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/ התאגדות
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שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

השתתפות באסיפהבעל השליטהכן6,986,1156,986,115ישראל513141358מספר ברשםי.ח. דמרי אחזקות (2001) בע"מ1

השתתפות באסיפהבעל השליטהלא6,986,1156,986,115ישראל513141358מספר ברשםי.ח. דמרי אחזקות (2001) בע"מ2

השתתפות באסיפהבעל השליטהכן6,986,1156,986,115ישראל513141358מספר ברשםי.ח. דמרי אחזקות (2001) בע"מ3

השתתפות באסיפהבעל השליטהכן6,986,1156,986,115ישראל513141358מספר ברשםי.ח. דמרי אחזקות (2001) בע"מ4

השתתפות באסיפהבעל השליטהכן6,986,1156,986,115ישראל513141358מספר ברשםי.ח. דמרי אחזקות (2001) בע"מ5

השתתפות באסיפהבעל השליטהכן4,811,6484811648ישראל513512152מספר ברשםי.ח. דמרי השקעות בע"מ1

השתתפות באסיפהבעל השליטהלא4,811,6484811648ישראל513512152מספר ברשםי.ח. דמרי השקעות בע"מ2

השתתפות באסיפהבעל השליטהכן4,811,6484811648ישראל513512152מספר ברשםי.ח. דמרי השקעות בע"מ3

השתתפות באסיפהבעל השליטהכן4,811,6484811648ישראל513512152מספר ברשםי.ח. דמרי השקעות בע"מ4

השתתפות באסיפהבעל השליטהכן4,811,6484811648ישראל513512152מספר ברשםי.ח. דמרי השקעות בע"מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,286.005,286.00ישראל510142789מספר ברשםחברת בית למיד דלית בעמ1
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510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא6.006.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא7.007.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא14.0014.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא26.0026.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא26.0026.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא37.0037.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא43.0043.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא63.0063.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,332.001,332.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא7,244.007,244.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא17,949.0017,949.00
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בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,500.001,500.00ישראל510800402מספר ברשםהקרן לביטוח הדדי1

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,978.001,978.00ישראל510806870מספר ברשםרעות כללית בנאמנות עבור עמיתים1

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,568.003,568.00ישראל510960586מספר ברשםקופת הגמל לעובדי האוניברסיטה ה1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,990.001,990.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,000.003,000.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1.001.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2.002.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא40.0040.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא40.0040.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא53.0053.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא118.00118.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא199.00199.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1
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קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא330.00330.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא949.00949.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,479.001,479.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,700.001,700.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,806.001,806.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,437.003,437.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,120.004,120.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,317.004,317.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא6,368.006,368.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,299.007,299.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא8,790.008,790.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא24,337.0024,337.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא26,891.0026,891.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,121.003,121.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל ניהול קרנות1

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,400.001,400.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,564.002,564.00

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא800.00800.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,800.001,800.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא5,900.005,900.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ1

511576209מספר ברשםאפסילון ניהול קרנות1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא19,897.0019,897.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא290.00290.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא894.00894.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,869.002,869.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,020.003,020.00
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511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,477.003,477.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,206.002,206.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,500.002,500.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא16,510.0016,510.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ1

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא19.0019.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא36.0036.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא500.00500.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא570.00570.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא700.00700.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא700.00700.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00
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511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,694.001,694.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,710.001,710.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,952.001,952.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,243.002,243.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,300.004,300.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,300.004,300.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,800.004,800.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,813.004,813.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,600.005,600.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא7,600.007,600.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא8,470.008,470.00
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/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא12,675.0012,675.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא21,518.0021,518.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא23,958.0023,958.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא39,462.0039,462.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,540.004,540.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,690.004,690.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא511776783ISRAEL9,000.009,000.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא511776783ISRAEL750.00750.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא511776783ISRAEL1,000.001,000.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא511776783ISRAEL2,000.002,000.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ1



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,200.001,200.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,500.002,500.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,444.002,444.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,000.004,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא225.00225.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא280.00280.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא657.00657.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא906.00906.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא978.00978.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,209.001,209.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,361.001,361.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,361.002,361.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,823.002,823.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,669.004,669.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,190.007,190.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא8,602.008,602.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא10,798.0010,798.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא13,185.0013,185.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא13,781.0013,781.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא39,490.0039,490.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא125.00125.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא327.00327.00

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא870.00870.00

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,056.003,056.00

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא25,632.0025,632.00

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא29,922.0029,922.00

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL45.0045.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL62.0062.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL80.0080.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL89.0089.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL191.00191.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL200.00200.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא113.00113.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא254.00254.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא282.00282.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא297.00297.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא455.00455.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא920.00920.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא938.00938.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,363.001,363.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,464.001,464.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,465.002,465.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,691.002,691.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,871.002,871.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,982.002,982.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,303.003,303.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,828.003,828.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,321.004,321.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,504.004,504.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,748.004,748.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,307.007,307.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,879.007,879.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,997.007,997.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא8,969.008,969.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא11,954.0011,954.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא17,218.0017,218.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא17,232.0017,232.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא20,480.0020,480.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא28,076.0028,076.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא34,919.0034,919.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא36,707.0036,707.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא50,371.0050,371.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא69,988.0069,988.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא111,814.00111,814.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא124,047.00124,047.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא148,961.00148,961.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא182,055.00182,055.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

שמשון אורןהצבעה אלקטרוניתלא834.00834.00ישראל512227265מספר ברשםמגן קרן פנסיה ותיקה1

שמשון אורןהצבעה אלקטרוניתלא1,203.001,203.00ישראל512227265מספר ברשםקרן הגמלאות של עורכי הדין בישר1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא156.00156.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא186.00186.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא1,285.001,285.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא9,251.009,251.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל1

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1.001.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא136.00136.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא149.00149.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא215.00215.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא239.00239.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא350.00350.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא747.00747.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא850.00850.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,147.001,147.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,303.001,303.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,585.001,585.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,652.001,652.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,229.002,229.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,826.004,826.00

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,560.001,560.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית ק.נ אלמגו1



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא60.0060.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא117.00117.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא191.00191.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא260.00260.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא340.00340.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא461.00461.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא500.00500.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא520.00520.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא584.00584.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא978.00978.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,143.001,143.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,253.001,253.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,590.001,590.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,000.002,000.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,060.002,060.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,238.002,238.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,280.002,280.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,400.002,400.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,506.002,506.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,720.002,720.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,750.004,750.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא5,141.005,141.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא5,441.005,441.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא8,176.008,176.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא10,170.0010,170.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא14,185.0014,185.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא14,647.0014,647.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא21,553.0021,553.00

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,500.002,500.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,654.002,654.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא5,138.005,138.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא12,875.0012,875.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא12,931.0012,931.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ1



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,250.001,250.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,602.002,602.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא14,873.0014,873.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,180.001,180.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,887.001,887.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,998.001,998.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,505.007,505.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ1

1
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - 

נוסטרו
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,741.007,741.00ישראל513534974מספר ברשם

1
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - 

נוסטרו
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא20,000.0020,000.00ישראל513534974מספר ברשם

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא43.0043.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא129.00129.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא271.00271.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא397.00397.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא950.00950.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא2,322.002,322.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא3,337.003,337.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא5,002.005,002.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא10,382.0010,382.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא10,549.0010,549.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא10,600.0010,600.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא16,451.0016,451.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא27,177.0027,177.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא39,861.0039,861.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא82,919.0082,919.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא120.00120.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא144.00144.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא290.00290.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא705.00705.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא900.00900.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,104.001,104.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,200.001,200.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,917.001,917.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,924.001,924.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,517.002,517.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,888.002,888.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,175.003,175.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,667.003,667.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא4,576.004,576.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא5,169.005,169.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא14,142.0014,142.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא14,524.0014,524.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא18,930.0018,930.00

