
מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאהשתתפות באסיפהבעל השליטהלא       6,986,115       6,986,115ישראל513141358מספר ברשםי.ח. דמרי אחזקות (2001) בע"מ1

לאהשתתפות באסיפהבעל השליטהלא       6,986,115       6,986,115ישראל513141358מספר ברשםי.ח. דמרי אחזקות (2001) בע"מ2

לאהשתתפות באסיפהבעל השליטהלא       6,986,115       6,986,115ישראל513141358מספר ברשםי.ח. דמרי אחזקות (2001) בע"מ3

לאהשתתפות באסיפהבעל השליטהלא       6,986,115       6,986,115ישראל513141358מספר ברשםי.ח. דמרי אחזקות (2001) בע"מ4

לאהשתתפות באסיפהבעל השליטהלא       4,811,648       4,811,648ישראל513512152מספר ברשםי.ח. דמרי השקעות בע"מ1

לאהשתתפות באסיפהבעל השליטהלא       4,811,648       4,811,648ישראל513512152מספר ברשםי.ח. דמרי השקעות בע"מ2

לאהשתתפות באסיפהבעל השליטהלא       4,811,648       4,811,648ישראל513512152מספר ברשםי.ח. דמרי השקעות בע"מ3

לאהשתתפות באסיפהבעל השליטהלא       4,811,648       4,811,648ישראל513512152מספר ברשםי.ח. דמרי השקעות בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,226.004,226.00ישראל510142789מספר ברשםחברת בית למיד דלית בעמ1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,000.001,000.00ישראל510773922מספר ברשםארם 06 ומעלה קופ"ג לתגמולים של1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,300.004,300.00ישראל510773922מספר ברשםארם 06-05  קופג לתגמולים של אר1

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5.005.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית6.006.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית13.0013.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית21.0021.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית31.0031.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית36.0036.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית42.0042.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית63.0063.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית449.00449.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,291.001,291.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,753.003,753.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית6,935.006,935.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית18,134.0018,134.00

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,500.001,500.00ישראל510800402מספר ברשםהקרן לביטוח הדדי1

לאלאכןלאלאוייס ליאורההצבעה אלקטרונית1,978.001,978.00ישראל510806870מספר ברשםרעות כללית בנאמנות עבור עמיתים1

לאלאכןלאלאוייס ליאורההצבעה אלקטרונית3,568.003,568.00ישראל510960586מספר ברשםקופת הגמל לעובדי האוניברסיטה ה1

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית733.00733.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ1

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,500.001,500.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ1

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,990.001,990.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ1

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית12.0012.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית32.0032.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית34.0034.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית45.0045.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית50.0050.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית89.0089.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית100.00100.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית267.00267.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית300.00300.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית372.00372.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית524.00524.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,949.001,949.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית2,815.002,815.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית3,401.003,401.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית3,560.003,560.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית5,844.005,844.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית5,901.005,901.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית6,261.006,261.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית7,859.007,859.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית7,909.007,909.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית8,012.008,012.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית9,661.009,661.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית4,651.004,651.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל ניהול קרנות1

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,400.001,400.00

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,839.001,839.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית2,371.002,371.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ1

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית370.00370.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית480.00480.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,048.002,048.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,300.002,300.00

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,500.002,500.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,978.002,978.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ1



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,201.005,201.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ1

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית9.009.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית98.0098.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית191.00191.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית210.00210.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית440.00440.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית534.00534.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית700.00700.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית762.00762.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית905.00905.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,120.001,120.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,350.001,350.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,357.002,357.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,900.002,900.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,927.002,927.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,129.003,129.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,120.004,120.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,300.004,300.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,400.005,400.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית7,000.007,000.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית8,731.008,731.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית9,092.009,092.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית9,500.009,500.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית15,387.0015,387.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית24,734.0024,734.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית25,299.0025,299.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית51,564.0051,564.00

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,690.004,690.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,900.005,900.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית511776783ISRAEL9,000.009,000.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ1



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית511776783ISRAEL750.00750.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית511776783ISRAEL1,000.001,000.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית511776783ISRAEL2,000.002,000.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,000.001,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,200.001,200.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,500.002,500.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,155.002,155.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,000.004,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,000.005,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ1

1
 עתודות- " קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים"

בע"מ
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,359.005,359.00ישראל511789190מספר ברשם

1
 עתודות- " קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים"

בע"מ
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית31,365.0031,365.00ישראל511789190מספר ברשם

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית225.00225.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית280.00280.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית657.00657.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית906.00906.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית31.0031.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית36.0036.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית42.0042.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית63.0063.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית449.00449.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,291.001,291.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,753.003,753.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית6,935.006,935.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית18,134.0018,134.00

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,500.001,500.00ישראל510800402מספר ברשםהקרן לביטוח הדדי2

לאלאכןלאלאוייס ליאורההצבעה אלקטרונית1,978.001,978.00ישראל510806870מספר ברשםרעות כללית בנאמנות עבור עמיתים2

לאלאכןלאלאוייס ליאורההצבעה אלקטרונית3,568.003,568.00ישראל510960586מספר ברשםקופת הגמל לעובדי האוניברסיטה ה2

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית733.00733.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ2

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,500.001,500.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ2

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,990.001,990.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ2

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית12.0012.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית32.0032.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית34.0034.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית45.0045.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית50.0050.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית89.0089.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית100.00100.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית267.00267.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית300.00300.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית372.00372.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית524.00524.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,949.001,949.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית2,815.002,815.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית3,401.003,401.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית3,560.003,560.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית5,844.005,844.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית5,901.005,901.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית6,261.006,261.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית7,859.007,859.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית7,909.007,909.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית8,012.008,012.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית9,661.009,661.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ2

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית4,651.004,651.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל ניהול קרנות2

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,400.001,400.00

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,839.001,839.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ2

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית2,371.002,371.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ2

