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תשובה יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידות
לשאלת
 עניין 
אישי 

או אחר

אם לחברה ידוע על קשר 
כלשהו בין המצביע ו/או 

מיופה הכוח (שאינם בעל 
עניין אישי) לבין החברה או 

מי מבעלי השליטה בה, 
לרבות קשרי עובד מעביד, 

קשרים עסקיים וכד' יש 
לפירט טיבם, פרט. 

הערות (לרבות אם שם מיופה הכחהצבעה באמצעות
החברה סיווגה 
באופן שונה את 
הצהרת המצביע 

בפועל) 

נושא בעל עניין
משרה 
בכירה

משקיע 
מוסדי

איני עונה בעל שליטה
על אף 
אחת 

מההגדרות 
הנ"ל

כןלאלאלאלאהצבעה אלקטרוניתלא2293422934מספר ת.ז.הגרהס בגדדי1
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4507645076ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע1
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא150000150000ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע1
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא850066850066ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע1
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא862831862831ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע1
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא13950301395030ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע1
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא42330.8542330.85ישראלמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע1
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא100461100461ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות1
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא200000200000ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות1
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא200000200000ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות1
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא340000340000ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות1
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא360885360885ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות1
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא255000255000ישראל          ILמספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות1
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא189103189103ישראל          ILמספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא418800418800ישראל          ILמספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא469159469159ישראל          ILמספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא480529480529ישראל          ILמספר ברשםאיילון קרנות נאמנות1
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא1543515435ישראל          ILמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא2338023380ישראל          ILמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא3934839348ישראל          ILמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא1
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא1584315843ישראלמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע1
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא3180031800ישראלמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע1
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא2508125081ישראלמספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע1
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא559559ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא2884628846ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא9611796117ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא142528142528ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא148515148515ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא164943164943ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא190622190622ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא191080191080ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא191503191503ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא197922197922ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא204145.58204145.58ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא220908.38220908.38ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא239917239917ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא286761286761ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא307193307193ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא379012379012ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא382937382937ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרוניתלא489373489373ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות1
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא175000175000ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ 1
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא5810558105ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ 1
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא340809340809ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ 1
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא4689546895ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)1
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא235000235000ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)1
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא391191391191ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)1
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא253000253000ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)1
לאלאכןלאכןשמשון אורןהצבעה אלקטרוניתלא10367591036759ישראלמספר ברשםהפניקס חברה לביטוח בע1
לאלאכןלאכןשמשון אורןהצבעה אלקטרוניתלא192500192500ישראלמספר ברשםהפניקס חברה לביטוח בע1
לאלאכןלאכןשמשון אורןהצבעה אלקטרוניתלא64971916497191ישראל          ILמספר ברשםשותפות-מניות ישראל-1
כןלאלאלאלאהצבעה אלקטרונית2293422934מספר ת.ז.הגרהס בגדדי3
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4507645076ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע3
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית150000150000ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע3
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית850066850066ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע3
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית862831862831ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע3
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית13950301395030ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע3



לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית42330.8542330.85ישראלמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע3
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית100461100461ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות3
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית200000200000ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות3
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית200000200000ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות3
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית340000340000ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות3
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית360885360885ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות3
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית255000255000ישראל          ILמספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות3
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית189103189103ישראל          ILמספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית418800418800ישראל          ILמספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית469159469159ישראל          ILמספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית480529480529ישראל          ILמספר ברשםאיילון קרנות נאמנות3
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית1543515435ישראל          ILמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית2338023380ישראל          ILמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית3934839348ישראל          ILמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא3
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית1584315843ישראלמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע3
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית3180031800ישראלמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע3
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית2508125081ישראלמספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע3
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית559559ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית2884628846ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית9611796117ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית142528142528ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית148515148515ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית164943164943ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית190622190622ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית191080191080ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית191503191503ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית197922197922ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית204145.58204145.58ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית220908.38220908.38ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית239917239917ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית286761286761ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית307193307193ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית379012379012ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית382937382937ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית489373489373ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות3
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית175000175000ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ 3
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5810558105ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ 3
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית340809340809ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ 3
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4689546895ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)3
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית235000235000ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)3
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית391191391191ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)3
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית253000253000ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)3
לאלאכןלאכןשמשון אורןהצבעה אלקטרונית10367591036759ישראלמספר ברשםהפניקס חברה לביטוח בע3
לאלאכןלאכןשמשון אורןהצבעה אלקטרונית192500192500ישראלמספר ברשםהפניקס חברה לביטוח בע3
לאלאכןלאכןשמשון אורןהצבעה אלקטרונית64971916497191ישראל          ILמספר ברשםשותפות-מניות ישראל-3
כןלאלאלאלאהצבעה אלקטרונית2293422934מספר ת.ז.הגרהס בגדדי4
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4507645076ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע4
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית150000150000ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע4
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית850066850066ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע4
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית862831862831ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע4
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית13950301395030ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע4
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית42330.8542330.85ישראלמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע4
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית100461100461ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות4
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית200000200000ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות4
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית200000200000ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות4
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית340000340000ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות4
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית360885360885ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות4
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית255000255000ישראל          ILמספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות4
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית189103189103ישראל          ILמספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית418800418800ישראל          ILמספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית469159469159ישראל          ILמספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית480529480529ישראל          ILמספר ברשםאיילון קרנות נאמנות4
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית1543515435ישראל          ILמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית2338023380ישראל          ILמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית3934839348ישראל          ILמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא4
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית1584315843ישראלמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע4



לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית3180031800ישראלמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע4
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית2508125081ישראלמספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע4
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית559559ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית2884628846ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית9611796117ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית142528142528ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית148515148515ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית164943164943ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית190622190622ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית191080191080ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית191503191503ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית197922197922ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית204145.58204145.58ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית220908.38220908.38ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית239917239917ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית286761286761ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית307193307193ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית379012379012ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית382937382937ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית489373489373ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות4
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית175000175000ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ 4
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5810558105ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ 4
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית340809340809ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ 4
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4689546895ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)4
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית235000235000ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)4
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית391191391191ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)4
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית253000253000ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)4
לאלאכןלאכןשמשון אורןהצבעה אלקטרונית10367591036759ישראלמספר ברשםהפניקס חברה לביטוח בע4
לאלאכןלאכןשמשון אורןהצבעה אלקטרונית192500192500ישראלמספר ברשםהפניקס חברה לביטוח בע4
לאלאכןלאכןשמשון אורןהצבעה אלקטרונית64971916497191ישראל          ILמספר ברשםשותפות-מניות ישראל-4
כןלאלאלאלאהצבעה אלקטרונית2293422934מספר ת.ז.הגרהס בגדדי5
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4507645076ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע5
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית150000150000ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע5
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית850066850066ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע5
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית862831862831ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע5
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית13950301395030ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע5
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית42330.8542330.85ישראלמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע5
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית100461100461ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות5
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית200000200000ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות5
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית200000200000ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות5
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית340000340000ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות5
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית360885360885ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות5
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית255000255000ישראל          ILמספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות5
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית189103189103ישראל          ILמספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית418800418800ישראל          ILמספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית469159469159ישראל          ILמספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית480529480529ישראל          ILמספר ברשםאיילון קרנות נאמנות5
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית1543515435ישראל          ILמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית2338023380ישראל          ILמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית3934839348ישראל          ILמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא5
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית1584315843ישראלמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע5
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית3180031800ישראלמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע5
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית2508125081ישראלמספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע5
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית559559ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית2884628846ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית9611796117ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית142528142528ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית148515148515ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית164943164943ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית190622190622ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית191080191080ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית191503191503ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית197922197922ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית204145.58204145.58ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית220908.38220908.38ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית239917239917ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5



לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית286761286761ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית307193307193ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית379012379012ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית382937382937ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית489373489373ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות5
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית175000175000ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ 5
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5810558105ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ 5
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית340809340809ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ 5
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4689546895ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)5
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית235000235000ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)5
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית391191391191ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)5
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית253000253000ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)5
לאלאכןלאכןשמשון אורןהצבעה אלקטרונית10367591036759ישראלמספר ברשםהפניקס חברה לביטוח בע5
לאלאכןלאכןשמשון אורןהצבעה אלקטרונית192500192500ישראלמספר ברשםהפניקס חברה לביטוח בע5
לאלאכןלאכןשמשון אורןהצבעה אלקטרונית64971916497191ישראל          ILמספר ברשםשותפות-מניות ישראל-5
כןלאלאלאלאהצבעה אלקטרונית2293422934מספר ת.ז.הגרהס בגדדי6
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4507645076ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע6
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית150000150000ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע6
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית850066850066ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע6
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית862831862831ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע6
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית13950301395030ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע6
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית42330.8542330.85ישראלמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע6
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית100461100461ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות6
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית200000200000ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות6
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית200000200000ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות6
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית340000340000ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות6
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית360885360885ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות6
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית255000255000ישראל          ILמספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות6
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית189103189103ישראל          ILמספר ברשםאיילון קרנות נאמנות6
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית418800418800ישראל          ILמספר ברשםאיילון קרנות נאמנות6
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית469159469159ישראל          ILמספר ברשםאיילון קרנות נאמנות6
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית480529480529ישראל          ILמספר ברשםאיילון קרנות נאמנות6
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית1543515435ישראל          ILמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא6
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית2338023380ישראל          ILמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא6
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית3934839348ישראל          ILמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא6
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית1584315843ישראלמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע6
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית3180031800ישראלמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע6
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית2508125081ישראלמספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע6
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית559559ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות6
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית2884628846ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות6
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית9611796117ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות6
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית142528142528ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות6
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית148515148515ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות6
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית164943164943ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות6
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית190622190622ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות6
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית191080191080ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות6
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית191503191503ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות6
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית197922197922ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות6
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית204145.58204145.58ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות6
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית220908.38220908.38ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות6
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית239917239917ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות6
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית286761286761ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות6
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית307193307193ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות6
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית379012379012ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות6
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית382937382937ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות6
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית489373489373ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות6
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית175000175000ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ 6
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5810558105ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ 6
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית340809340809ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ 6
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4689546895ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)6
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית235000235000ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)6
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית391191391191ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)6
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית253000253000ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)6
לאלאכןלאכןשמשון אורןהצבעה אלקטרונית10367591036759ישראלמספר ברשםהפניקס חברה לביטוח בע6
לאלאכןלאכןשמשון אורןהצבעה אלקטרונית192500192500ישראלמספר ברשםהפניקס חברה לביטוח בע6
לאלאכןלאכןשמשון אורןהצבעה אלקטרונית64971916497191ישראל          ILמספר ברשםשותפות-מניות ישראל-6



כןלאלאלאלאהצבעה אלקטרונית2293422934מספר ת.ז.הגרהס בגדדי7
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4507645076ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע7
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית150000150000ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע7
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית850066850066ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע7
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית862831862831ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע7
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית13950301395030ישראל          ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע7
לאלאכןלאכןבוארון מאיההצבעה אלקטרונית42330.8542330.85ישראלמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע7
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית100461100461ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות7
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית200000200000ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות7
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית200000200000ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות7
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית340000340000ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות7
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית360885360885ישראל          ILמספר ברשםאפסילון ניהול קרנות7
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית255000255000ישראל          ILמספר ברשםסיגמא קרנות נאמנות7
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית189103189103ישראל          ILמספר ברשםאיילון קרנות נאמנות7
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית418800418800ישראל          ILמספר ברשםאיילון קרנות נאמנות7
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית469159469159ישראל          ILמספר ברשםאיילון קרנות נאמנות7
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית480529480529ישראל          ILמספר ברשםאיילון קרנות נאמנות7
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית1543515435ישראל          ILמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא7
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית2338023380ישראל          ILמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא7
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית3934839348ישראל          ILמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נא7
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית1584315843ישראלמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות  בע7
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית3180031800ישראלמספר ברשםמיטב תכלית קרנות נאמנות בע7
לאלאכןלאלאנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית2508125081ישראלמספר ברשםתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע7
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית559559ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות7
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית2884628846ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות7
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית9611796117ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות7
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית142528142528ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות7
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית148515148515ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות7
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית164943164943ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות7
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית190622190622ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות7
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית191080191080ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות7
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית191503191503ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות7
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית197922197922ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות7
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית204145.58204145.58ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות7
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית220908.38220908.38ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות7
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית239917239917ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות7
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית286761286761ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות7
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית307193307193ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות7
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית379012379012ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות7
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית382937382937ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות7
לאלאכןלאכןנגר     אסנת הצבעה אלקטרונית489373489373ישראל          ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות7
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית175000175000ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ 7
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית5810558105ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ 7
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית340809340809ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ 7
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית4689546895ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)7
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית235000235000ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)7
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית391191391191ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)7
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרונית253000253000ישראלמספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)7
לאלאכןלאכןשמשון אורןהצבעה אלקטרונית10367591036759ישראלמספר ברשםהפניקס חברה לביטוח בע7
לאלאכןלאכןשמשון אורןהצבעה אלקטרונית192500192500ישראלמספר ברשםהפניקס חברה לביטוח בע7
לאלאכןלאכןשמשון אורןהצבעה אלקטרונית64971916497191ישראל          ILמספר ברשםשותפות-מניות ישראל-7


		2021-10-10T13:32:40+0000
	Not specified