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא725.00725.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,000.002,000.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ1

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא10,000.0010,000.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ1

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא300.00300.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ1

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,160.001,160.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ1

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ-עבור קרנות סל1

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא10,000.0010,000.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ-עבור קרנות סל1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא5.005.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא10.0010.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא62.0062.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא298.00298.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא317.00317.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא348.00348.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא569.00569.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא576.00576.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא598.00598.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא599.00599.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא663.00663.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא669.00669.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא673.00673.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא700.00700.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא1,451.001,451.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא1,659.001,659.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא2,042.002,042.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא2,059.002,059.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא2,282.002,282.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא3,085.003,085.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא4,169.004,169.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא4,485.004,485.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא5,834.005,834.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא5,944.005,944.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא6,342.006,342.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא8,488.008,488.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא19,388.0019,388.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

516189131מספר ברשםברק קרנות נאמנות  ב1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא24.0024.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא12,015.0012,015.00ישראל520023094מספר ברשםגילעד גימלאות לעובדים דתיים בעמ1

520024985מספר ברשםעגור חברה לניהול קו1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,312.005,312.00

520024985מספר ברשםעגור חברה לניהול קו1
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא59,282.0059,282.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא813,897.00813,897.00ישראל520027715מספר ברשםמנורה מבטחים חב' לביטוח, מנורה1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא9,535.009,535.00ישראל520027954מספר ברשםהישת' אקדמאים כללי בניהול אי ב1

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא941.00941.00ישראל520027954מספר ברשםהשת' אקדמאים מניות בניהול אי ב1

520028556מספר ברשםהחברה לניהול קרן הה1
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא713.00713.00

1
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי 

המדינה בע"מ
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא273.00273.00ישראל520032269מספר ברשם

1
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי 

המדינה בע"מ
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא25,050.0025,050.00ישראל520032269מספר ברשם

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא9,620.009,620.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ1



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,550.002,550.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא6,600.006,600.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,230.001,230.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ עד 105

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא67.0067.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא78.0078.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא350.00350.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא748.00748.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא760.00760.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא792.00792.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,555.002,555.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,190.003,190.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא6,501.006,501.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא7,424.007,424.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא7,830.007,830.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא20,105.0020,105.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא22,091.0022,091.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1

1
עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות 

בע"מ
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא10,230.0010,230.00ישראל520042581מספר ברשם

520042607מספר ברשםהנדסאים וטכנאים-חבר1
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא700.00700.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא10,250.0010,250.00ישראל520042615מספר ברשםמחר לבני 05 ומטה בניהול אי.בי.1

שמשון אורןהצבעה אלקטרוניתלא24,933.5724,933.57ישראל540265568מספר ברשםשותפות- סל מדדים מניות1

שמשון אורןהצבעה אלקטרוניתלא24,583.0024,583.00ישראל540265568מספר ברשםשותפות סל ממדים מניות1

אריאלי יונתן מאירהצבעה אלקטרוניתלא3,171.003,171.00ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל-מניות ישראל1

אריאלי יונתן מאירהצבעה אלקטרוניתלא880,618.00880,618.00ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל-מניות ישראל1



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

אריאלי יונתן מאירהצבעה אלקטרוניתלא29,918.0029,918.00ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל-מניות ישראל1

הצבעה אלקטרוניתלא55083406undefined200.00200.00מספר ת.ז.שלוםסירי1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,000.003,000.00ישראל570002618מספר ברשםקופת תגמולים של עובדי עת"א - מ1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא314.00314.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אל על מניות1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא435.00435.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אלעל 06 ומעלה1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא8,563.008,563.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אלעל 06-05 אמבן1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא6,075.006,075.00ישראל570014928מספר ברשםתעשייה אוירית מסלול 06-05 אמבן1

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא481.00481.00ישראל570014928מספר ברשםתעשייה אוירית מסלול 06-05 בניה1

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,286.005,286.00ישראל510142789מספר ברשםחברת בית למיד דלית בעמ2

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית6.006.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית7.007.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית14.0014.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית26.0026.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית26.0026.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית37.0037.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית43.0043.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית63.0063.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,332.001,332.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית7,244.007,244.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית17,949.0017,949.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,500.001,500.00ישראל510800402מספר ברשםהקרן לביטוח הדדי2

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,978.001,978.00ישראל510806870מספר ברשםרעות כללית בנאמנות עבור עמיתים2

נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית3,568.003,568.00ישראל510960586מספר ברשםקופת הגמל לעובדי האוניברסיטה ה2



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,990.001,990.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית3,000.003,000.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית1.001.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית2.002.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית40.0040.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית40.0040.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית53.0053.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית118.00118.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית199.00199.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית330.00330.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית949.00949.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,479.001,479.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,700.001,700.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,806.001,806.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית3,437.003,437.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית4,120.004,120.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית4,317.004,317.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית6,368.006,368.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית7,299.007,299.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית8,790.008,790.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית24,337.0024,337.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית26,891.0026,891.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית3,121.003,121.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל ניהול קרנות2

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,400.001,400.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית2,564.002,564.00

קציר מרבהצבעה אלקטרונית800.00800.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,800.001,800.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית5,900.005,900.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ2

511576209מספר ברשםאפסילון ניהול קרנות2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית19,897.0019,897.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית290.00290.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית894.00894.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,869.002,869.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,020.003,020.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,477.003,477.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,206.002,206.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ2



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,500.002,500.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית16,510.0016,510.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ2

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית19.0019.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית36.0036.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית500.00500.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית570.00570.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית700.00700.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית700.00700.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,000.001,000.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,694.001,694.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,710.001,710.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,952.001,952.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,243.002,243.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,300.004,300.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,300.004,300.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,800.004,800.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,813.004,813.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,600.005,600.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית7,600.007,600.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית8,470.008,470.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית12,675.0012,675.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית21,518.0021,518.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית23,958.0023,958.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית39,462.0039,462.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,540.004,540.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,690.004,690.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית511776783ISRAEL9,000.009,000.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית511776783ISRAEL750.00750.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית511776783ISRAEL1,000.001,000.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית511776783ISRAEL2,000.002,000.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,000.001,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,200.001,200.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,500.002,500.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ2



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,000.001,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,444.002,444.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,000.004,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית225.00225.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית280.00280.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית657.00657.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית906.00906.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית978.00978.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,209.001,209.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,361.001,361.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית2,361.002,361.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרונית2,823.002,823.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית4,669.004,669.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית7,190.007,190.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית8,602.008,602.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית10,798.0010,798.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית13,185.0013,185.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית13,781.0013,781.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית39,490.0039,490.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית125.00125.00

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית327.00327.00

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית870.00870.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,056.003,056.00