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית370.00370.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית480.00480.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,048.002,048.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,300.002,300.00

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

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,978.002,978.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ2



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,201.005,201.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ2

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית9.009.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית98.0098.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית191.00191.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית210.00210.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית440.00440.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית534.00534.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית700.00700.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית762.00762.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית905.00905.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,120.001,120.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,350.001,350.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,357.002,357.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,900.002,900.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,927.002,927.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,129.003,129.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,120.004,120.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,300.004,300.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,400.005,400.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית7,000.007,000.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית8,731.008,731.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית9,092.009,092.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית9,500.009,500.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית15,387.0015,387.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית24,734.0024,734.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית25,299.0025,299.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית51,564.0051,564.00

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

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,900.005,900.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע2

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



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

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

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

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

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

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

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

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,155.002,155.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ2

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

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,000.005,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ2

2
 עתודות- " קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים"

בע"מ
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,359.005,359.00ישראל511789190מספר ברשם

2
 עתודות- " קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים"

בע"מ
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית31,365.0031,365.00ישראל511789190מספר ברשם

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית225.00225.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית280.00280.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית657.00657.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית906.00906.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית978.00978.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,361.001,361.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,502.001,502.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,049.003,049.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית4,669.004,669.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית8,602.008,602.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית9,893.009,893.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית12,280.0012,280.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL40.0040.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL45.0045.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL45.0045.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL50.0050.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL50.0050.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL50.0050.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL108.00108.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL166.00166.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL191.00191.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית100.00100.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית116.00116.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית257.00257.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית368.00368.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית493.00493.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית870.00870.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,206.001,206.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,515.001,515.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,718.001,718.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,432.002,432.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,555.002,555.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,984.002,984.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,197.003,197.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,822.003,822.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית4,357.004,357.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית4,912.004,912.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית8,071.008,071.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית9,116.009,116.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית10,855.0010,855.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית12,105.0012,105.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית13,618.0013,618.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית15,736.0015,736.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית19,123.0019,123.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית22,053.0022,053.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית30,904.0030,904.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית33,917.0033,917.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית35,900.0035,900.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית77,046.0077,046.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית106,205.00106,205.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית123,613.00123,613.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית147,009.00147,009.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית241,543.00241,543.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית150.00150.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית179.00179.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית1,200.001,200.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית8,653.008,653.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל4

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1.001.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית20.0020.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית20.0020.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית51.0051.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית93.0093.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית93.0093.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית125.00125.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית148.00148.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית190.00190.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית203.00203.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית227.00227.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית267.00267.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית302.00302.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית337.00337.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית530.00530.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית747.00747.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית850.00850.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית975.00975.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,147.001,147.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,200.001,200.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,208.002,208.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,520.002,520.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,963.002,963.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,842.003,842.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאלאשמשון אורןהצבעה אלקטרונית834.00834.00ישראל513026484מספר ברשםהפניקס פנסיה וגמל בע"מ - הלמן4

לאלאכןלאלאשמשון אורןהצבעה אלקטרונית1,203.001,203.00ישראל513026484מספר ברשםהפניקס פנסיה וגמל בע"מ - הלמן4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,590.001,590.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית ק.נ אלמגו4

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית50.0050.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית75.0075.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית91.0091.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית117.00117.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית191.00191.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית360.00360.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית689.00689.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית850.00850.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,000.001,000.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,316.001,316.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,583.001,583.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,150.002,150.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,193.002,193.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,680.002,680.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,900.002,900.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,517.003,517.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,641.003,641.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,960.003,960.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית5,000.005,000.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית5,990.005,990.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית10,000.0010,000.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית11,741.0011,741.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית11,750.0011,750.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית12,832.0012,832.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית13,686.0013,686.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית14,647.0014,647.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית26,915.0026,915.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,500.002,500.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמ4

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית978.00978.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,361.001,361.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,502.001,502.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,049.003,049.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית4,669.004,669.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית8,602.008,602.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית9,893.009,893.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית12,280.0012,280.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית13,185.0013,185.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית13,781.0013,781.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית20,509.0020,509.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית39,490.0039,490.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL11.0011.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL17.0017.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL30.0030.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL30.0030.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL35.0035.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL40.0040.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL45.0045.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL45.0045.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL50.0050.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL50.0050.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL50.0050.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL108.00108.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL166.00166.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL191.00191.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית100.00100.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית116.00116.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית257.00257.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית368.00368.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית493.00493.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית870.00870.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,206.001,206.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,515.001,515.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,718.001,718.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,432.002,432.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,555.002,555.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,984.002,984.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,197.003,197.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,822.003,822.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית4,357.004,357.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית4,912.004,912.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית8,071.008,071.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית9,116.009,116.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית10,855.0010,855.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית12,105.0012,105.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית13,618.0013,618.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית15,736.0015,736.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית19,123.0019,123.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית22,053.0022,053.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית30,904.0030,904.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית33,917.0033,917.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית35,900.0035,900.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית77,046.0077,046.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית106,205.00106,205.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית123,613.00123,613.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית147,009.00147,009.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית241,543.00241,543.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית150.00150.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית179.00179.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית1,200.001,200.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית8,653.008,653.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל1



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1.001.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית20.0020.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית20.0020.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית51.0051.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית93.0093.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית93.0093.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית125.00125.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית148.00148.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית190.00190.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית203.00203.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית227.00227.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית267.00267.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית302.00302.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית337.00337.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית530.00530.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית747.00747.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית850.00850.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית975.00975.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,147.001,147.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,200.001,200.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,208.002,208.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,520.002,520.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,963.002,963.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,842.003,842.00

לאלאכןלאלאשמשון אורןהצבעה אלקטרונית834.00834.00ישראל513026484מספר ברשםהפניקס פנסיה וגמל בע"מ - הלמן1

