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,505.003,505.00

511576209מספר ברשםאפסילון6
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,000.009,000.00

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא902.00902.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות מדד בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,500.003,500.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות מדד בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,450.001,450.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא30,200.0030,200.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא266.00266.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא390.00390.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ6



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא685.00685.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא800.00800.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,078.001,078.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,718.002,718.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא4,600.004,600.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא12,213.0012,213.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ6

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע6
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא225.00225.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע6
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא300.00300.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע6
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא657.00657.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע6
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא757.00757.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע6
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא978.00978.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע6
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,090.001,090.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע6
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,254.001,254.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע6
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,505.001,505.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע6
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,851.001,851.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע6
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,805.003,805.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע6
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא5,394.005,394.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע6
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,725.007,725.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע6
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא8,535.008,535.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע6
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא13,185.0013,185.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע6
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא14,000.0014,000.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע6
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא39,768.0039,768.00

512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה6
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא508.00508.00

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL209.00209.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL1,413.001,413.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL1,797.001,797.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL4,675.004,675.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL5,585.005,585.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL6,286.006,286.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL89,466.0089,466.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL176,860.00176,860.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא113.00113.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא121.00121.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא190.00190.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא523.00523.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא852.00852.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,631.001,631.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,640.001,640.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,936.001,936.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,339.002,339.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,421.002,421.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,522.003,522.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,715.003,715.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא4,588.004,588.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא18,384.0018,384.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא24,836.0024,836.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא25,142.0025,142.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא28,516.0028,516.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא30,400.0030,400.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא39,114.0039,114.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא51,988.0051,988.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא80,294.0080,294.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא190,346.00190,346.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא222,977.00222,977.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא224,863.00224,863.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא17.0017.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא19.0019.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא66.0066.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא115.00115.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא186.00186.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא212.00212.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"6



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא262.00262.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא268.00268.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא269.00269.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא276.00276.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא506.00506.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא627.00627.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,345.001,345.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,607.002,607.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,721.002,721.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"6



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,905.002,905.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,539.003,539.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא6,543.006,543.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא7,999.007,999.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא13,844.0013,844.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"6

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא17,364.0017,364.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"6

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות6
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא100.00100.00

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות6
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא944.00944.00

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות6
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,139.003,139.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות6
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,591.003,591.00

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות6
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא12,346.0012,346.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות6
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא177.00177.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות6
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,500.001,500.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות6
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,677.002,677.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות6
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,597.003,597.00

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,168.002,168.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ6

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,218.003,218.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ6

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,954.003,954.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ6



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא7,246.007,246.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ6

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא13,245.0013,245.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ6

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8,000.008,000.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קר6

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,213.001,213.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ6

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8,201.008,201.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ6

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא23,037.0023,037.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ6

6
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - 

נוסטרו
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,250.001,250.00ישראל513534974מספר ברשם

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל6
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1.001.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל6
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא96.0096.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל6
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא677.00677.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל6
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,103.001,103.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל6
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,305.001,305.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל6
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,337.001,337.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל6
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,454.001,454.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל6
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,500.001,500.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל6
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,788.001,788.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל6
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,011.002,011.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל6
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,806.003,806.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל6
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,812.003,812.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל6
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8,000.008,000.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל6
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,256.009,256.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל6
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,926.009,926.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל6
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא11,587.0011,587.00

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא4.004.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ6

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא8.008.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ6

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא330.00330.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ6

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא799.00799.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ6



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא1,502.001,502.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ6

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא1,688.001,688.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ6

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא2,155.002,155.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ6

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא5,380.005,380.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ6

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא14,934.0014,934.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ6

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא37,216.0037,216.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ6

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא72,926.0072,926.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ6

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא535.00535.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ6

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ6



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא2,758.002,758.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ6

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא3,606.003,606.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ6

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא12,202.0012,202.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ6

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא13,000.0013,000.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ6

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא14,593.0014,593.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ6

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא23,881.0023,881.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ6

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא34,358.0034,358.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ6

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא41,331.0041,331.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ6

