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בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         513011445268,085איילון קרנות נאמנות3.6

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         512245812730,070מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ3.6

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא      5200277156,077,944מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ 3.6

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           5200746910,000מנורה מבטחים החזקות בע"מ3.6

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           52004254054,565מנורה מבטחים ביטוח בע"מ3.6

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           51001595119,140שומרה חב' לביטוח בע"מ3.6

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           52002839022,193קרן השתלמות למורים תיכוניים3.6

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           52002725159,095קרן השתלמות למורים ולגננות3.6

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           51362111010,570אינפיניטי השתלמות וגמל בע"מ3.6

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא             5200301983,000קרן השתלמות לרוקחים בע"מ3.6

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           52002795417,500קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ3.6

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא             5700149286,659א"ש של עובדי התע"א לניהול ק"ג3.6

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא           51288764726,800אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות3.6

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא           51079103171,082אי.בי.אי. ניהול קרנות3.6

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא           51391070351,908איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ3.6

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         520042169110,019איילון חברה לביטוח בע"מ3.6

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         513011445267,488איילון קרנות נאמנות3.6

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא             5109187413,443אילים קרנות נאמנות3.6

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא      5119446701,248,072אלטשולר שחם ניהול קרנות נ3.6

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא           51114649063,963אנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ3.6

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא             5115762091,127אפסילון3.6

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         512227265938,105הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ3.6

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא             5154470358,981הלמן-אלדובי חח"י גמל בע"מ3.6

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא           52002318536,779הפניקס חברה לביטוח בע"מ3.6

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         511776783955,267הראל קרנות נאמנות בע"מ3.6

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         513611509235,000ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3.6

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         511303661289,774מגדל  קרנות נאמנות בע"מ3.6

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא           51222232489,633מודלים קרנות נאמנות3.6

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא             5148844859,332מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ3.6

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         513534974869,945מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ3.6

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא      5120652021,276,763מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3.6

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         510938608494,130קסם קרנות נאמנות בע"מ3.6

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא      5402532753,549,974שותפות סל הפיניקס3.6

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         540265568178,374שותפות סל מדדים מניות3.6

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא           51175659540,600סיגמא קרנות נאמנות בע"מ3.6

קיים    51043904554,663,438יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ3.6

ייפוי כוח לדוד עוזסיני ת"ז: 

בעדישראל0615839771132315
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בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         513011445268,085איילון קרנות נאמנות3.7

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         512245812730,070מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ3.7

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא      5200277156,077,944מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ 3.7

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           5200746910,000מנורה מבטחים החזקות בע"מ3.7

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           52004254054,565מנורה מבטחים ביטוח בע"מ3.7

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           51001595119,140שומרה חב' לביטוח בע"מ3.7

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           52002839022,193קרן השתלמות למורים תיכוניים3.7

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           52002725159,095קרן השתלמות למורים ולגננות3.7

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           51362111010,570אינפיניטי השתלמות וגמל בע"מ3.7

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא             5200301983,000קרן השתלמות לרוקחים בע"מ3.7

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           52002795417,500קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ3.7

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא             5700149286,659א"ש של עובדי התע"א לניהול ק"ג3.7

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא           51288764726,800אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות3.7

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא           51079103171,082אי.בי.אי. ניהול קרנות3.7

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא           51391070351,908איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ3.7

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         520042169110,019איילון חברה לביטוח בע"מ3.7

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         513011445267,488איילון קרנות נאמנות3.7

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא             5109187413,443אילים קרנות נאמנות3.7

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא      5119446701,248,072אלטשולר שחם ניהול קרנות נ3.7

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא           51114649063,963אנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ3.7

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא             5115762091,127אפסילון3.7

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         512227265938,105הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ3.7

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא             5154470358,981הלמן-אלדובי חח"י גמל בע"מ3.7

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא           52002318536,779הפניקס חברה לביטוח בע"מ3.7

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         511776783955,267הראל קרנות נאמנות בע"מ3.7

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         513611509235,000ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3.7

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         511303661289,774מגדל  קרנות נאמנות בע"מ3.7

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא           51222232489,633מודלים קרנות נאמנות3.7

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא             5148844859,332מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ3.7

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         513534974869,945מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ3.7

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא      5120652021,276,763מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3.7

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         510938608494,130קסם קרנות נאמנות בע"מ3.7

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא      5402532753,549,974שותפות סל הפיניקס3.7

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         540265568178,374שותפות סל מדדים מניות3.7

בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא           51175659540,600סיגמא קרנות נאמנות בע"מ3.7

קיים    51043904554,663,438יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ3.7

ייפוי כוח לדוד עוזסיני ת"ז: 

בעדישראל0615839771132315
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בעדישראל1132315הצבעה אלקטרוניתלא         513011445268,085איילון קרנות נאמנות3.11

בעדישראל1132316כתב הצבעהלא         512245812730,070מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ3.11

בעדישראל1132317כתב הצבעהלא      5200277156,077,944מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ 3.11

בעדישראל1132318כתב הצבעהלא           5200746910,000מנורה מבטחים החזקות בע"מ3.11

בעדישראל1132319כתב הצבעהלא           52004254054,565מנורה מבטחים ביטוח בע"מ3.11

בעדישראל1132320כתב הצבעהלא           51001595119,140שומרה חב' לביטוח בע"מ3.11

בעדישראל1132321כתב הצבעהלא           52002839022,193קרן השתלמות למורים תיכוניים3.11

בעדישראל1132322כתב הצבעהלא           52002725159,095קרן השתלמות למורים ולגננות3.11

בעדישראל1132323כתב הצבעהלא           51362111010,570אינפיניטי השתלמות וגמל בע"מ3.11

בעדישראל1132324כתב הצבעהלא             5200301983,000קרן השתלמות לרוקחים בע"מ3.11

בעדישראל1132325כתב הצבעהלא           52002795417,500קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ3.11

בעדישראל1132326הצבעה אלקטרוניתלא             5700149286,659א"ש של עובדי התע"א לניהול ק"ג3.11

בעדישראל1132327הצבעה אלקטרוניתלא           51288764726,800אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות3.11

בעדישראל1132328הצבעה אלקטרוניתלא           51079103171,082אי.בי.אי. ניהול קרנות3.11

בעדישראל1132329הצבעה אלקטרוניתלא           51391070351,908איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ3.11

בעדישראל1132330הצבעה אלקטרוניתלא         520042169110,019איילון חברה לביטוח בע"מ3.11

בעדישראל1132331הצבעה אלקטרוניתלא         513011445267,488איילון קרנות נאמנות3.11

בעדישראל1132332הצבעה אלקטרוניתלא             5109187413,443אילים קרנות נאמנות3.11

נגדישראל1132333הצבעה אלקטרוניתלא      5119446701,248,072אלטשולר שחם ניהול קרנות נ3.11

בעדישראל1132334הצבעה אלקטרוניתלא           51114649063,963אנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ3.11

בעדישראל1132335הצבעה אלקטרוניתלא             5115762091,127אפסילון3.11

בעדישראל1132336הצבעה אלקטרוניתלא         512227265938,105הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ3.11

בעדישראל1132337הצבעה אלקטרוניתלא             5154470358,981הלמן-אלדובי חח"י גמל בע"מ3.11

בעדישראל1132338הצבעה אלקטרוניתלא           52002318536,779הפניקס חברה לביטוח בע"מ3.11

בעדישראל1132339הצבעה אלקטרוניתלא         511776783955,267הראל קרנות נאמנות בע"מ3.11

בעדישראל1132340הצבעה אלקטרוניתלא         513611509235,000ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ3.11

בעדישראל1132341הצבעה אלקטרוניתלא         511303661289,774מגדל  קרנות נאמנות בע"מ3.11

בעדישראל1132342הצבעה אלקטרוניתלא           51222232489,633מודלים קרנות נאמנות3.11

בעדישראל1132343הצבעה אלקטרוניתלא             5148844859,332מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ3.11

בעדישראל1132344הצבעה אלקטרוניתלא         513534974869,945מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ3.11

בעדישראל1132345הצבעה אלקטרוניתלא      5120652021,276,763מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ3.11

בעדישראל1132346הצבעה אלקטרוניתלא         510938608494,130קסם קרנות נאמנות בע"מ3.11

בעדישראל1132347הצבעה אלקטרוניתלא      5402532753,549,974שותפות סל הפיניקס3.11

בעדישראל1132348הצבעה אלקטרוניתלא         540265568178,374שותפות סל מדדים מניות3.11

בעדישראל1132349הצבעה אלקטרוניתלא           51175659540,600סיגמא קרנות נאמנות בע"מ3.11

קיים    51043904554,663,438יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ3.11

ייפוי כוח לדריו עוזסיני ת"ז: 

בעדישראל0615839771132315
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