לאלאכןלאלאשמשון אורןהצבעה אלקטרונית1,203.001,203.00ישראל513026484מספר ברשםהפניקס פנסיה וגמל בע"מ - הלמן1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,590.001,590.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית ק.נ אלמגו1

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית50.0050.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית75.0075.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית91.0091.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית117.00117.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית191.00191.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית360.00360.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית689.00689.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית850.00850.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,000.001,000.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,316.001,316.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,583.001,583.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,150.002,150.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,193.002,193.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,680.002,680.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,900.002,900.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,517.003,517.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,641.003,641.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,960.003,960.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית5,000.005,000.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית5,990.005,990.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית10,000.0010,000.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית11,741.0011,741.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית11,750.0011,750.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית12,832.0012,832.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית13,686.0013,686.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית14,647.0014,647.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית26,915.0026,915.00

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,500.002,500.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,114.002,114.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,057.003,057.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית4,466.004,466.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית11,796.0011,796.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,654.001,654.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ1



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,137.003,137.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית7,815.007,815.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ1

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית20,111.0020,111.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ1

1
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - 

נוסטרו
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית5,395.005,395.00ישראל513534974מספר ברשם

1
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - 

נוסטרו
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית5,516.005,516.00ישראל513534974מספר ברשם

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית38.0038.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית100.00100.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית238.00238.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית336.00336.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית739.00739.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית2,322.002,322.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית3,102.003,102.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית5,002.005,002.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית6,742.006,742.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית8,142.008,142.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית9,560.009,560.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית14,979.0014,979.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית27,177.0027,177.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית33,719.0033,719.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית68,217.0068,217.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית10.0010.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית62.0062.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית203.00203.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית298.00298.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית317.00317.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית487.00487.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית569.00569.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית569.00569.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית571.00571.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית598.00598.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית599.00599.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית700.00700.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית956.00956.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית1,137.001,137.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית1,591.001,591.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית1,611.001,611.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית1,659.001,659.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית2,336.002,336.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית2,674.002,674.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית3,303.003,303.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית4,876.004,876.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית5,346.005,346.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית5,834.005,834.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית7,268.007,268.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית14,836.0014,836.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ1



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

516189131מספר ברשםברק קרנות נאמנות  ב1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית9.009.00

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית12,015.0012,015.00ישראל520023094מספר ברשםגילעד גימלאות לעובדים דתיים בעמ1

520024985מספר ברשםעגור חברה לניהול קו1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,312.005,312.00

520024985מספר ברשםעגור חברה לניהול קו1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית59,282.0059,282.00

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית813,897.00813,897.00ישראל520027715מספר ברשםמנורה מבטחים חב' לביטוח, מנורה1

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית9,535.009,535.00ישראל520027954מספר ברשםהישת' אקדמאים כללי בניהול אי ב1

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית941.00941.00ישראל520027954מספר ברשםהשת' אקדמאים- מנייתי מור1

520028556מספר ברשםהחברה לניהול קרן הה1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאוייס ליאורההצבעה אלקטרונית713.00713.00

1
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי 

המדינה בע"מ
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית273.00273.00ישראל520032269מספר ברשם

1
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי 

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

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית9,620.009,620.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,550.002,550.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית7,802.007,802.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,230.001,230.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ עד 105

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית57.0057.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית78.0078.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית350.00350.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית748.00748.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית760.00760.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית792.00792.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,555.002,555.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,406.003,406.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית7,780.007,780.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית12,209.0012,209.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית12,290.0012,290.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית20,105.0020,105.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית22,091.0022,091.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ1

1
עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות 

בע"מ
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית8,630.008,630.00ישראל520042581מספר ברשם

520042607מספר ברשםהנדסאים וטכנאים-חבר1
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאוייס ליאורההצבעה אלקטרונית700.00700.00

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית10,250.0010,250.00ישראל520042615מספר ברשםמחר לבני 05 ומטה בניהול אי.בי.1

לאלאכןלאלאשמשון אורןהצבעה אלקטרונית26,585.5726,585.57ישראל540265568מספר ברשםשותפות- סל מדדים מניות1

לאלאכןלאלאשמשון אורןהצבעה אלקטרונית22,200.0022,200.00ישראל540265568מספר ברשםשותפות סל ממדים מניות1



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,250,008.001,250,008.00ישראל540271491מספר ברשםכלל סל מניות ישראל1

לאלאכןלאכןאריאלי יונתן מאירהצבעה אלקטרונית3,171.003,171.00ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל-מניות ישראל1

לאלאכןלאכןאריאלי יונתן מאירהצבעה אלקטרונית866,620.00866,620.00ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל-מניות ישראל1

לאלאכןלאכןאריאלי יונתן מאירהצבעה אלקטרונית29,918.0029,918.00ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל-מניות ישראל1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,000.003,000.00ישראל570002618מספר ברשםקופת תגמולים של עובדי עת"א - מ1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית314.00314.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אל על מניות1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית435.00435.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אלעל 06 ומעלה1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית6,615.006,615.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אלעל 06-05 אמבן1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,237.005,237.00ישראל570014928מספר ברשםתעשייה אוירית מסלול 06-05 אמבן1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית481.00481.00ישראל570014928מספר ברשםתעשייה אוירית מסלול 06-05 בניה1

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,226.004,226.00ישראל510142789מספר ברשםחברת בית למיד דלית בעמ2

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,000.001,000.00ישראל510773922מספר ברשםארם 06 ומעלה קופ"ג לתגמולים של2

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,300.004,300.00ישראל510773922מספר ברשםארם 06-05  קופג לתגמולים של אר2

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5.005.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית6.006.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית13.0013.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית21.0021.00

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,500.001,500.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ4

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,990.001,990.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ4