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא46,814.0046,814.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ6



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מירבהצבעה אלקטרוניתלא311.00311.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ6

קציר מירבהצבעה אלקטרוניתלא472.00472.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ6

קציר מירבהצבעה אלקטרוניתלא852.00852.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ6

קציר מירבהצבעה אלקטרוניתלא1,719.001,719.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ6

קציר מירבהצבעה אלקטרוניתלא1,768.001,768.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ6

קציר מירבהצבעה אלקטרוניתלא4,413.004,413.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ6

קציר מירבהצבעה אלקטרוניתלא19,819.0019,819.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ6

קציר מירבהצבעה אלקטרוניתלא22,244.0022,244.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ6

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות7
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא9.009.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות7
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא15.0015.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות7
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא27.0027.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות7
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא28.0028.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות7
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא45.0045.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות7
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא61.0061.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות7
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא78.0078.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות7
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,683.001,683.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות7
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,195.003,195.00

510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות7
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,900.005,900.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

510918741מספר ברשםאילים קרנות נאמנות7
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,140.002,140.00

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,471.002,471.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ7

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,316.003,316.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ7

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא16,000.0016,000.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא17.0017.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא30.0030.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא40.0040.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא60.0060.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא94.0094.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ7



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא109.00109.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא144.00144.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא213.00213.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא376.00376.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא500.00500.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא603.00603.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא663.00663.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא668.00668.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא4,842.004,842.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ7



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב7
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8.008.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב7
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא57.0057.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב7
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא219.00219.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב7
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא246.00246.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב7
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא959.00959.00

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא703.00703.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,900.003,900.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ7

511576209מספר ברשםאפסילון7
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא344.00344.00

511576209מספר ברשםאפסילון7
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511576209מספר ברשםאפסילון7
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,068.001,068.00

511576209מספר ברשםאפסילון7
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,541.001,541.00

511576209מספר ברשםאפסילון7
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,505.003,505.00

511576209מספר ברשםאפסילון7
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,000.009,000.00

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא902.00902.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות מדד בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,500.003,500.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות מדד בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,450.001,450.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא30,200.0030,200.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא266.00266.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ7



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא390.00390.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא685.00685.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא800.00800.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,078.001,078.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,718.002,718.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא4,600.004,600.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא12,213.0012,213.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ7



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע7
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא225.00225.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע7
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא300.00300.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע7
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא657.00657.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע7
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא757.00757.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע7
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא978.00978.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע7
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,090.001,090.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע7
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,254.001,254.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע7
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,505.001,505.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע7
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,851.001,851.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע7
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,805.003,805.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע7
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא5,394.005,394.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע7
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,725.007,725.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע7
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא8,535.008,535.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע7
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא13,185.0013,185.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע7
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא14,000.0014,000.00

511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע7
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא39,768.0039,768.00

512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה7
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא508.00508.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL209.00209.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL1,413.001,413.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL1,797.001,797.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL4,675.004,675.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL5,585.005,585.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL6,286.006,286.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL89,466.0089,466.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL176,860.00176,860.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא113.00113.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא121.00121.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא190.00190.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא523.00523.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא852.00852.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,631.001,631.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,640.001,640.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,936.001,936.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,339.002,339.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,421.002,421.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,522.003,522.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,715.003,715.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא4,588.004,588.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא18,384.0018,384.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא24,836.0024,836.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא25,142.0025,142.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא28,516.0028,516.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא30,400.0030,400.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא39,114.0039,114.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא51,988.0051,988.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא80,294.0080,294.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא190,346.00190,346.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא222,977.00222,977.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא224,863.00224,863.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא17.0017.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא19.0019.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא66.0066.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא115.00115.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"7



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא186.00186.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא212.00212.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא262.00262.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא268.00268.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא269.00269.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא276.00276.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא506.00506.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא627.00627.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,345.001,345.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"7



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,607.002,607.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,721.002,721.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,905.002,905.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,539.003,539.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא6,543.006,543.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא7,999.007,999.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא13,844.0013,844.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"7

