
סעיף 

הצבעה
(עברית) שם תאגיד 

/ חברה' מס

ז.ת
עניין אישימניות'  מס

/ ייפוי כוח/ כתב הצבעה

הצבעה אלקטרונית

ההשתתפות באסיפה 

היא מכח החזקה 

ע שמספרו"בני

מקום התאגדות 

של בעל מניות
אופן הצבעה

נגדישראל1132315כתב הצבעהלא      5104222311,403,658מ"אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע3.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         511776783638,245מ"הראל קרנות נאמנות בע3.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא             5109605869,924מ"קופת תגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע3.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא      5402532751,110,299שותפות סל הפיניקס3.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא      5200231854,867,711מ"הפניקס חברה לביטוח בע3.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         540265568160,411שותפות סל מדדים מניות3.1

בעדישראל1132316כתב הצבעהלא             5130264843,266מ"בע' אקסלנס גמל והשת3.1

בעדישראל1132317כתב הצבעהלא         512245812730,070מ"מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע3.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא      5200277152,429,827מנורה מבטחים חברה לביטוח 3.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא             5200425404,196מ"מנורה מבטחים ביטוח בע3.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא                510015951180מ"לביטוח בע' שומרה חב3.1

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא           51079103132,719איביאי ניהול קרנות3.1

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא           51288764759,309אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות3.1

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא           51391070351,908מ"איי חברה לביטוח בע.די.איי3.1

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         520042169213,919מ"איילון חברה לביטוח בע3.1

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         513011445380,923איילון קרנות נאמנות3.1

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         512536608176,193אלומות ניהול קרנות3.1

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא             5115762093,181אפסילון3.1

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא      5122272651,400,742מ"אלדובי קופות גמל ופנסיה בע-הלמן3.1

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         513611509354,300מ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 3.1

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         511303661194,302מ"מגדל  קרנות נאמנות בע3.1

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא           51222232418,300מודלים קרנות נאמנות3.1

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         514884485225,000מור ניהול קרנות נאמנות3.1

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         510954498449,337מ"מיטב דש קרנות נאמנות בע3.1

נגדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא             5137653397,552מ"פסגות קרנות נאמנות בע3.1

קיים    51043904558,356,050מ"יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח בע3.1

: ז"ייפוי כוח לדריו עוזסיני ת

בעדישראל0615839771132315



סעיף 

הצבעה
(עברית) שם תאגיד 

/ חברה' מס

ז.ת
עניין אישימניות'  מס

/ ייפוי כוח/ כתב הצבעה

הצבעה אלקטרונית

ההשתתפות באסיפה 

היא מכח החזקה 

ע שמספרו"בני

מקום התאגדות 

של בעל מניות
אופן הצבעה

נגדישראל1132315כתב הצבעהלא      5104222311,403,658מ"אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע3.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         511776783638,245מ"הראל קרנות נאמנות בע3.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא             5109605869,924מ"קופת תגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע3.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא      5402532751,110,299שותפות סל הפיניקס3.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא      5200231854,867,711מ"הפניקס חברה לביטוח בע3.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         540265568160,411שותפות סל מדדים מניות3.2

בעדישראל1132316כתב הצבעהלא             5130264843,266מ"בע' אקסלנס גמל והשת3.2

בעדישראל1132317כתב הצבעהלא         512245812730,070מ"מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע3.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא      5200277152,429,827מנורה מבטחים חברה לביטוח 3.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא             5200425404,196מ"מנורה מבטחים ביטוח בע3.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא                510015951180מ"לביטוח בע' שומרה חב3.2

נגדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא           51079103132,719איביאי ניהול קרנות3.2

נגדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא           51288764759,309אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות3.2

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא           51391070351,908מ"איי חברה לביטוח בע.די.איי3.2

נגדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         520042169213,919מ"איילון חברה לביטוח בע3.2

נגדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         513011445380,923איילון קרנות נאמנות3.2

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         512536608176,193אלומות ניהול קרנות3.2

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא             5115762093,181אפסילון3.2

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא      5122272651,400,742מ"אלדובי קופות גמל ופנסיה בע-הלמן3.2

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         513611509354,300מ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 3.2

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         511303661194,302מ"מגדל  קרנות נאמנות בע3.2

נגדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא           51222232418,300מודלים קרנות נאמנות3.2

נגדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         514884485225,000מור ניהול קרנות נאמנות3.2

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         510954498449,337מ"מיטב דש קרנות נאמנות בע3.2

נגדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא             5137653397,552מ"פסגות קרנות נאמנות בע3.2

קיים    51043904558,356,050מ"יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח בע3.2

: ז"ייפוי כוח לדריו עוזסיני ת

בעדישראל0615839771132315
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