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית12.0012.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית32.0032.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית34.0034.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית45.0045.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית50.0050.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית89.0089.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית100.00100.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית267.00267.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית300.00300.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית372.00372.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית524.00524.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,949.001,949.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית2,815.002,815.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית3,401.003,401.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית3,560.003,560.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית5,844.005,844.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית5,901.005,901.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית6,261.006,261.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית7,859.007,859.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית7,909.007,909.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית8,012.008,012.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית9,661.009,661.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית4,651.004,651.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל ניהול קרנות4

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,400.001,400.00

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,839.001,839.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית2,371.002,371.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ4

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית370.00370.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית480.00480.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,048.002,048.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,300.002,300.00

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,500.002,500.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,978.002,978.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,201.005,201.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ4

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית9.009.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית98.0098.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית191.00191.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית210.00210.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית440.00440.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית534.00534.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית700.00700.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית762.00762.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית905.00905.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,120.001,120.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,350.001,350.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,357.002,357.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,900.002,900.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,927.002,927.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,129.003,129.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,120.004,120.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,300.004,300.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,400.005,400.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית7,000.007,000.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית8,731.008,731.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית9,092.009,092.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית9,500.009,500.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית15,387.0015,387.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית24,734.0024,734.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית25,299.0025,299.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית51,564.0051,564.00

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,690.004,690.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,900.005,900.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית511776783ISRAEL9,000.009,000.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית511776783ISRAEL750.00750.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית511776783ISRAEL1,000.001,000.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית511776783ISRAEL2,000.002,000.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,000.001,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,200.001,200.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,500.002,500.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,155.002,155.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,000.004,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,000.005,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ4

4
 עתודות- " קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים"

בע"מ
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,359.005,359.00ישראל511789190מספר ברשם

4
 עתודות- " קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים"

בע"מ
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית31,365.0031,365.00ישראל511789190מספר ברשם



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית225.00225.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית280.00280.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית657.00657.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית906.00906.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית978.00978.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,361.001,361.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,502.001,502.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,049.003,049.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית4,669.004,669.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית8,602.008,602.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית9,893.009,893.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית12,280.0012,280.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית13,185.0013,185.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית13,781.0013,781.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית20,509.0020,509.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית39,490.0039,490.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL11.0011.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL17.0017.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL30.0030.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL30.0030.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL35.0035.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ4

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית13,185.0013,185.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית13,781.0013,781.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית20,509.0020,509.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית39,490.0039,490.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL11.0011.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL17.0017.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL30.0030.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL30.0030.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL35.0035.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL40.0040.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL45.0045.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL45.0045.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL50.0050.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL50.0050.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL50.0050.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL108.00108.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL166.00166.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL191.00191.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית100.00100.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית116.00116.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית257.00257.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית368.00368.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית493.00493.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית870.00870.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,206.001,206.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,515.001,515.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,718.001,718.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,432.002,432.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,555.002,555.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,984.002,984.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,197.003,197.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,822.003,822.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית4,357.004,357.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית4,912.004,912.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית8,071.008,071.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית9,116.009,116.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית10,855.0010,855.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית12,105.0012,105.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית13,618.0013,618.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית15,736.0015,736.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית19,123.0019,123.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית22,053.0022,053.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית30,904.0030,904.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית33,917.0033,917.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית35,900.0035,900.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית77,046.0077,046.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית106,205.00106,205.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית123,613.00123,613.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית147,009.00147,009.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית241,543.00241,543.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ2

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית150.00150.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל2

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית179.00179.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל2

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית1,200.001,200.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל2

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית8,653.008,653.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל2

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1.001.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית20.0020.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית20.0020.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית51.0051.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית93.0093.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית93.0093.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית125.00125.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית148.00148.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית190.00190.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית203.00203.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית227.00227.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית267.00267.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית302.00302.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית337.00337.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית530.00530.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית747.00747.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית850.00850.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית975.00975.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,147.001,147.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,200.001,200.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,208.002,208.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,520.002,520.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,963.002,963.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,842.003,842.00

לאלאכןלאלאשמשון אורןהצבעה אלקטרונית834.00834.00ישראל513026484מספר ברשםהפניקס פנסיה וגמל בע"מ - הלמן2

לאלאכןלאלאשמשון אורןהצבעה אלקטרונית1,203.001,203.00ישראל513026484מספר ברשםהפניקס פנסיה וגמל בע"מ - הלמן2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,590.001,590.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית ק.נ אלמגו2

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית50.0050.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית75.0075.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית91.0091.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית117.00117.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית191.00191.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית360.00360.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית689.00689.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית850.00850.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,000.001,000.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,316.001,316.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,583.001,583.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,150.002,150.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,193.002,193.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,680.002,680.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,900.002,900.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,517.003,517.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,641.003,641.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,960.003,960.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית5,000.005,000.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית5,990.005,990.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית10,000.0010,000.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית11,741.0011,741.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית11,750.0011,750.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית12,832.0012,832.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית13,686.0013,686.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית14,647.0014,647.00

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,114.002,114.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,057.003,057.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית4,466.004,466.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית11,796.0011,796.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,654.001,654.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,137.003,137.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית7,815.007,815.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ4

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית20,111.0020,111.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ4

4
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - 

נוסטרו
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית5,395.005,395.00ישראל513534974מספר ברשם

4
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - 

נוסטרו
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית5,516.005,516.00ישראל513534974מספר ברשם



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית38.0038.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית100.00100.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית238.00238.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית336.00336.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית739.00739.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית2,322.002,322.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית3,102.003,102.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית5,002.005,002.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית6,742.006,742.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית8,142.008,142.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית9,560.009,560.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית14,979.0014,979.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית27,177.0027,177.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית33,719.0033,719.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית68,217.0068,217.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית10.0010.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית62.0062.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית203.00203.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית298.00298.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית317.00317.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית487.00487.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית569.00569.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית569.00569.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית571.00571.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית598.00598.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית599.00599.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית700.00700.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית956.00956.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית1,137.001,137.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית1,591.001,591.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית1,611.001,611.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית1,659.001,659.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית2,336.002,336.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית2,674.002,674.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית3,303.003,303.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית4,876.004,876.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית5,346.005,346.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית5,834.005,834.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית7,268.007,268.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית14,836.0014,836.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ4