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית25,632.0025,632.00

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית29,922.0029,922.00

קציר מרבהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL45.0045.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL62.0062.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL80.0080.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL89.0089.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL191.00191.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL200.00200.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית113.00113.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית254.00254.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית282.00282.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרונית297.00297.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית455.00455.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית920.00920.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית938.00938.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,363.001,363.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,464.001,464.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית2,465.002,465.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית2,691.002,691.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית2,871.002,871.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית2,982.002,982.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית3,303.003,303.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרונית3,828.003,828.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית4,321.004,321.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית4,504.004,504.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית4,748.004,748.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית7,307.007,307.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית7,879.007,879.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית7,997.007,997.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית8,969.008,969.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית11,954.0011,954.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית17,218.0017,218.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית17,232.0017,232.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרונית20,480.0020,480.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית28,076.0028,076.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית34,919.0034,919.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית36,707.0036,707.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית50,371.0050,371.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית69,988.0069,988.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית111,814.00111,814.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית124,047.00124,047.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית148,961.00148,961.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית182,055.00182,055.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

שמשון אורןהצבעה אלקטרונית834.00834.00ישראל512227265מספר ברשםמגן קרן פנסיה ותיקה2



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

שמשון אורןהצבעה אלקטרונית1,203.001,203.00ישראל512227265מספר ברשםקרן הגמלאות של עורכי הדין בישר2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית156.00156.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית186.00186.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית1,285.001,285.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית9,251.009,251.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל2

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית1.001.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית136.00136.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית149.00149.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית215.00215.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית239.00239.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית350.00350.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית747.00747.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית850.00850.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,147.001,147.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,303.001,303.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,585.001,585.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,652.001,652.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,229.002,229.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,826.004,826.00

קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,560.001,560.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית ק.נ אלמגו2

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית60.0060.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית117.00117.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית191.00191.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית260.00260.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית340.00340.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית461.00461.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית500.00500.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית520.00520.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית584.00584.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית978.00978.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,143.001,143.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,253.001,253.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,590.001,590.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית2,000.002,000.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית2,060.002,060.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית2,238.002,238.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית2,280.002,280.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית2,400.002,400.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית2,506.002,506.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית2,720.002,720.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית4,750.004,750.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית5,141.005,141.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית5,441.005,441.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית8,176.008,176.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית10,170.0010,170.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית14,185.0014,185.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית14,647.0014,647.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרונית21,553.0021,553.00

קציר מרבהצבעה אלקטרונית2,500.002,500.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית2,654.002,654.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית5,138.005,138.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית12,875.0012,875.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית12,931.0012,931.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,250.001,250.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית2,602.002,602.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ2



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרונית14,873.0014,873.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,180.001,180.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,887.001,887.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית1,998.001,998.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית7,505.007,505.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ2

2
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - 

נוסטרו
קציר מרבהצבעה אלקטרונית7,741.007,741.00ישראל513534974מספר ברשם

2
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - 

נוסטרו
קציר מרבהצבעה אלקטרונית20,000.0020,000.00ישראל513534974מספר ברשם

הכט לטםהצבעה אלקטרונית43.0043.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית129.00129.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית271.00271.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית397.00397.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

הכט לטםהצבעה אלקטרונית950.00950.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית2,322.002,322.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית3,337.003,337.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית5,002.005,002.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית10,382.0010,382.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית10,549.0010,549.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית10,600.0010,600.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית16,451.0016,451.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית27,177.0027,177.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית39,861.0039,861.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית82,919.0082,919.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

הכט לטםהצבעה אלקטרונית5.005.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית10.0010.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית62.0062.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית298.00298.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית317.00317.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית348.00348.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית569.00569.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית576.00576.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית598.00598.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית599.00599.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית663.00663.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

הכט לטםהצבעה אלקטרונית669.00669.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית673.00673.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית700.00700.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית1,451.001,451.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית1,659.001,659.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית2,042.002,042.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית2,059.002,059.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית2,282.002,282.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית3,085.003,085.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית4,169.004,169.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית4,485.004,485.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

הכט לטםהצבעה אלקטרונית5,834.005,834.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית5,944.005,944.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית6,342.006,342.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית8,488.008,488.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

הכט לטםהצבעה אלקטרונית19,388.0019,388.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

516189131מספר ברשםברק קרנות נאמנות  ב2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית24.0024.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית12,015.0012,015.00ישראל520023094מספר ברשםגילעד גימלאות לעובדים דתיים בעמ2

520024985מספר ברשםעגור חברה לניהול קו2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,312.005,312.00

520024985מספר ברשםעגור חברה לניהול קו2
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית59,282.0059,282.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית813,897.00813,897.00ישראל520027715מספר ברשםמנורה מבטחים חב' לביטוח, מנורה2

קציר מרבהצבעה אלקטרונית9,535.009,535.00ישראל520027954מספר ברשםהישת' אקדמאים כללי בניהול אי ב2



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרונית941.00941.00ישראל520027954מספר ברשםהשת' אקדמאים מניות בניהול אי ב2

520028556מספר ברשםהחברה לניהול קרן הה2
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית713.00713.00

2
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי 

המדינה בע"מ
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית273.00273.00ישראל520032269מספר ברשם

2
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי 

המדינה בע"מ
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית25,050.0025,050.00ישראל520032269מספר ברשם

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית9,620.009,620.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,550.002,550.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית6,600.006,600.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,230.001,230.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ עד 205

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית67.0067.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית78.0078.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית350.00350.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית748.00748.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית760.00760.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית792.00792.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,555.002,555.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,190.003,190.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית6,501.006,501.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית7,424.007,424.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית7,830.007,830.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית20,105.0020,105.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית22,091.0022,091.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2

2
עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות 

בע"מ
בוארון מאיההצבעה אלקטרונית10,230.0010,230.00ישראל520042581מספר ברשם

520042607מספר ברשםהנדסאים וטכנאים-חבר2
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרונית700.00700.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית10,250.0010,250.00ישראל520042615מספר ברשםמחר לבני 05 ומטה בניהול אי.בי.2

שמשון אורןהצבעה אלקטרונית24,933.5724,933.57ישראל540265568מספר ברשםשותפות- סל מדדים מניות2

שמשון אורןהצבעה אלקטרונית24,583.0024,583.00ישראל540265568מספר ברשםשותפות סל ממדים מניות2

אריאלי יונתן מאירהצבעה אלקטרונית3,171.003,171.00ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל-מניות ישראל2

אריאלי יונתן מאירהצבעה אלקטרונית880,618.00880,618.00ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל-מניות ישראל2

אריאלי יונתן מאירהצבעה אלקטרונית29,918.0029,918.00ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל-מניות ישראל2

הצבעה אלקטרונית55083406undefined200.00200.00מספר ת.ז.שלוםסירי2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,000.003,000.00ישראל570002618מספר ברשםקופת תגמולים של עובדי עת"א - מ2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית314.00314.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אל על מניות2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית435.00435.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אלעל 06 ומעלה2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית8,563.008,563.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אלעל 06-05 אמבן2

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית6,075.006,075.00ישראל570014928מספר ברשםתעשייה אוירית מסלול 06-05 אמבן2



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית481.00481.00ישראל570014928מספר ברשםתעשייה אוירית מסלול 06-05 בניה2

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,286.005,286.00ישראל510142789מספר ברשםחברת בית למיד דלית בעמ3

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא6.006.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא7.007.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא14.0014.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא26.0026.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא26.0026.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא37.0037.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא43.0043.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא63.0063.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,332.001,332.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא7,244.007,244.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא17,949.0017,949.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,500.001,500.00ישראל510800402מספר ברשםהקרן לביטוח הדדי3

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,978.001,978.00ישראל510806870מספר ברשםרעות כללית בנאמנות עבור עמיתים3