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא17,364.0017,364.00ישראל512227265מספר ברשםהלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"7

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות7
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא100.00100.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות7
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא944.00944.00

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות7
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,139.003,139.00

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות7
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,591.003,591.00

512536608מספר ברשםאלומות ניהול קרנות7
IL          

ישראל
נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא12,346.0012,346.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות7
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא177.00177.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות7
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,500.001,500.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות7
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,677.002,677.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות7
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,597.003,597.00

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,168.002,168.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ7



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,218.003,218.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ7

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,954.003,954.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ7

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא7,246.007,246.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ7

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא13,245.0013,245.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ7

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8,000.008,000.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קר7

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,213.001,213.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ7

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8,201.008,201.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ7

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא23,037.0023,037.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ7

7
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - 

נוסטרו
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,250.001,250.00ישראל513534974מספר ברשם



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל7
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1.001.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל7
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא96.0096.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל7
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא677.00677.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל7
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,103.001,103.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל7
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,305.001,305.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל7
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,337.001,337.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל7
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,454.001,454.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל7
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,500.001,500.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל7
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,788.001,788.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל7
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,011.002,011.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל7
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,806.003,806.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל7
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,812.003,812.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל7
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא8,000.008,000.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל7
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,256.009,256.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל7
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא9,926.009,926.00

513534974מספר ברשםתכלית ת.סל7
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא11,587.0011,587.00

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא4.004.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ7

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא8.008.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ7



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא330.00330.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ7

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא799.00799.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ7

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא1,502.001,502.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ7

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא1,688.001,688.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ7

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא2,155.002,155.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ7

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא5,380.005,380.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ7

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא14,934.0014,934.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ7

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא37,216.0037,216.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ7



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא72,926.0072,926.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ7

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא535.00535.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ7

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ7

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא2,758.002,758.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ7

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא3,606.003,606.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ7

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא12,202.0012,202.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ7

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא13,000.0013,000.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ7

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא14,593.0014,593.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ7

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא23,881.0023,881.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ7



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא34,358.0034,358.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ7

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא41,331.0041,331.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ7

פרייב שירןהצבעה אלקטרוניתלא46,814.0046,814.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ7

קציר מירבהצבעה אלקטרוניתלא311.00311.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ7

קציר מירבהצבעה אלקטרוניתלא472.00472.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ7

קציר מירבהצבעה אלקטרוניתלא852.00852.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ7

קציר מירבהצבעה אלקטרוניתלא1,719.001,719.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ7

קציר מירבהצבעה אלקטרוניתלא1,768.001,768.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ7

קציר מירבהצבעה אלקטרוניתלא4,413.004,413.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ7



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מירבהצבעה אלקטרוניתלא19,819.0019,819.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ7

קציר מירבהצבעה אלקטרוניתלא22,244.0022,244.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ7

לא191.00191.00ישראל513026484מספר ברשםאקסלנס גמל והשתלמות בע"מ2
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כ

813,897.00813,897.00ישראל520027715מספר ברשםמנורה מבטחים חב' לביטוח, מנורה2
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כ

540253275מספר ברשםשותפות-מניות ישראל-2
IL          

ישראל
לא495,964.00495,964.00

מיופת הכח עובדת 
החברה

שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כ

לא26,441.5726,441.57ישראל540265568מספר ברשםשותפות- סל מדדים מניות2
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כ

לא8,176.008,176.00ישראל540265568מספר ברשםשותפות סל ממדים מניות2
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כ

540253275מספר ברשםשותפות-מניות ישראל-3
IL          

ישראל
כתב הצבעהלא495,964.00495,964.00

כתב הצבעהלא26,441.5726,441.57ישראל540265568מספר ברשםשותפות- סל מדדים מניות3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