516189131מספר ברשםברק קרנות נאמנות  ב4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית9.009.00

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית12,015.0012,015.00ישראל520023094מספר ברשםגילעד גימלאות לעובדים דתיים בעמ4

520024985מספר ברשםעגור חברה לניהול קו4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,312.005,312.00

520024985מספר ברשםעגור חברה לניהול קו4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית59,282.0059,282.00

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית813,897.00813,897.00ישראל520027715מספר ברשםמנורה מבטחים חב' לביטוח, מנורה4



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית9,535.009,535.00ישראל520027954מספר ברשםהישת' אקדמאים כללי בניהול אי ב4

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית941.00941.00ישראל520027954מספר ברשםהשת' אקדמאים- מנייתי מור4

520028556מספר ברשםהחברה לניהול קרן הה4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאוייס ליאורההצבעה אלקטרונית713.00713.00

4
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי 

המדינה בע"מ
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית273.00273.00ישראל520032269מספר ברשם

4
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי 

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

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית9,620.009,620.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,550.002,550.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית7,802.007,802.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,230.001,230.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ עד 405

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית57.0057.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית78.0078.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית350.00350.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית748.00748.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית760.00760.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית792.00792.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,555.002,555.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,406.003,406.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית7,780.007,780.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית12,209.0012,209.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית12,290.0012,290.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית20,105.0020,105.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית22,091.0022,091.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ4

4
עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות 

בע"מ
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית8,630.008,630.00ישראל520042581מספר ברשם

520042607מספר ברשםהנדסאים וטכנאים-חבר4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאוייס ליאורההצבעה אלקטרונית700.00700.00

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית10,250.0010,250.00ישראל520042615מספר ברשםמחר לבני 05 ומטה בניהול אי.בי.4

לאלאכןלאלאשמשון אורןהצבעה אלקטרונית26,585.5726,585.57ישראל540265568מספר ברשםשותפות- סל מדדים מניות4

לאלאכןלאלאשמשון אורןהצבעה אלקטרונית22,200.0022,200.00ישראל540265568מספר ברשםשותפות סל ממדים מניות4

לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,250,008.001,250,008.00ישראל540271491מספר ברשםכלל סל מניות ישראל4

לאלאכןלאכןאריאלי יונתן מאירהצבעה אלקטרונית3,171.003,171.00ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל-מניות ישראל4

לאלאכןלאכןאריאלי יונתן מאירהצבעה אלקטרונית866,620.00866,620.00ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל-מניות ישראל4

לאלאכןלאכןאריאלי יונתן מאירהצבעה אלקטרונית29,918.0029,918.00ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל-מניות ישראל4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,000.003,000.00ישראל570002618מספר ברשםקופת תגמולים של עובדי עת"א - מ4



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית314.00314.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אל על מניות4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית435.00435.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אלעל 06 ומעלה4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית6,615.006,615.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אלעל 06-05 אמבן4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,237.005,237.00ישראל570014928מספר ברשםתעשייה אוירית מסלול 06-05 אמבן4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית481.00481.00ישראל570014928מספר ברשםתעשייה אוירית מסלול 06-05 בניה4

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא2
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית26,915.0026,915.00

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,500.002,500.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,114.002,114.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,057.003,057.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית4,466.004,466.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית11,796.0011,796.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,654.001,654.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,137.003,137.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית7,815.007,815.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ2

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית20,111.0020,111.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ2

2
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - 

נוסטרו
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית5,395.005,395.00ישראל513534974מספר ברשם



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

2
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - 

נוסטרו
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית5,516.005,516.00ישראל513534974מספר ברשם

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית38.0038.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית100.00100.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית238.00238.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית336.00336.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית739.00739.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

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

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית3,102.003,102.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

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

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית6,742.006,742.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית8,142.008,142.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית9,560.009,560.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית14,979.0014,979.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

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

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית33,719.0033,719.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית68,217.0068,217.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ2

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

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

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית203.00203.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

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

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

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית487.00487.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

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

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

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית571.00571.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

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

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

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

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית956.00956.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית1,137.001,137.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית1,591.001,591.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית1,611.001,611.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

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

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית2,336.002,336.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית2,674.002,674.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית3,303.003,303.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית4,876.004,876.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית5,346.005,346.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

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

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית7,268.007,268.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית14,836.0014,836.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ2

516189131מספר ברשםברק קרנות נאמנות  ב2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית9.009.00

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

520024985מספר ברשםעגור חברה לניהול קו2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,312.005,312.00

520024985מספר ברשםעגור חברה לניהול קו2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית59,282.0059,282.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

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

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית9,535.009,535.00ישראל520027954מספר ברשםהישת' אקדמאים כללי בניהול אי ב2

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית941.00941.00ישראל520027954מספר ברשםהשת' אקדמאים- מנייתי מור2

520028556מספר ברשםהחברה לניהול קרן הה2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאוייס ליאורההצבעה אלקטרונית713.00713.00

2
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי 

המדינה בע"מ
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית273.00273.00ישראל520032269מספר ברשם

2
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי 

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

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

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

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית7,802.007,802.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ2

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

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית57.0057.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2

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

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

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

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

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



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

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

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,406.003,406.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית7,780.007,780.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית12,209.0012,209.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית12,290.0012,290.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ2

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

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

2
עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות 

בע"מ
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית8,630.008,630.00ישראל520042581מספר ברשם

520042607מספר ברשםהנדסאים וטכנאים-חבר2
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאוייס ליאורההצבעה אלקטרונית700.00700.00