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,568.003,568.00ישראל510960586מספר ברשםקופת הגמל לעובדי האוניברסיטה ה3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,990.001,990.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,000.003,000.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1.001.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2.002.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא40.0040.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא40.0040.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא53.0053.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא118.00118.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא199.00199.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא330.00330.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא949.00949.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,479.001,479.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,700.001,700.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,806.001,806.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,437.003,437.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,120.004,120.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,317.004,317.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא6,368.006,368.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,299.007,299.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא8,790.008,790.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא24,337.0024,337.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא26,891.0026,891.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,121.003,121.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל ניהול קרנות3

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,400.001,400.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,564.002,564.00

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא800.00800.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,800.001,800.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא5,900.005,900.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ3

511576209מספר ברשםאפסילון ניהול קרנות3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא19,897.0019,897.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא290.00290.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא894.00894.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,869.002,869.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,020.003,020.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,477.003,477.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,206.002,206.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,500.002,500.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא16,510.0016,510.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ3

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא19.0019.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא36.0036.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא500.00500.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא570.00570.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא700.00700.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא700.00700.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,694.001,694.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,710.001,710.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,952.001,952.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,243.002,243.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,300.004,300.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,300.004,300.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,800.004,800.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,813.004,813.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,600.005,600.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא7,600.007,600.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא8,470.008,470.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא12,675.0012,675.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא21,518.0021,518.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא23,958.0023,958.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא39,462.0039,462.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,540.004,540.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,690.004,690.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא511776783ISRAEL9,000.009,000.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא511776783ISRAEL750.00750.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא511776783ISRAEL1,000.001,000.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא511776783ISRAEL2,000.002,000.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,200.001,200.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,500.002,500.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,444.002,444.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,000.004,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא225.00225.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא280.00280.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא657.00657.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא906.00906.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא978.00978.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,209.001,209.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,361.001,361.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,361.002,361.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,823.002,823.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,669.004,669.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,190.007,190.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא8,602.008,602.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא10,798.0010,798.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא13,185.0013,185.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא13,781.0013,781.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא39,490.0039,490.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא125.00125.00

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא327.00327.00

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא870.00870.00

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,056.003,056.00

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא25,632.0025,632.00

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא29,922.0029,922.00

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL45.0045.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL62.0062.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL80.0080.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL89.0089.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL191.00191.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL200.00200.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא113.00113.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא254.00254.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא282.00282.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא297.00297.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא455.00455.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא920.00920.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא938.00938.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,363.001,363.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,464.001,464.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,465.002,465.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,691.002,691.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,871.002,871.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,982.002,982.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,303.003,303.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,828.003,828.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,321.004,321.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,504.004,504.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,748.004,748.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,307.007,307.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,879.007,879.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,997.007,997.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא8,969.008,969.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא11,954.0011,954.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא17,218.0017,218.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא17,232.0017,232.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא20,480.0020,480.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא28,076.0028,076.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא34,919.0034,919.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא36,707.0036,707.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא50,371.0050,371.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא69,988.0069,988.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא111,814.00111,814.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא124,047.00124,047.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא148,961.00148,961.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא182,055.00182,055.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

שמשון אורןהצבעה אלקטרוניתלא834.00834.00ישראל512227265מספר ברשםמגן קרן פנסיה ותיקה3

שמשון אורןהצבעה אלקטרוניתלא1,203.001,203.00ישראל512227265מספר ברשםקרן הגמלאות של עורכי הדין בישר3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא156.00156.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא186.00186.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא1,285.001,285.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא9,251.009,251.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל3

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1.001.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא136.00136.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא149.00149.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא215.00215.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא239.00239.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא350.00350.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא747.00747.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא850.00850.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,147.001,147.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,303.001,303.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,585.001,585.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,652.001,652.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,229.002,229.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,826.004,826.00

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,560.001,560.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית ק.נ אלמגו3

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא60.0060.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא117.00117.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא191.00191.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא260.00260.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא340.00340.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא461.00461.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא500.00500.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא520.00520.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא584.00584.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא978.00978.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,143.001,143.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,253.001,253.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,590.001,590.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,000.002,000.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,060.002,060.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,238.002,238.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,280.002,280.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,400.002,400.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,506.002,506.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,720.002,720.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,750.004,750.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא5,141.005,141.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא5,441.005,441.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא8,176.008,176.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא10,170.0010,170.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא14,185.0014,185.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא14,647.0014,647.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא21,553.0021,553.00

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,500.002,500.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,654.002,654.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא5,138.005,138.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא12,875.0012,875.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא12,931.0012,931.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,250.001,250.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,602.002,602.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא14,873.0014,873.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,180.001,180.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,887.001,887.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,998.001,998.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,505.007,505.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ3

3
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - 

נוסטרו
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,741.007,741.00ישראל513534974מספר ברשם

3
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - 

נוסטרו
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא20,000.0020,000.00ישראל513534974מספר ברשם



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא43.0043.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא129.00129.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא271.00271.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא397.00397.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא950.00950.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא2,322.002,322.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא3,337.003,337.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא5,002.005,002.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא10,382.0010,382.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא10,549.0010,549.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא10,600.0010,600.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא16,451.0016,451.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא27,177.0027,177.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא39,861.0039,861.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא82,919.0082,919.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא120.00120.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא144.00144.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא290.00290.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא705.00705.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא900.00900.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,104.001,104.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,200.001,200.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,917.001,917.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,924.001,924.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,517.002,517.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,888.002,888.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,175.003,175.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,667.003,667.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא4,576.004,576.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא5,169.005,169.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא14,142.0014,142.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא14,524.0014,524.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא18,930.0018,930.00

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא725.00725.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,000.002,000.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ3

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא10,000.0010,000.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ3

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא300.00300.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ3

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,160.001,160.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ3

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ-עבור קרנות סל3

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא10,000.0010,000.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ-עבור קרנות סל3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא5.005.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא10.0010.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא62.0062.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא298.00298.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא317.00317.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא348.00348.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא569.00569.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא576.00576.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא598.00598.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא599.00599.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא663.00663.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא669.00669.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא673.00673.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא700.00700.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא1,451.001,451.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא1,659.001,659.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא2,042.002,042.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא2,059.002,059.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא2,282.002,282.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא3,085.003,085.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא4,169.004,169.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא4,485.004,485.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא5,834.005,834.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא5,944.005,944.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא6,342.006,342.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא8,488.008,488.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא19,388.0019,388.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

516189131מספר ברשםברק קרנות נאמנות  ב3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא24.0024.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא12,015.0012,015.00ישראל520023094מספר ברשםגילעד גימלאות לעובדים דתיים בעמ3

520024985מספר ברשםעגור חברה לניהול קו3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,312.005,312.00

520024985מספר ברשםעגור חברה לניהול קו3
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא59,282.0059,282.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא813,897.00813,897.00ישראל520027715מספר ברשםמנורה מבטחים חב' לביטוח, מנורה3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא9,535.009,535.00ישראל520027954מספר ברשםהישת' אקדמאים כללי בניהול אי ב3

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא941.00941.00ישראל520027954מספר ברשםהשת' אקדמאים מניות בניהול אי ב3

520028556מספר ברשםהחברה לניהול קרן הה3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא713.00713.00

3
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי 

המדינה בע"מ
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא273.00273.00ישראל520032269מספר ברשם



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

3
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי 

המדינה בע"מ
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא25,050.0025,050.00ישראל520032269מספר ברשם

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא9,620.009,620.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,550.002,550.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא6,600.006,600.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,230.001,230.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ עד 305

