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ייפוי כוח

ההשתתפות באסיפה 
היא מכח החזקה 
בני"ע שמספרו

מקום התאגדות 
סעיף 3.3סעיף 3.2סעיף 3.1של בעל מניות

א. דה רוטשילד קרנות נאמנות
EDMOND DE ROTHSCHILD MUTUAL FUNDS 
MANAGEMENT LTD51288764743,250         נגדנגדנגדישראל1132315כתב הצבעהלא

בעדבעדבעדישראל1132315כתב הצבעהלא       YELIN-LAPIDOT PROVIDENT FUNDS MANAGEMENT LTD513611509729,338ילין לפידות קופות גמל בע"מ

נגדנגדנגדישראל1132315כתב הצבעהלא         I.B.I. MUTUAL FUNDS MANAGEMENT (1978) LTD51079103156,584אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות

נגדנגדנגדישראל1132315כתב הצבעהלא           5700117675,580איןקופת"ג אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ

נגדנגדנגדישראל1132315כתב הצבעהלא                51295847139איןתמיר פישמן חברה לניהול קרנות נאמנות

נגדנגדנגדישראל1132315כתב הצבעהלא         57001492814,250איןאגודה שיתופית של עובדי התעשייה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ

נגדנגדנגדישראל1132315כתב הצבעהלא 239,134       510960586איןקופת גמל לעובדי האוניברסיטה בירושלים בע"מ

נגדנגדנגדישראל1132315כתב הצבעהלא 19,940         520028556איןקרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ

נגדנגדנגדישראל1132315כתב הצבעהלא 8,130           520042607איןהנדסאים וטכנאים קופות גמל

נגדנגדנגדישראל1132315כתב הצבעהלא 4,300           520020447איןעמיתים-קרן גמלאות של חברי אגד בע"מ

נגדנגדנגדישראל1132315כתב הצבעהלא 27,033         520022963איןעמיתים-קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ

נגדנגדנגדישראל1132315כתב הצבעהלא 1,237,717    520019688איןעמיתים-מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ

נגדנגדנגדישראל1132315כתב הצבעהלא 356,576       570009852איןעמיתים-פנסיה ותגמולים

נגדנגדנגדישראל1132315כתב הצבעהלא           5700058502,803איןעמיתים-פועלי בניין

נגדנגדנגדישראל1132315כתב הצבעהלא           5700074761,699איןעמיתים-פועלים חקלאיים

נגדנגדנגדישראל1132315כתב הצבעהלא       520020504393,313איןעמיתים- קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ

בעדבעדבעדישראל1132315כתב הצבעהלא         AYALON MUTUAL FUNDS LTD51301144549,529איילון קרנות נאמנות בע"מ

בעדבעדבעדישראל1132315כתב הצבעהלא       510918741299,287איןאילים קרנות נאמנות בע"מ

בעדבעדבעדישראל1132315כתב הצבעהלא       EXCELLENCE MUTUAL FUNDS LTD510938608342,223אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ

בעדבעדבעדישראל1132315כתב הצבעהלא         51130366167,985איןמגדל קרנות נאמנות בע"מ

בעדבעדבעדישראל1132315כתב הצבעהלא       MEITAV DS MUTUAL FUNDS LTD510954498106,246מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ

נגדנגדבעדישראל1132315כתב הצבעהלא         PSAGOT MUTUAL FUNDS LTD51376533922,957פסגות קרנות נאמנות בע"מ

נגדנגדנגדישראל1132315כתב הצבעהלא 259,680       520042169איןאיילון חברה לביטוח בע"מ

נגדנגדנגדישראל1132315כתב הצבעהלא 695,019       513741017איןאיילון פנסיה גמל בע"מ

בעדבעדבעדישראל1132315כתב הצבעהלא           INFINITY PROVIDENT FUNDS MANAGEMENT LTD5136211101,055אינפינטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

בעדבעדבעדישראל1132315כתב הצבעהלא         52004261525,320איןמחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

נגדנגדנגדישראל1132315כתב הצבעהלא    EXCELLENCE NESSUAH GEMEL & PENSION LTD5130264841,351,336אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ

בעדבעדבעדישראל1132315כתב הצבעהלא       513026484151,800איןאי.די.אי חברה לביטוח בע"מ

נגדנגדנגדישראל1132315כתב הצבעהלא HALMAN - ALDUBI PROVIDENT AND PENSION FUNDS LTD512227265           3,000הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

בעדבעדבעדישראל1132315כתב הצבעהלא THE PHOENIX INSURANCE COMPANY LTD520023185       493,700הפניקס חברה לביטוח בע"מ

בעדבעדבעדישראל1132315כתב הצבעהלא 18,886         520030503איןקבוצת הראל (דקלה חברה לביטוח בע"מ)

בעדבעדבעדישראל1132315כתב הצבעהלא HAREL INSURANCE COMPANY LTD520004078       131,565קבוצת הראל (הראל חברה לביטוח בע"מ)

בעדבעדבעדישראל1132315כתב הצבעהלא E.M.I EZER MORTGAGE INSURANCE COMPANY LTD512310509         21,800קבוצת הראל (אי.אם.אי עזר חברה לביטוח משכנתאות)

בעדבעדבעדישראל1132315כתב הצבעהלא 640,547       540247772איןקבוצת הראל (שותפות סל מניות ישראליות)

נגדנגדנגדישראל1132315כתב הצבעהלא 1                  520004896איןמגדל חברה לביטוח בע"מ

נגדנגדנגדישראל1132315כתב הצבעהלא MIGDAL MAKCFET PENSION& PROVIDENT FUNDS LTD512237744                67מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

בעדבעדבעדישראל1132315כתב הצבעהלא MENORA MIVTAHIM PENSIONS & GEMEL LTD512245812    2,128,493מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

בעדבעדבעדישראל1132315כתב הצבעהלא         MENORA MIVTAHIM INSURANCE LTD52004254026,400מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

בעדבעדבעדישראל1132315כתב הצבעהלא       520027715101,464איןמנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ

בעדבעדבעדישראל1132315כתב הצבעהלא         51270985884,890איןרשף חברה לניהול קופות גמל למורים על יסודיים בע"מ

בעדבעדבעדישראל1132315כתב הצבעהלא           SHOMERA INSURANCE COMPANY LTD5100159515,060שומרה חברה לביטוח בע"מ

בעדבעדבעדישראל1132315כתב הצבעהלא       MENORA MIVTACHIM GEMEL LTD512790221545,050מנורה מבטחים גמל בע"מ

יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ
 UNEDCO UNITED ENGINEERING AND DEVELOPMENT
COMPANY LTD51043904548,477,141  קיים

ייפוי כוח לדריו 
עוזסיני ת"ז: 
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