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

לאלאכןלאלאשמשון אורןהצבעה אלקטרונית26,585.5726,585.57ישראל540265568מספר ברשםשותפות- סל מדדים מניות2

לאלאכןלאלאשמשון אורןהצבעה אלקטרונית22,200.0022,200.00ישראל540265568מספר ברשםשותפות סל ממדים מניות2

לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,250,008.001,250,008.00ישראל540271491מספר ברשםכלל סל מניות ישראל2

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

לאלאכןלאכןאריאלי יונתן מאירהצבעה אלקטרונית866,620.00866,620.00ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל-מניות ישראל2

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



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

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

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית314.00314.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אל על מניות2

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית435.00435.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אלעל 06 ומעלה2

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית6,615.006,615.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אלעל 06-05 אמבן2

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,237.005,237.00ישראל570014928מספר ברשםתעשייה אוירית מסלול 06-05 אמבן2

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

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,226.004,226.00ישראל510142789מספר ברשםחברת בית למיד דלית בעמ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,000.001,000.00ישראל510773922מספר ברשםארם 06 ומעלה קופ"ג לתגמולים של3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,300.004,300.00ישראל510773922מספר ברשםארם 06-05  קופג לתגמולים של אר3

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5.005.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית6.006.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית13.0013.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית21.0021.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית31.0031.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית36.0036.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית42.0042.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית63.0063.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית449.00449.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,291.001,291.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,753.003,753.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית6,935.006,935.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית18,134.0018,134.00

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,500.001,500.00ישראל510800402מספר ברשםהקרן לביטוח הדדי3

לאלאכןלאלאוייס ליאורההצבעה אלקטרונית1,978.001,978.00ישראל510806870מספר ברשםרעות כללית בנאמנות עבור עמיתים3

לאלאכןלאלאוייס ליאורההצבעה אלקטרונית3,568.003,568.00ישראל510960586מספר ברשםקופת הגמל לעובדי האוניברסיטה ה3

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית733.00733.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ3

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,500.001,500.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ3

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,990.001,990.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ3

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית12.0012.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית32.0032.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית34.0034.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית45.0045.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית50.0050.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית89.0089.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית100.00100.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית267.00267.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית300.00300.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית372.00372.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית524.00524.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,949.001,949.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית2,815.002,815.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית3,401.003,401.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית3,560.003,560.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית5,844.005,844.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית5,901.005,901.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית6,261.006,261.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית7,859.007,859.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית7,909.007,909.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית8,012.008,012.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית9,661.009,661.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית4,651.004,651.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל ניהול קרנות3

511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,400.001,400.00

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית1,839.001,839.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאכןנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית2,371.002,371.00ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ3

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית370.00370.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית480.00480.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,048.002,048.00

511756595מספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,300.002,300.00

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,500.002,500.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,978.002,978.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,201.005,201.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות  בע"מ3

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית9.009.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית98.0098.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית191.00191.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית210.00210.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית440.00440.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית534.00534.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית700.00700.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית762.00762.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית905.00905.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,120.001,120.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,350.001,350.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,357.002,357.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,900.002,900.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,927.002,927.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,129.003,129.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,120.004,120.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,300.004,300.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,400.005,400.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית7,000.007,000.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית8,731.008,731.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית9,092.009,092.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית9,500.009,500.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית15,387.0015,387.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית24,734.0024,734.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית25,299.0025,299.00

511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית51,564.0051,564.00

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,690.004,690.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,900.005,900.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית511776783ISRAEL9,000.009,000.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית511776783ISRAEL750.00750.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית511776783ISRAEL1,000.001,000.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית511776783ISRAEL2,000.002,000.00מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,000.001,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,200.001,200.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,500.002,500.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,155.002,155.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,000.004,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,000.005,000.00ישראל511776783מספר ברשםהראל קרנות נאמנות בע"מ3

3
 עתודות- " קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים"

בע"מ
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,359.005,359.00ישראל511789190מספר ברשם

3
 עתודות- " קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים"

בע"מ
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית31,365.0031,365.00ישראל511789190מספר ברשם

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית225.00225.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית280.00280.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית657.00657.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית906.00906.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית978.00978.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,361.001,361.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,502.001,502.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,049.003,049.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית4,669.004,669.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית8,602.008,602.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית9,893.009,893.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית12,280.0012,280.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית13,185.0013,185.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית13,781.0013,781.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית20,509.0020,509.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית39,490.0039,490.00ישראל511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL11.0011.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL17.0017.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL30.0030.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL30.0030.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL35.0035.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL40.0040.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL45.0045.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL45.0045.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL50.0050.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL50.0050.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL50.0050.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL108.00108.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL166.00166.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית512065202ISRAEL191.00191.00מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית100.00100.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית116.00116.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית257.00257.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית368.00368.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית493.00493.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית870.00870.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,206.001,206.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,515.001,515.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,718.001,718.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,432.002,432.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,555.002,555.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,984.002,984.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,197.003,197.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,822.003,822.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית4,357.004,357.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית4,912.004,912.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית8,071.008,071.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית9,116.009,116.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית10,855.0010,855.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית12,105.0012,105.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית13,618.0013,618.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית15,736.0015,736.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית19,123.0019,123.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית22,053.0022,053.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית30,904.0030,904.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית33,917.0033,917.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית35,900.0035,900.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית77,046.0077,046.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית106,205.00106,205.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית123,613.00123,613.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית147,009.00147,009.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית241,543.00241,543.00ישראל512065202מספר ברשםמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית150.00150.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית179.00179.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית1,200.001,200.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית8,653.008,653.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל3