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא67.0067.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא78.0078.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא350.00350.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא748.00748.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא760.00760.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא792.00792.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,555.002,555.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,190.003,190.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא6,501.006,501.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא7,424.007,424.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא7,830.007,830.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא20,105.0020,105.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא22,091.0022,091.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

3
עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות 

בע"מ
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא10,230.0010,230.00ישראל520042581מספר ברשם

520042607מספר ברשםהנדסאים וטכנאים-חבר3
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא700.00700.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא10,250.0010,250.00ישראל520042615מספר ברשםמחר לבני 05 ומטה בניהול אי.בי.3

שמשון אורןהצבעה אלקטרוניתלא24,933.5724,933.57ישראל540265568מספר ברשםשותפות- סל מדדים מניות3

שמשון אורןהצבעה אלקטרוניתלא24,583.0024,583.00ישראל540265568מספר ברשםשותפות סל ממדים מניות3

אריאלי יונתן מאירהצבעה אלקטרוניתלא3,171.003,171.00ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל-מניות ישראל3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

אריאלי יונתן מאירהצבעה אלקטרוניתלא880,618.00880,618.00ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל-מניות ישראל3

אריאלי יונתן מאירהצבעה אלקטרוניתלא29,918.0029,918.00ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל-מניות ישראל3

הצבעה אלקטרוניתלא55083406undefined200.00200.00מספר ת.ז.שלוםסירי3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,000.003,000.00ישראל570002618מספר ברשםקופת תגמולים של עובדי עת"א - מ3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא314.00314.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אל על מניות3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא435.00435.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אלעל 06 ומעלה3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא8,563.008,563.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אלעל 06-05 אמבן3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא6,075.006,075.00ישראל570014928מספר ברשםתעשייה אוירית מסלול 06-05 אמבן3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא481.00481.00ישראל570014928מספר ברשםתעשייה אוירית מסלול 06-05 בניה3

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,286.005,286.00ישראל510142789מספר ברשםחברת בית למיד דלית בעמ4

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא6.006.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא7.007.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא14.0014.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא26.0026.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא26.0026.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא37.0037.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא43.0043.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא63.0063.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,332.001,332.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא7,244.007,244.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא17,949.0017,949.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,500.001,500.00ישראל510800402מספר ברשםהקרן לביטוח הדדי4

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,978.001,978.00ישראל510806870מספר ברשםרעות כללית בנאמנות עבור עמיתים4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,568.003,568.00ישראל510960586מספר ברשםקופת הגמל לעובדי האוניברסיטה ה4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,990.001,990.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,000.003,000.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1.001.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2.002.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא40.0040.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא40.0040.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא53.0053.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא118.00118.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא199.00199.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא330.00330.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא949.00949.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,479.001,479.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,700.001,700.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,806.001,806.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,437.003,437.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,120.004,120.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,317.004,317.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא6,368.006,368.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,299.007,299.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא8,790.008,790.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא24,337.0024,337.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא26,891.0026,891.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,121.003,121.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל ניהול קרנות4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,400.001,400.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,564.002,564.00

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא800.00800.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,800.001,800.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא5,900.005,900.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ4

511576209מספר ברשםאפסילון ניהול קרנות4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא19,897.0019,897.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא290.00290.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא894.00894.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,869.002,869.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,020.003,020.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,477.003,477.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,206.002,206.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,500.002,500.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא16,510.0016,510.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ4

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא19.0019.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא36.0036.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא500.00500.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא570.00570.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא700.00700.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא700.00700.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,694.001,694.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,710.001,710.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,952.001,952.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,243.002,243.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,300.004,300.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,300.004,300.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,800.004,800.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,813.004,813.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,600.005,600.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא7,600.007,600.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא8,470.008,470.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא12,675.0012,675.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא21,518.0021,518.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא23,958.0023,958.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא39,462.0039,462.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,540.004,540.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,690.004,690.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא511776783ISRAEL9,000.009,000.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא511776783ISRAEL750.00750.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא511776783ISRAEL1,000.001,000.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא511776783ISRAEL2,000.002,000.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,200.001,200.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,500.002,500.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,444.002,444.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,000.004,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא225.00225.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא280.00280.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא657.00657.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא906.00906.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא978.00978.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,209.001,209.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,361.001,361.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,361.002,361.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,823.002,823.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,669.004,669.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,190.007,190.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא8,602.008,602.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא10,798.0010,798.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא13,185.0013,185.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא13,781.0013,781.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא39,490.0039,490.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא125.00125.00

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא327.00327.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא870.00870.00

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,056.003,056.00

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא25,632.0025,632.00

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא29,922.0029,922.00

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL45.0045.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL62.0062.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL80.0080.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL89.0089.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL191.00191.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL200.00200.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא113.00113.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא254.00254.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא282.00282.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא297.00297.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא455.00455.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא920.00920.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא938.00938.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,363.001,363.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,464.001,464.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,465.002,465.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,691.002,691.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,871.002,871.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,982.002,982.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,303.003,303.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,828.003,828.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,321.004,321.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,504.004,504.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,748.004,748.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,307.007,307.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,879.007,879.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,997.007,997.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא8,969.008,969.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא11,954.0011,954.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא17,218.0017,218.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא17,232.0017,232.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא20,480.0020,480.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא28,076.0028,076.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא34,919.0034,919.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא36,707.0036,707.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא50,371.0050,371.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא69,988.0069,988.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא111,814.00111,814.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא124,047.00124,047.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא148,961.00148,961.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא182,055.00182,055.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

שמשון אורןהצבעה אלקטרוניתלא834.00834.00ישראל512227265מספר ברשםמגן קרן פנסיה ותיקה4

שמשון אורןהצבעה אלקטרוניתלא1,203.001,203.00ישראל512227265מספר ברשםקרן הגמלאות של עורכי הדין בישר4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא156.00156.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא186.00186.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא1,285.001,285.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא9,251.009,251.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל4

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1.001.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא136.00136.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא149.00149.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא215.00215.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא239.00239.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא350.00350.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא747.00747.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא850.00850.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,147.001,147.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,303.001,303.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,585.001,585.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,652.001,652.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,229.002,229.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,826.004,826.00

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,560.001,560.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית ק.נ אלמגו4

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא60.0060.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא117.00117.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא191.00191.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא260.00260.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא340.00340.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא461.00461.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא500.00500.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא520.00520.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא584.00584.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא978.00978.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,143.001,143.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,253.001,253.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,590.001,590.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,000.002,000.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,060.002,060.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,238.002,238.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,280.002,280.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,400.002,400.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,506.002,506.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,720.002,720.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,750.004,750.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא5,141.005,141.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא5,441.005,441.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא8,176.008,176.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא10,170.0010,170.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא14,185.0014,185.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא14,647.0014,647.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא21,553.0021,553.00

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,500.002,500.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,654.002,654.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא5,138.005,138.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא12,875.0012,875.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא12,931.0012,931.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,250.001,250.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,602.002,602.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא14,873.0014,873.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,180.001,180.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,887.001,887.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,998.001,998.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,505.007,505.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ4

4
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - 

נוסטרו
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,741.007,741.00ישראל513534974מספר ברשם

4
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - 

נוסטרו
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא20,000.0020,000.00ישראל513534974מספר ברשם

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא43.0043.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא129.00129.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא271.00271.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא397.00397.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא950.00950.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא2,322.002,322.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא3,337.003,337.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא5,002.005,002.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא10,382.0010,382.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא10,549.0010,549.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא10,600.0010,600.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא16,451.0016,451.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא27,177.0027,177.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא39,861.0039,861.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא82,919.0082,919.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא120.00120.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא144.00144.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא290.00290.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא705.00705.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא900.00900.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,104.001,104.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,200.001,200.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,917.001,917.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,924.001,924.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,517.002,517.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,888.002,888.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,175.003,175.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,667.003,667.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא4,576.004,576.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא5,169.005,169.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא14,142.0014,142.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא14,524.0014,524.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא18,930.0018,930.00

