
סעיף 

הצבעה
 שם תאגיד (עברית)

מס' חברה/ 

ת.ז
עניין אישי מס' מניות

כתב הצבעה/ ייפוי כוח/ 

הצבעה אלקטרונית

ההשתתפות באסיפה 

היא מכח החזקה 

בני"ע שמספרו

מקום התאגדות 

של בעל מניות
אופן הצבעה

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא             5200426154,109מחר חברה לניהול קופ"ג בע"מ1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא      5402714917,722,251כלל סל מניות ישראל 1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         511789190216,647עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא             5122675921,392הראל פנסיה וגמל בע"מ1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא      5402477721,253,116שותפות סל מניות ישראליות (בע"מ1.1

נגדישראל1132315כתב הצבעהלא           52002881211,500החברה המנהלת קרן גבלאות של חברי דן1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא             5109275369,978יהב אחים ואחיות1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           52002839022,193קרן השתלמות למורים תיכוניים1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           52002725159,095קרן השתלמות למורים ולגננות1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא             5200301983,000קרן השתלמות לרוקחים בע"מ1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           52002795417,500קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא             5700149286,659א"ש של עובדי התע"א לניהול ק"ג1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           51288764725,125אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           51079103186,921אי.בי.אי. ניהול קרנות1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           51391070337,419איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא      5200277157,825,446מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ 1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא             5200074696,200מנורה מבטחים החזקות בע"מ1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         520042540768,398מנורה מבטחים ביטוח בע"מ1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           51001595114,716שומרה חב' לביטוח בע"מ1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא             5136211108,530אינפיניטי השתלמות וגמל בע"מ1.1

נגדישראל1132315כתב הצבעהלא         520042169112,659איילון חברה לביטוח בע"מ1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         513011445148,125איילון קרנות נאמנות1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא                510918741800אילים קרנות נאמנות1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         511944670109,258אלטשולר שחם ניהול קרנות נ1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           51114649017,887אנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           51188046016,365אנליסט קופות גמל בע"מ1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         512227265867,041הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           51544703530,768הלמן-אלדובי חח"י גמל בע"מ1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           52002318542,232הפניקס חברה לביטוח בע"מ1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         511776783606,450הראל קרנות נאמנות בע"מ1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         513611509461,000ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         513846808174,693ילין - לפידות ניהול קרנות נאמנות בע"מ1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         511303661496,942מגדל  קרנות נאמנות בע"מ1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         513765339380,409פסגות קרנות נאמנות1.1

בעדישראל1132316כתב הצבעהלא         514884485282,006מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ1.1

בעדישראל1132317כתב הצבעהלא      5135349741,085,595מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ1.1

בעדישראל1132318כתב הצבעהלא      5120652021,822,248מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1.1

בעדישראל1132319כתב הצבעהלא         510938608564,605קסם קרנות נאמנות בע"מ1.1

בעדישראל1132320כתב הצבעהלא      5402532754,160,327שותפות סל הפיניקס1.1

בעדישראל1132321כתב הצבעהלא         540265568266,464שותפות סל מדדים מניות1.1

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         511756595118,247סיגמא קרנות נאמנות בע"מ1.1

קיים      305180961,782,300 אברהם נוסבאום (יו"ר דירקטוריון ומבעלי השליטה החברה)1.1

ייפוי כוח לדוד עוזסיני ת"ז: 

בעד ישראל0615839771132315

קיים         57052714537,529 דפנה לוי (מבעלי השליטה בחברה)1.1

ייפוי כוח לדוד עוזסיני ת"ז: 

בעד ישראל0615839771132315

קיים    51043904557,796,050יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ1.1

ייפוי כוח לדוד עוזסיני ת"ז: 

בעדישראל0615839771132315



סעיף 
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בעדישראל1132315כתב הצבעהלא             5200426154,109מחר חברה לניהול קופ"ג בע"מ1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא      5402714917,722,251כלל סל מניות ישראל 1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         511789190216,647עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא             5122675921,392הראל פנסיה וגמל בע"מ1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא      5402477721,253,116שותפות סל מניות ישראליות (בע"מ1.2

נגדישראל1132315כתב הצבעהלא           52002881211,500החברה המנהלת קרן גבלאות של חברי דן1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא             5109275369,978יהב אחים ואחיות1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           52002839022,193קרן השתלמות למורים תיכוניים1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           52002725159,095קרן השתלמות למורים ולגננות1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא             5200301983,000קרן השתלמות לרוקחים בע"מ1.2

נגדישראל1132315כתב הצבעהלא           52002795417,500קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא             5700149286,659א"ש של עובדי התע"א לניהול ק"ג1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           51288764725,125אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           51079103186,921אי.בי.אי. ניהול קרנות1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           51391070337,419איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא      5200277157,825,446מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ 1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא             5200074696,200מנורה מבטחים החזקות בע"מ1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         520042540768,398מנורה מבטחים ביטוח בע"מ1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           51001595114,716שומרה חב' לביטוח בע"מ1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא             5136211108,530אינפיניטי השתלמות וגמל בע"מ1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         520042169112,659איילון חברה לביטוח בע"מ1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         513011445148,125איילון קרנות נאמנות1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא                510918741800אילים קרנות נאמנות1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         511944670109,258אלטשולר שחם ניהול קרנות נ1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           51114649017,887אנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           51188046016,365אנליסט קופות גמל בע"מ1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         512227265867,041הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           51544703530,768הלמן-אלדובי חח"י גמל בע"מ1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא           52002318542,232הפניקס חברה לביטוח בע"מ1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         511776783606,450הראל קרנות נאמנות בע"מ1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         513611509461,000ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         513846808174,693ילין - לפידות ניהול קרנות נאמנות בע"מ1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         511303661496,942מגדל  קרנות נאמנות בע"מ1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         513765339380,409פסגות קרנות נאמנות1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         514884485282,006מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא      5135349741,085,595מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא      5120652021,822,248מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         510938608564,605קסם קרנות נאמנות בע"מ1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא      5402532754,160,327שותפות סל הפיניקס1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         540265568266,464שותפות סל מדדים מניות1.2

בעדישראל1132315כתב הצבעהלא         511756595118,247סיגמא קרנות נאמנות בע"מ1.2

קיים      305180961,782,300 אברהם נוסבאום (יו"ר דירקטוריון ומבעלי השליטה החברה)1.2

ייפוי כוח לדוד עוזסיני ת"ז: 

בעד ישראל0615839771132315

קיים         57052714537,529 דפנה לוי (מבעלי השליטה בחברה)1.2

ייפוי כוח לדוד עוזסיני ת"ז: 

בעד ישראל0615839771132315

קיים    51043904557,796,050יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ1.2

ייפוי כוח לדוד עוזסיני ת"ז: 

בעדישראל0615839771132315
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