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1.001.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית20.0020.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית20.0020.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית51.0051.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית93.0093.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית93.0093.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית125.00125.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית148.00148.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית190.00190.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית203.00203.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית227.00227.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית267.00267.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית302.00302.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית337.00337.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית530.00530.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית747.00747.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית850.00850.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית975.00975.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,147.001,147.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,200.001,200.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,208.002,208.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,520.002,520.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,963.002,963.00

513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,842.003,842.00

לאלאכןלאלאשמשון אורןהצבעה אלקטרונית834.00834.00ישראל513026484מספר ברשםהפניקס פנסיה וגמל בע"מ - הלמן3

לאלאכןלאלאשמשון אורןהצבעה אלקטרונית1,203.001,203.00ישראל513026484מספר ברשםהפניקס פנסיה וגמל בע"מ - הלמן3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,590.001,590.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית ק.נ אלמגו3

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית50.0050.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית75.0075.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית91.0091.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית117.00117.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית191.00191.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית360.00360.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית689.00689.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית850.00850.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,000.001,000.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,316.001,316.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,583.001,583.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,150.002,150.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,193.002,193.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,680.002,680.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,900.002,900.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,517.003,517.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,641.003,641.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,960.003,960.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית5,000.005,000.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית5,990.005,990.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית10,000.0010,000.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית11,741.0011,741.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית11,750.0011,750.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית12,832.0012,832.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית13,686.0013,686.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית14,647.0014,647.00

513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
IL          

ישראל
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית26,915.0026,915.00

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,500.002,500.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית2,114.002,114.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,057.003,057.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית4,466.004,466.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית11,796.0011,796.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית1,654.001,654.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית3,137.003,137.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית7,815.007,815.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ3

לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית20,111.0020,111.00ישראל513534974מספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

3
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - 

נוסטרו
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית5,395.005,395.00ישראל513534974מספר ברשם

3
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - 

נוסטרו
לאלאכןלאכןבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית5,516.005,516.00ישראל513534974מספר ברשם

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית38.0038.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית100.00100.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית238.00238.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית336.00336.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית739.00739.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית2,322.002,322.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית3,102.003,102.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית5,002.005,002.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית6,742.006,742.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית8,142.008,142.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית9,560.009,560.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית14,979.0014,979.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית27,177.0027,177.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית33,719.0033,719.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית68,217.0068,217.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית10.0010.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית62.0062.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית203.00203.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית298.00298.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית317.00317.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית487.00487.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית569.00569.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית569.00569.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית571.00571.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית598.00598.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית599.00599.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית700.00700.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית956.00956.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית1,137.001,137.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית1,591.001,591.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית1,611.001,611.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית1,659.001,659.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית2,336.002,336.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית2,674.002,674.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית3,303.003,303.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית4,876.004,876.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית5,346.005,346.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית5,834.005,834.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית7,268.007,268.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

לאלאכןלאלאהכט לטםהצבעה אלקטרונית14,836.0014,836.00ישראל513846808מספר ברשםילין לפידות - ניהול קרנות נאמנ3

516189131מספר ברשםברק קרנות נאמנות  ב3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית9.009.00

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית12,015.0012,015.00ישראל520023094מספר ברשםגילעד גימלאות לעובדים דתיים בעמ3

520024985מספר ברשםעגור חברה לניהול קו3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,312.005,312.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

520024985מספר ברשםעגור חברה לניהול קו3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית59,282.0059,282.00

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית813,897.00813,897.00ישראל520027715מספר ברשםמנורה מבטחים חב' לביטוח, מנורה3

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית9,535.009,535.00ישראל520027954מספר ברשםהישת' אקדמאים כללי בניהול אי ב3

לאלאכןלאלאנגר     אסנתהצבעה אלקטרונית941.00941.00ישראל520027954מספר ברשםהשת' אקדמאים- מנייתי מור3

520028556מספר ברשםהחברה לניהול קרן הה3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאוייס ליאורההצבעה אלקטרונית713.00713.00

3
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי 

המדינה בע"מ
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית273.00273.00ישראל520032269מספר ברשם

3
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי 

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

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית9,620.009,620.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,550.002,550.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית7,802.007,802.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,230.001,230.00ישראל520042169מספר ברשםאיילון חברה לביטוח בע"מ עד 305

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית57.0057.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית78.0078.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית350.00350.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית748.00748.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית760.00760.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית792.00792.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית2,555.002,555.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,406.003,406.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית7,780.007,780.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית12,209.0012,209.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית12,290.0012,290.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית20,105.0020,105.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית22,091.0022,091.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ3

3
עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות 

בע"מ
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית8,630.008,630.00ישראל520042581מספר ברשם

520042607מספר ברשםהנדסאים וטכנאים-חבר3
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאוייס ליאורההצבעה אלקטרונית700.00700.00

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית10,250.0010,250.00ישראל520042615מספר ברשםמחר לבני 05 ומטה בניהול אי.בי.3

לאלאכןלאלאשמשון אורןהצבעה אלקטרונית26,585.5726,585.57ישראל540265568מספר ברשםשותפות- סל מדדים מניות3

לאלאכןלאלאשמשון אורןהצבעה אלקטרונית22,200.0022,200.00ישראל540265568מספר ברשםשותפות סל ממדים מניות3

לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,250,008.001,250,008.00ישראל540271491מספר ברשםכלל סל מניות ישראל3

לאלאכןלאכןאריאלי יונתן מאירהצבעה אלקטרונית3,171.003,171.00ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל-מניות ישראל3

לאלאכןלאכןאריאלי יונתן מאירהצבעה אלקטרונית866,620.00866,620.00ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל-מניות ישראל3



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןאריאלי יונתן מאירהצבעה אלקטרונית29,918.0029,918.00ישראל540282217מספר ברשםמגדל סל-מניות ישראל3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,000.003,000.00ישראל570002618מספר ברשםקופת תגמולים של עובדי עת"א - מ3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית314.00314.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אל על מניות3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית435.00435.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אלעל 06 ומעלה3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית6,615.006,615.00ישראל570011767מספר ברשםקופת תגמולים אלעל 06-05 אמבן3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5,237.005,237.00ישראל570014928מספר ברשםתעשייה אוירית מסלול 06-05 אמבן3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית481.00481.00ישראל570014928מספר ברשםתעשייה אוירית מסלול 06-05 בניה3