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא725.00725.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,000.002,000.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא10,000.0010,000.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ4

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא300.00300.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ4

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,160.001,160.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ4

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ-עבור קרנות סל4

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא10,000.0010,000.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ-עבור קרנות סל4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא5.005.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא10.0010.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא62.0062.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא298.00298.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא317.00317.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא348.00348.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא569.00569.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא576.00576.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא598.00598.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא599.00599.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא663.00663.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא669.00669.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא673.00673.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא700.00700.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא1,451.001,451.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא1,659.001,659.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא2,042.002,042.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא2,059.002,059.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא2,282.002,282.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא3,085.003,085.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא4,169.004,169.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא4,485.004,485.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא5,834.005,834.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא5,944.005,944.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא6,342.006,342.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא8,488.008,488.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא19,388.0019,388.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

516189131מספר ברשםברק קרנות נאמנות  ב4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא24.0024.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא12,015.0012,015.00ישראל520023094מספר ברשםגילעד גימלאות לעובדים דתיים בעמ4

520024985מספר ברשםעגור חברה לניהול קו4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,312.005,312.00

520024985מספר ברשםעגור חברה לניהול קו4
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא59,282.0059,282.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא813,897.00813,897.00ישראל520027715מספר ברשםמנורה מבטחים חב' לביטוח, מנורה4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא9,535.009,535.00ישראל520027954מספר ברשםהישת' אקדמאים כללי בניהול אי ב4

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא941.00941.00ישראל520027954מספר ברשםהשת' אקדמאים מניות בניהול אי ב4

520028556מספר ברשםהחברה לניהול קרן הה4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא713.00713.00

4
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי 

המדינה בע"מ
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא273.00273.00ישראל520032269מספר ברשם

4
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי 

המדינה בע"מ
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא25,050.0025,050.00ישראל520032269מספר ברשם

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא9,620.009,620.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,550.002,550.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא6,600.006,600.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,230.001,230.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ עד 405

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא67.0067.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא78.0078.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא350.00350.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא748.00748.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא760.00760.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא792.00792.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,555.002,555.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,190.003,190.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא6,501.006,501.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא7,424.007,424.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא7,830.007,830.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא20,105.0020,105.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא22,091.0022,091.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

4
עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות 

בע"מ
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא10,230.0010,230.00ישראל520042581מספר ברשם

520042607מספר ברשםהנדסאים וטכנאים-חבר4
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא700.00700.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא10,250.0010,250.00ישראל520042615מספר ברשםמחר לבני 05 ומטה בניהול אי.בי.4

שמשון אורןהצבעה אלקטרוניתלא24,933.5724,933.57ישראל540265568מספר ברשםשותפות- סל מדדים מניות4

שמשון אורןהצבעה אלקטרוניתלא24,583.0024,583.00ישראל540265568מספר ברשםשותפות סל ממדים מניות4

אריאלי יונתן מאירהצבעה אלקטרוניתלא3,171.003,171.00ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל-מניות ישראל4

אריאלי יונתן מאירהצבעה אלקטרוניתלא880,618.00880,618.00ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל-מניות ישראל4

אריאלי יונתן מאירהצבעה אלקטרוניתלא29,918.0029,918.00ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל-מניות ישראל4



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

הצבעה אלקטרוניתלא55083406undefined200.00200.00מספר ת.ז.שלוםסירי4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,000.003,000.00ישראל570002618מספר ברשםקופת תגמולים של עובדי עת"א - מ4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא314.00314.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אל על מניות4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא435.00435.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אלעל 06 ומעלה4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא8,563.008,563.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אלעל 06-05 אמבן4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא6,075.006,075.00ישראל570014928מספר ברשםתעשייה אוירית מסלול 06-05 אמבן4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא481.00481.00ישראל570014928מספר ברשםתעשייה אוירית מסלול 06-05 בניה4

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,286.005,286.00ישראל510142789מספר ברשםחברת בית למיד דלית בעמ5

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא6.006.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא7.007.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא14.0014.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא26.0026.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא26.0026.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא37.0037.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא43.0043.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא63.0063.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,332.001,332.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא7,244.007,244.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא17,949.0017,949.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,500.001,500.00ישראל510800402מספר ברשםהקרן לביטוח הדדי5

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,978.001,978.00ישראל510806870מספר ברשםרעות כללית בנאמנות עבור עמיתים5

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,568.003,568.00ישראל510960586מספר ברשםקופת הגמל לעובדי האוניברסיטה ה5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,990.001,990.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,000.003,000.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1.001.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2.002.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא40.0040.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא40.0040.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא53.0053.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא118.00118.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא199.00199.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא330.00330.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא949.00949.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,479.001,479.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,700.001,700.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,806.001,806.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,437.003,437.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,120.004,120.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,317.004,317.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא6,368.006,368.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,299.007,299.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא8,790.008,790.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא24,337.0024,337.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא26,891.0026,891.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,121.003,121.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל ניהול קרנות5

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,400.001,400.00

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,564.002,564.00

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא800.00800.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,800.001,800.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא5,900.005,900.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ5

511576209מספר ברשםאפסילון ניהול קרנות5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא19,897.0019,897.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא290.00290.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא894.00894.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,869.002,869.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,020.003,020.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,477.003,477.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,206.002,206.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,500.002,500.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא16,510.0016,510.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא19.0019.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא36.0036.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא500.00500.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא570.00570.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא700.00700.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא700.00700.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,694.001,694.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,710.001,710.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,952.001,952.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,243.002,243.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,300.004,300.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,300.004,300.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,800.004,800.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,813.004,813.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,600.005,600.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא7,600.007,600.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא8,470.008,470.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא12,675.0012,675.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא21,518.0021,518.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא23,958.0023,958.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא39,462.0039,462.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,540.004,540.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,690.004,690.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא511776783ISRAEL9,000.009,000.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא511776783ISRAEL750.00750.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא511776783ISRAEL1,000.001,000.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא511776783ISRAEL2,000.002,000.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,200.001,200.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,500.002,500.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,444.002,444.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,000.004,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא225.00225.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא280.00280.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא657.00657.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא906.00906.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא978.00978.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,209.001,209.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,361.001,361.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,361.002,361.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,823.002,823.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,669.004,669.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,190.007,190.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא8,602.008,602.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא10,798.0010,798.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא13,185.0013,185.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא13,781.0013,781.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא39,490.0039,490.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ5

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא125.00125.00

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא327.00327.00

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא870.00870.00

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,056.003,056.00

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא25,632.0025,632.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

511944670מספר ברשםאלטשולר-שחם ניהול ק5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא29,922.0029,922.00

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL45.0045.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL62.0062.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL80.0080.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL89.0089.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL191.00191.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא512065202ISRAEL200.00200.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא113.00113.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא254.00254.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא282.00282.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא297.00297.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא455.00455.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא920.00920.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא938.00938.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,363.001,363.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,464.001,464.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,465.002,465.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,691.002,691.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,871.002,871.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,982.002,982.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,303.003,303.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא3,828.003,828.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,321.004,321.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,504.004,504.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,748.004,748.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,307.007,307.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,879.007,879.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,997.007,997.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא8,969.008,969.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא11,954.0011,954.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא17,218.0017,218.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא17,232.0017,232.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא20,480.0020,480.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא28,076.0028,076.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא34,919.0034,919.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא36,707.0036,707.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא50,371.0050,371.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא69,988.0069,988.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא111,814.00111,814.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא124,047.00124,047.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא148,961.00148,961.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא182,055.00182,055.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ5