כתב הצבעהלא8,176.008,176.00ישראל540265568מספר ברשםשותפות סל ממדים מניות3

540253275מספר ברשםשותפות-מניות ישראל-4
IL          

ישראל
כתב הצבעהלא495,964.00495,964.00

כתב הצבעהלא26,441.5726,441.57ישראל540265568מספר ברשםשותפות- סל מדדים מניות4

כתב הצבעהלא8,176.008,176.00ישראל540265568מספר ברשםשותפות סל ממדים מניות4

540253275מספר ברשםשותפות-מניות ישראל-5
IL          

ישראל
כתב הצבעהלא495,964.00495,964.00

כתב הצבעהלא26,441.5726,441.57ישראל540265568מספר ברשםשותפות- סל מדדים מניות5

כתב הצבעהלא8,176.008,176.00ישראל540265568מספר ברשםשותפות סל ממדים מניות5

540253275מספר ברשםשותפות-מניות ישראל-6
IL          

ישראל
כתב הצבעהלא495,964.00495,964.00

כתב הצבעהלא26,441.5726,441.57ישראל540265568מספר ברשםשותפות- סל מדדים מניות6

כתב הצבעהלא8,176.008,176.00ישראל540265568מספר ברשםשותפות סל ממדים מניות6

540253275מספר ברשםשותפות-מניות ישראל-7
IL          

ישראל
כתב הצבעהלא495,964.00495,964.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

כתב הצבעהלא26,441.5726,441.57ישראל540265568מספר ברשםשותפות- סל מדדים מניות7

כתב הצבעהלא8,176.008,176.00ישראל540265568מספר ברשםשותפות סל ממדים מניות7

2TNT/TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITYשרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא808808.00בריטניה122020מספר ברשם
3TNT/TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITYכתב הצבעהלאלא808808.00בריטניה122020מספר ברשם
4TNT/TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITYכתב הצבעהלאלא808808בריטניה122020מספר ברשם
5TNT/TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITYכתב הצבעהלאלא808808בריטניה122020מספר ברשם
6TNT/TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITYכתב הצבעהלאלא808808בריטניה122020מספר ברשם
7TNT/TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITYכתב הצבעהלאלא808808בריטניה122020מספר ברשם
2TNT/EXELON CORPORATION EMPLOYEES Bשרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא14201420בריטניה122020מספר ברשם
3TNT/EXELON CORPORATION EMPLOYEES Bכתב הצבעהלאלא14201420בריטניה122020מספר ברשם
4TNT/EXELON CORPORATION EMPLOYEES Bכתב הצבעהלאלא14201420בריטניה122020מספר ברשם
5TNT/EXELON CORPORATION EMPLOYEES Bכתב הצבעהלאלא14201420בריטניה122020מספר ברשם
6TNT/EXELON CORPORATION EMPLOYEES Bכתב הצבעהלאלא14201420בריטניה122020מספר ברשם
7TNT/EXELON CORPORATION EMPLOYEES Bכתב הצבעהלאלא14201420בריטניה122020מספר ברשם
2CITIBANK N.A.שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא15101510ארה"ב1461מספר ברשם
3CITIBANK N.A.כתב הצבעהלאלא15101510ארה"ב1461מספר ברשם
4CITIBANK N.A.כתב הצבעהלאלא15101510ארה"ב1461מספר ברשם
5CITIBANK N.A.כתב הצבעהלאלא15101510ארה"ב1461מספר ברשם
6CITIBANK N.A.כתב הצבעהלאלא15101510ארה"ב1461מספר ברשם
7CITIBANK N.A.כתב הצבעהלאלא15101510ארה"ב1461מספר ברשם
2STATE STREET BANK AND TRUST CO., N.A שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא57605760ארה"ב04-1867445מספר ברשם
3STATE STREET BANK AND TRUST CO., N.A שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא57605760ארה"ב04-1867445מספר ברשם
4STATE STREET BANK AND TRUST CO., N.A שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא57605760ארה"ב04-1867445מספר ברשם
5STATE STREET BANK AND TRUST CO., N.A שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא5760ארה"ב04-1867445מספר ברשם
6STATE STREET BANK AND TRUST CO., N.A שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא57605760ארה"ב04-1867445מספר ברשם
7STATE STREET BANK AND TRUST CO., N.A שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא57605760ארה"ב04-1867445מספר ברשם
2BANK OF NEW YORK MELLONשרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא48304830ארה"ב774280309מספר ברשם
3BANK OF NEW YORK MELLONשרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא48304231599ארה"ב774280309מספר ברשם
4BANK OF NEW YORK MELLONשרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא48304231599ארה"ב774280309מספר ברשם
5BANK OF NEW YORK MELLONשרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא48304830ארה"ב774280309מספר ברשם
6BANK OF NEW YORK MELLONשרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא48304830ארה"ב774280309מספר ברשם
7BANK OF NEW YORK MELLONשרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא48304163667ארה"ב774280309מספר ברשם
שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא570741570741ישראל511944670מספר ברשםאלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ2
כתב הצבעהלאלא570741570741ישראל511944670מספר ברשםאלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ3
כתב הצבעהלאלא570741570741ישראל511944670מספר ברשםאלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ4
כתב הצבעהלאלא570741570741ישראל511944670מספר ברשםאלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ5
כתב הצבעהלאלא570741570741ישראל511944670מספר ברשםאלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ6
כתב הצבעהלאלא570741570741ישראל511944670מספר ברשםאלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ7
שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא229522229522ישראל514884485מספר ברשםמור ניהול קרנות נאמנות בע"מ2
כתב הצבעהלאלא229522229522ישראל514884485מספר ברשםמור ניהול קרנות נאמנות בע"מ3
כתב הצבעהלאלא229522229522ישראל514884485מספר ברשםמור ניהול קרנות נאמנות בע"מ4
כתב הצבעהלאלא229522229522ישראל514884485מספר ברשםמור ניהול קרנות נאמנות בע"מ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