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,226.004,226.00ישראל510142789מספר ברשםחברת בית למיד דלית בעמ4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,000.001,000.00ישראל510773922מספר ברשםארם 06 ומעלה קופ"ג לתגמולים של4

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4,300.004,300.00ישראל510773922מספר ברשםארם 06-05  קופג לתגמולים של אר4

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5.005.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית6.006.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית13.0013.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית21.0021.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית31.0031.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית36.0036.00



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית42.0042.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית63.0063.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית449.00449.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,291.001,291.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית3,753.003,753.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית6,935.006,935.00

510791031מספר ברשםאי.בי.אי. ניהול קרנ4
IL          

ישראל
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית18,134.0018,134.00

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית1,500.001,500.00ישראל510800402מספר ברשםהקרן לביטוח הדדי4

לאלאכןלאלאוייס ליאורההצבעה אלקטרונית1,978.001,978.00ישראל510806870מספר ברשםרעות כללית בנאמנות עבור עמיתים4

לאלאכןלאלאוייס ליאורההצבעה אלקטרונית3,568.003,568.00ישראל510960586מספר ברשםקופת הגמל לעובדי האוניברסיטה ה4

לאלאכןלאלאבראון שקד שרההצבעה אלקטרונית733.00733.00ישראל511146490מספר ברשםאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ4

1CITIBANK N.A.לא            15,297             15,297ארה"ב1461מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

2CITIBANK N.A.לא            15,297             15,297ארה"ב1461מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

3CITIBANK N.A.לא             15,297             15,297ארה"ב1461מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

4CITIBANK N.A.לא            15,297             15,297ארה"ב1461מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

1GOLDMAN SACHS INTERNATIONALלא367367בריטניה2263951מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

2GOLDMAN SACHS INTERNATIONALלא367367בריטניה2263951מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

3GOLDMAN SACHS INTERNATIONALלא367367בריטניה2263951מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

4GOLDMAN SACHS INTERNATIONALלא367367בריטניה2263951מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

1STATE STREET BANK & TRUST CO.לא               9,123          128,807          137,930ארה"ב04-1867445מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

2STATE STREET BANK & TRUST CO.לא               9,123          128,807          137,930ארה"ב04-1867445מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

3STATE STREET BANK & TRUST CO.לא             58,036            79,894          137,930ארה"ב04-1867445מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

4STATE STREET BANK & TRUST CO.לא               8,895          129,035          137,930ארה"ב04-1867445מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

1THE BANK OF NEW YORK MELLONלא                  803            21,118             21,921ארה"ב774280309מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

2THE BANK OF NEW YORK MELLONלא                  803            21,118             21,921ארה"ב774280309מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

3THE BANK OF NEW YORK MELLONלא             19,244              2,677             21,921ארה"ב774280309מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

4THE BANK OF NEW YORK MELLONלא                  418            21,503             21,921ארה"ב774280309מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

1BROWN BROTHERS HARRIMANלא3,0343,034לוקסמבורג13-4973745מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

2BROWN BROTHERS HARRIMANלא3,0343,034לוקסמבורג13-4973745מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

3BROWN BROTHERS HARRIMANלא3,034213,013לוקסמבורג13-4973745מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

4BROWN BROTHERS HARRIMANלא3,0343,034לוקסמבורג13-4973745מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

1TNTלא24,13324,133בריטניה122020מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

2TNTלא24,13324,133בריטניה122020מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

3TNTלא24,13324,133בריטניה122020מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

4TNTלא24,13324,133בריטניה122020מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

1TNTלא5,2845,284בריטניה122020מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

2TNTלא5,2845,284בריטניה122020מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

3TNTלא5,2845,284בריטניה122020מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

4TNTלא5,2845,284בריטניה122020מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

1TNTלא475475בריטניה122020מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

2TNTלא475475בריטניה122020מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

3TNTלא475475בריטניה122020מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

4TNTלא475475בריטניה122020מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

1JPMORGAN לא              3,460               3,460בריטניה746מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

2JPMORGAN לא              3,460               3,460בריטניה746מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

3JPMORGAN לא               3,460               3,460בריטניה746מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

4JPMORGAN לא              3,460               3,460בריטניה746מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

1JPMORGAN לא            47,923             47,923בריטניה746מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

2JPMORGAN לא            47,923             47,923בריטניה746מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

3JPMORGAN לא            47,923             47,923בריטניה746מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

4JPMORGAN לא            47,923             47,923בריטניה746מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

1JPMORGAN LUXלא197197לוקסמבורג444197942מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

2JPMORGAN LUXלא197197לוקסמבורג444197942מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

3JPMORGAN LUXלא197197לוקסמבורג444197942מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

4JPMORGAN LUXלא197197לוקסמבורג444197942מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

1NTGSלא              1,071               1,071לוקסמבורג4795756מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

2NTGSלא              1,071               1,071לוקסמבורג4795756מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

3NTGSלא               1,071               1,071לוקסמבורג4795756מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

4NTGSלא              1,071               1,071לוקסמבורג4795756מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

1MSCONYלא                    52                    52ארה"ב735211מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

2MSCONYלא                    52                    52ארה"ב735211מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה



מספר 
החלטה

מדינת מספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
דרכון / 

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 

תשובת המצביע שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
לשאלה בנושא 
עניין אישי או 

אחר

האם סימן 
במערכת 

ההצבעות בעל 
עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

3MSCONYלא52                    52ארה"ב735211מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה

4MSCONYלא                    52                    52ארה"ב735211מספר ברשם
מיופת הכח עובדת 

החברה
שרון גיגי מרקוסיפו"כ והוראות הצבעה
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