שמשון אורןהצבעה אלקטרוניתלא834.00834.00ישראל512227265מספר ברשםמגן קרן פנסיה ותיקה5

שמשון אורןהצבעה אלקטרוניתלא1,203.001,203.00ישראל512227265מספר ברשםקרן הגמלאות של עורכי הדין בישר5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא156.00156.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא186.00186.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא1,285.001,285.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא9,251.009,251.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל5

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1.001.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא136.00136.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא149.00149.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא215.00215.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא239.00239.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא350.00350.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא747.00747.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא850.00850.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,147.001,147.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,303.001,303.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,585.001,585.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,652.001,652.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,229.002,229.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4,826.004,826.00

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,560.001,560.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית ק.נ אלמגו5

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא60.0060.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא117.00117.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא191.00191.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא260.00260.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא340.00340.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא461.00461.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא500.00500.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא520.00520.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא584.00584.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא978.00978.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,143.001,143.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,253.001,253.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,590.001,590.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,000.002,000.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,060.002,060.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,238.002,238.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,280.002,280.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,400.002,400.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,506.002,506.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,720.002,720.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא4,750.004,750.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא5,141.005,141.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא5,441.005,441.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא8,176.008,176.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא10,170.0010,170.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא14,185.0014,185.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא14,647.0014,647.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
IL          

ישראל
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא21,553.0021,553.00

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,500.002,500.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,654.002,654.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא5,138.005,138.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא12,875.0012,875.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא12,931.0012,931.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,250.001,250.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא2,602.002,602.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא14,873.0014,873.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,180.001,180.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,887.001,887.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא1,998.001,998.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,505.007,505.00ישראל513534974מספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ5

5
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - 

נוסטרו
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא7,741.007,741.00ישראל513534974מספר ברשם

5
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - 

נוסטרו
קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא20,000.0020,000.00ישראל513534974מספר ברשם

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא43.0043.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא129.00129.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא271.00271.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא397.00397.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא950.00950.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא2,322.002,322.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא3,337.003,337.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא5,002.005,002.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא10,382.0010,382.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא10,549.0010,549.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא10,600.0010,600.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא16,451.0016,451.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא27,177.0027,177.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא39,861.0039,861.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא82,919.0082,919.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ5

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא120.00120.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא144.00144.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא290.00290.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא705.00705.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא900.00900.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,104.001,104.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,200.001,200.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,917.001,917.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,924.001,924.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,517.002,517.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,888.002,888.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,175.003,175.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא3,667.003,667.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא4,576.004,576.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא5,169.005,169.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא14,142.0014,142.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא14,524.0014,524.00

513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא18,930.0018,930.00

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא725.00725.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא2,000.002,000.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ5

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא10,000.0010,000.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ5

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא300.00300.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ5

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,160.001,160.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא1,000.001,000.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ-עבור קרנות סל5

נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא10,000.0010,000.00ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ-עבור קרנות סל5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא5.005.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא10.0010.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא62.0062.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא298.00298.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא317.00317.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא348.00348.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא569.00569.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא576.00576.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא598.00598.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא599.00599.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא663.00663.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא669.00669.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא673.00673.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא700.00700.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא1,451.001,451.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא1,659.001,659.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא2,042.002,042.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא2,059.002,059.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא2,282.002,282.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא3,085.003,085.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא4,169.004,169.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא4,485.004,485.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא5,834.005,834.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא5,944.005,944.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא6,342.006,342.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא8,488.008,488.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

הכט לטםהצבעה אלקטרוניתלא19,388.0019,388.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ5

516189131מספר ברשםברק קרנות נאמנות  ב5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא24.0024.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא12,015.0012,015.00ישראל520023094מספר ברשםגילעד גימלאות לעובדים דתיים בעמ5

520024985מספר ברשםעגור חברה לניהול קו5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5,312.005,312.00

520024985מספר ברשםעגור חברה לניהול קו5
IL          

ישראל
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא59,282.0059,282.00



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא813,897.00813,897.00ישראל520027715מספר ברשםמנורה מבטחים חב' לביטוח, מנורה5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא9,535.009,535.00ישראל520027954מספר ברשםהישת' אקדמאים כללי בניהול אי ב5

קציר מרבהצבעה אלקטרוניתלא941.00941.00ישראל520027954מספר ברשםהשת' אקדמאים מניות בניהול אי ב5

520028556מספר ברשםהחברה לניהול קרן הה5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא713.00713.00

5
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי 

המדינה בע"מ
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא273.00273.00ישראל520032269מספר ברשם

5
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי 

המדינה בע"מ
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא25,050.0025,050.00ישראל520032269מספר ברשם

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא9,620.009,620.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,550.002,550.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא6,600.006,600.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא1,230.001,230.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ עד 505

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא67.0067.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא78.0078.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא350.00350.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא748.00748.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא760.00760.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא792.00792.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא2,555.002,555.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,190.003,190.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא6,501.006,501.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא7,424.007,424.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא7,830.007,830.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא20,105.0020,105.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא22,091.0022,091.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

5
עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות 

בע"מ
בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא10,230.0010,230.00ישראל520042581מספר ברשם

520042607מספר ברשםהנדסאים וטכנאים-חבר5
IL          

ישראל
נגר     אסנתהצבעה אלקטרוניתלא700.00700.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא10,250.0010,250.00ישראל520042615מספר ברשםמחר לבני 05 ומטה בניהול אי.בי.5

שמשון אורןהצבעה אלקטרוניתלא24,933.5724,933.57ישראל540265568מספר ברשםשותפות- סל מדדים מניות5

שמשון אורןהצבעה אלקטרוניתלא24,583.0024,583.00ישראל540265568מספר ברשםשותפות סל ממדים מניות5

אריאלי יונתן מאירהצבעה אלקטרוניתלא3,171.003,171.00ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל-מניות ישראל5

אריאלי יונתן מאירהצבעה אלקטרוניתלא880,618.00880,618.00ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל-מניות ישראל5

אריאלי יונתן מאירהצבעה אלקטרוניתלא29,918.0029,918.00ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל-מניות ישראל5

הצבעה אלקטרוניתלא55083406undefined200.00200.00מספר ת.ז.שלוםסירי5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא3,000.003,000.00ישראל570002618מספר ברשםקופת תגמולים של עובדי עת"א - מ5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא314.00314.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אל על מניות5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא435.00435.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אלעל 06 ומעלה5



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא8,563.008,563.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אלעל 06-05 אמבן5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא6,075.006,075.00ישראל570014928מספר ברשםתעשייה אוירית מסלול 06-05 אמבן5

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא481.00481.00ישראל570014928מספר ברשםתעשייה אוירית מסלול 06-05 בניה5

בוארון מאיהכתב הצבעהלאלא1,334,177.001,334,177.00ישראל540271491מספר ברשםכלל סל מניות ישראל1

1
 עתודות- " קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים"

בע"מ
בוארון מאיהכתב הצבעהלאלא38,846.0038,846.00ישראל511789190מספר ברשם

2
 עתודות- " קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים"

בע"מ
בוארון מאיהכתב הצבעהלאלא38,846.0038,846.00ישראל511789190מספר ברשם

3
 עתודות- " קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים"

בע"מ
בוארון מאיהכתב הצבעהלאלא38,846.0038,846.00ישראל511789190מספר ברשם

4
 עתודות- " קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים"