כתב הצבעהלאלא229522229522ישראל514884485מספר ברשםמור ניהול קרנות נאמנות בע"מ6
כתב הצבעהלאלא229522229522ישראל514884485מספר ברשםמור ניהול קרנות נאמנות בע"מ7
שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא9568395683ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ2
כתב הצבעהלאלא9568395683ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ3
כתב הצבעהלאלא9568395683ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ4
כתב הצבעהלאלא9568395683ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ5
כתב הצבעהלאלא9568395683ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ6
כתב הצבעהלאלא9568395683ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ7
שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא8350083500ישראל513765347מספר ברשםפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ2
כתב הצבעהלאלא8350083500ישראל513765347מספר ברשםפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ3
כתב הצבעהלאלא8350083500ישראל513765347מספר ברשםפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ4
כתב הצבעהלאלא8350083500ישראל513765347מספר ברשםפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ5
כתב הצבעהלאלא8350083500ישראל513765347מספר ברשםפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ6
כתב הצבעהלאלא8350083500ישראל513765347מספר ברשםפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ7
שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא764722764722ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל מניות ישראל2
כתב הצבעהלאלא764722764722ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל מניות ישראל3
כתב הצבעהלאלא764722764722ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל מניות ישראל4
כתב הצבעהלאלא764722764722ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל מניות ישראל5
כתב הצבעהלאלא764722764722ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל מניות ישראל6
כתב הצבעהלאלא764722764722ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל מניות ישראל7
שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא232002232002ישראל540247772מספר ברשםשותפות סל מניות ישראליות2
כתב הצבעהלאלא232002232002ישראל540247772מספר ברשםשותפות סל מניות ישראליות3
כתב הצבעהלאלא232002232002ישראל540247772מספר ברשםשותפות סל מניות ישראליות4
כתב הצבעהלאלא232002232002ישראל540247772מספר ברשםשותפות סל מניות ישראליות5
כתב הצבעהלאלא232002232002ישראל540247772מספר ברשםשותפות סל מניות ישראליות6
כתב הצבעהלאלא232002232002ישראל540247772מספר ברשםשותפות סל מניות ישראליות7
שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא35683568ישראל510960586מספר ברשםקופ"ג לעובדי האונ' העברית בי-ם בע"מ2
כתב הצבעהלאלא35683568ישראל510960586מספר ברשםקופ"ג לעובדי האונ' העברית בי-ם בע"מ3
כתב הצבעהלאלא35683568ישראל510960586מספר ברשםקופ"ג לעובדי האונ' העברית בי-ם בע"מ4
כתב הצבעהלאלא35683568ישראל510960586מספר ברשםקופ"ג לעובדי האונ' העברית בי-ם בע"מ5
כתב הצבעהלאלא35683568ישראל510960586מספר ברשםקופ"ג לעובדי האונ' העברית בי-ם בע"מ6
כתב הצבעהלאלא35683568ישראל510960586מספר ברשםקופ"ג לעובדי האונ' העברית בי-ם בע"מ7
שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כבעל השליטהכן7,086,1157086115ישראל513141358מספר ברשםי.ח. דמרי אחזקות (2001) בע"מ2
שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כבעל השליטהכן7,086,1157086115ישראל513141358מספר ברשםי.ח. דמרי אחזקות (2001) בע"מ3
שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כבעל השליטהכן7,086,1157086115ישראל513141358מספר ברשםי.ח. דמרי אחזקות (2001) בע"מ4
שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כבעל השליטהכן7,086,1157086115ישראל513141358מספר ברשםי.ח. דמרי אחזקות (2001) בע"מ5
שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כבעל השליטהכן7,086,1157086115ישראל513141358מספר ברשםי.ח. דמרי אחזקות (2001) בע"מ6
שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כבעל השליטהכן7,086,1157086115ישראל513141358מספר ברשםי.ח. דמרי אחזקות (2001) בע"מ7
שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כבעל השליטהכן49647314964731ישראל513512152מספר ברשםי.ח. דמרי השקעות בע"מ2
שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כבעל השליטהכן49647314964731ישראל513512152מספר ברשםי.ח. דמרי השקעות בע"מ3
שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כבעל השליטהכן49647314964731ישראל513512152מספר ברשםי.ח. דמרי השקעות בע"מ4
שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כבעל השליטהכן49647314964731ישראל513512152מספר ברשםי.ח. דמרי השקעות בע"מ5
שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כבעל השליטהכן49647314964731ישראל513512152מספר ברשםי.ח. דמרי השקעות בע"מ6
שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כבעל השליטהכן49647314964731ישראל513512152מספר ברשםי.ח. דמרי השקעות בע"מ7
שרון גיגי מרקוסהוראות הצבעה ויפו"כמיופת הכח עובדת החברהלא14111411ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ2
כתב הצבעהלאלא14111411ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3
כתב הצבעהלאלא14111411ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם משפחה/חברה
/ התאגדות

מספר 
יחידות

תשובה לשאלת יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעד
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

כתב הצבעהלאלא14111411ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ5
כתב הצבעהלאלא14111411ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ6
כתב הצבעהלאלא14111411ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ7
כתב הצבעהלאלא813,897.00813,897.00ישראל520027715מספר ברשםמנורה מבטחים חב' לביטוח, מנורה3
כתב הצבעהלאלא813,897.00813,897.00ישראל520027715מספר ברשםמנורה מבטחים חב' לביטוח, מנורה4
כתב הצבעהלאלא813,897.00813,897.00ישראל520027715מספר ברשםמנורה מבטחים חב' לביטוח, מנורה5
כתב הצבעהלאלא813,897.00813,897.00ישראל520027715מספר ברשםמנורה מבטחים חב' לביטוח, מנורה6
כתב הצבעהלאלא813,897.00813,897.00ישראל520027715מספר ברשםמנורה מבטחים חב' לביטוח, מנורה7
כתב הצבעהלאלא191.00191.00ישראל513026484מספר ברשםאקסלנס גמל והשתלמות בע"מ3
כתב הצבעהלאלא191.00191.00ישראל513026484מספר ברשםאקסלנס גמל והשתלמות בע"מ4
כתב הצבעהלאלא191.00191.00ישראל513026484מספר ברשםאקסלנס גמל והשתלמות בע"מ5
כתב הצבעהלאלא191.00191.00ישראל513026484מספר ברשםאקסלנס גמל והשתלמות בע"מ6
כתב הצבעהלאלא191.00191.00ישראל513026484מספר ברשםאקסלנס גמל והשתלמות בע"מ7
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