בע"מ
בוארון מאיהכתב הצבעהלאלא38,846.0038,846.00ישראל511789190מספר ברשם

5
 עתודות- " קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים"

בע"מ
בוארון מאיהכתב הצבעהלאלא38,846.0038,846.00ישראל511789190מספר ברשם

בוארון מאיהכתב הצבעהלאלא1,334,177.001,334,177.00ישראל540271491מספר ברשםכלל סל מניות ישראל2

בוארון מאיהכתב הצבעהלאלא1,334,177.001,334,177.00ישראל540271491מספר ברשםכלל סל מניות ישראל3



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

בוארון מאיהכתב הצבעהלאלא1,334,177.001,334,177.00ישראל540271491מספר ברשםכלל סל מניות ישראל4

בוארון מאיהכתב הצבעהלאלא1,334,177.001,334,177.00ישראל540271491מספר ברשםכלל סל מניות ישראל5

בוארון מאיהכתב הצבעהלאלא9,831.009,831.00ישראל512267592מספר ברשםהראל פנסיה וגמל בע"מ1

בוארון מאיהכתב הצבעהלאלא9,831.009,831.00ישראל512267592מספר ברשםהראל פנסיה וגמל בע"מ3

בוארון מאיהכתב הצבעהלאלא9,831.009,831.00ישראל512267592מספר ברשםהראל פנסיה וגמל בע"מ4

בוארון מאיהכתב הצבעהלאלא9,831.009,831.00ישראל512267592מספר ברשםהראל פנסיה וגמל בע"מ5

בוארון מאיהכתב הצבעהלאלא279,729.00279,729.00ישראל540247772מספר ברשםשותפות סל מניות ישראליות (הראל)1

בוארון מאיהכתב הצבעהלאלא279,729.00279,729.00ישראל540247772מספר ברשםשותפות סל מניות ישראליות (הראל)3

בוארון מאיהכתב הצבעהלאלא279,729.00279,729.00ישראל540247772מספר ברשםשותפות סל מניות ישראליות (הראל)4

בוארון מאיהכתב הצבעהלאלא279,729.00279,729.00ישראל540247772מספר ברשםשותפות סל מניות ישראליות (הראל)5

1CITIBANK N.A.מתן ברכתב הצבעהלאלא52875287ארה"ב1461מספר ברשם



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

3CITIBANK N.A.מתן ברכתב הצבעהלאלא52875287ארה"ב1461מספר ברשם

4CITIBANK N.A.מתן ברכתב הצבעהלאלא52875287ארה"ב1461מספר ברשם

5CITIBANK N.A.מתן ברכתב הצבעהלאלא52875287ארה"ב1461מספר ברשם

1RBC INVESTOR SERVICES TRUSTמתן ברכתב הצבעהלאלא125125קנדה5586623מספר ברשם

3RBC INVESTOR SERVICES TRUSTמתן ברכתב הצבעהלאלא125125קנדה5586623מספר ברשם

4RBC INVESTOR SERVICES TRUSTמתן ברכתב הצבעהלאלא125125קנדה5586623מספר ברשם

5RBC INVESTOR SERVICES TRUSTמתן ברכתב הצבעהלאלא125125קנדה5586623מספר ברשם

1STATE STREET BANK & TRUST CO.שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא1277133618891525ארה"ב04-1867445מספר ברשם

2STATE STREET BANK & TRUST CO.שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא127713127713ארה"ב04-1867445מספר ברשם

3STATE STREET BANK & TRUST CO.שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא127713127713ארה"ב04-1867445מספר ברשם

4STATE STREET BANK & TRUST CO.שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא127713127713ארה"ב04-1867445מספר ברשם



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

1THE BANK OF NEW YORK MELLONשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא1370440089696ארה"ב774280309מספר ברשם

2THE BANK OF NEW YORK MELLONשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא1370413704ארה"ב774280309מספר ברשם

3THE BANK OF NEW YORK MELLONשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא1370413704ארה"ב774280309מספר ברשם

4THE BANK OF NEW YORK MELLONשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא1370413704ארה"ב774280309מספר ברשם

1BROWN BROTHERS HARRIMANשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא30133013לוקסמבורג13-4973745מספר ברשם

2BROWN BROTHERS HARRIMANשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא30133013לוקסמבורג13-4973745מספר ברשם

3BROWN BROTHERS HARRIMANשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא30133013לוקסמבורג13-4973745מספר ברשם

4BROWN BROTHERS HARRIMANשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא30133013לוקסמבורג13-4973745מספר ברשם

1THE BANK OF NEW YORK MELLONשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא559559בלגיה806743159מספר ברשם

2THE BANK OF NEW YORK MELLONשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא559559בלגיה806743159מספר ברשם

3THE BANK OF NEW YORK MELLONשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא559559בלגיה806743159מספר ברשם



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

4THE BANK OF NEW YORK MELLONשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא559559בלגיה806743159מספר ברשם

1TNTשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא1606416064בריטניה122020מספר ברשם

3TNTשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא1606416064בריטניה122020מספר ברשם

4TNTשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא1606416064בריטניה122020מספר ברשם

5TNTשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא1606416064בריטניה122020מספר ברשם

1TNTשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא33983398בריטניה122020מספר ברשם

3TNTשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא33983398בריטניה122020מספר ברשם

4TNTשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא33983398בריטניה122020מספר ברשם

5TNTשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא33983398בריטניה122020מספר ברשם

1TNTשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא174174בריטניה122020מספר ברשם

3TNTשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא174174בריטניה122020מספר ברשם



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

4TNTשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא174174בריטניה122020מספר ברשם

5TNTשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא174174בריטניה122020מספר ברשם

1JPMORGAN שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא621621בריטניה746מספר ברשם

3JPMORGAN שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא621621בריטניה746מספר ברשם

4JPMORGAN שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא621621בריטניה746מספר ברשם

5JPMORGAN שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא621621בריטניה746מספר ברשם

1JPMORGAN שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא4758147581בריטניה746מספר ברשם

3JPMORGAN שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא4758147581בריטניה746מספר ברשם

4JPMORGAN שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא4758147581בריטניה746מספר ברשם

5JPMORGAN שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא4758147581בריטניה746מספר ברשם

1JPMORGAN שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא15961596בריטניה746מספר ברשם



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

3JPMORGAN שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא15961596בריטניה746מספר ברשם

4JPMORGAN שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא15961596בריטניה746מספר ברשם

5JPMORGAN שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא15961596בריטניה746מספר ברשם

1JPMORGAN LUXשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא197197לוקסמבורג444197942מספר ברשם

3JPMORGAN LUXשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא197197לוקסמבורג444197942מספר ברשם

4JPMORGAN LUXשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא197197לוקסמבורג444197942מספר ברשם

5JPMORGAN LUXשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא197197לוקסמבורג444197942מספר ברשם

1NTGSשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא10711071לוקסמבורג4795756מספר ברשם

3NTGSשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא10711071לוקסמבורג4795756מספר ברשם

4NTGSשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא10711071לוקסמבורג4795756מספר ברשם

5NTGSשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא10711071לוקסמבורג4795756מספר ברשם



מספר 
החלטה

מדינת דרכון מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
/ התאגדות

תשובה לשאלת עניין יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
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 

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

1MSCOשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא5252ארה"ב735211מספר ברשם

3MSCOשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא5252ארה"ב735211מספר ברשם

4MSCOשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא5252ארה"ב735211מספר ברשם

5MSCOשרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעהלאלא5252ארה"ב735211מספר ברשם
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