
אופן ההצבעה.ז.ת./פ.חשם בעל המניות
כמות המניות 

המצביעות

אחוז מתוך 

המניות 

המשתתפות

/ האם בעל עניין

נושא משרה / מוסדי

בכירה

מינויו של מר יוסף כהן 

לתקופת כהונה נוספת 

כדירקטור חיצוני בחברה

האם בעל 

שליטה או בעל 

עניין אישי 

בהחלטה

אישור החלטת מסגרת

להתקשרויות בפוליסות 

ביטוח לדירקטורים 

ונושאי משרה

האם בעל 

שליטה או בעל 

עניין אישי 

בהחלטה

לאבעדלאבעדמוסדי21,725.000.02%הצבעה אלקטרונית510918741מ"אילים קרנות נאמנות בע

לאבעדלאבעדמוסדי501,723.000.42%הצבעה אלקטרונית512536608אלומות ניהול קרנות

לאבעדלאבעדמוסדי35,350.000.03%הצבעה אלקטרונית513534974מ"מיטב תכלית קרנות נאמנות בע

לאבעדלאבעדמוסדי353,280.000.30%הצבעה אלקטרונית513534974מ"מיטב תכלית קרנות נאמנות בע

לאבעדלאבעדמוסדי49,631.000.04%הצבעה אלקטרונית513534974מ"תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע

לאבעדלאבעדמוסדי210,100.000.18%הצבעה אלקטרונית513534974מ"תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע

לאבעדלאבעדמוסדי33,549.000.03%הצבעה אלקטרונית513534974סל. תכלית ת

לאבעדלאבעדמוסדי93,411.000.08%הצבעה אלקטרונית513534974סל. תכלית ת

לאבעדלאבעדמוסדי97,200.580.08%הצבעה אלקטרונית513534974סל. תכלית ת

לאבעדלאבעדמוסדי97,854.000.08%הצבעה אלקטרונית513534974סל. תכלית ת

לאבעדלאבעדמוסדי146,474.000.12%הצבעה אלקטרונית513534974סל. תכלית ת

לאבעדלאבעדמוסדי147,747.000.12%הצבעה אלקטרונית513534974סל. תכלית ת

לאבעדלאבעדמוסדי856,507.440.72%הצבעה אלקטרונית513534974סל. תכלית ת

לאבעדלאבעדמוסדי1,099,667.920.92%הצבעה אלקטרונית513534974סל. תכלית ת

לאבעדלאבעדמוסדי5,000.000.00%הצבעה אלקטרונית511303661מ"מגדל קרנות נאמנות בע

לאבעדלאבעדמוסדי50,000.000.04%הצבעה אלקטרונית511303661מ"מגדל קרנות נאמנות בע

לאבעדלאבעדמוסדי70,000.000.06%הצבעה אלקטרונית511303661מ"מגדל קרנות נאמנות בע

לאבעדלאבעדמוסדי100,867.200.08%הצבעה אלקטרונית511303661מ"מגדל קרנות נאמנות בע

לאבעדלאבעדמוסדי34,067.000.03%הצבעה אלקטרונית511303661מ"מגדל קרנות נאמנות בע

לאבעדלאבעדמוסדי53,873.000.05%הצבעה אלקטרונית511303661מ"מגדל קרנות נאמנות בע

לאבעדלאבעדמוסדי63,330.000.05%כתב הצבעה511776783מ"הראל קרנות נאמנות בע

מחוג מנהל גמל לעובדי חברת החשמל 

מ"לישראל בע
לאבעדלאבעדמוסדי46,000.000.04%הצבעה אלקטרונית512362914

מחוג מנהל גמל לעובדי חברת החשמל 

מ"לישראל בע
לאבעדלאבעדמוסדי199,533.000.17%הצבעה אלקטרונית512362914

לאבעדלאבעדמוסדי68,011.410.06%הצבעה אלקטרונית513011445מ"איילון קרנות נאמנות בע

לאבעדלאבעדמוסדי127,315.810.11%הצבעה אלקטרונית513011445מ"איילון קרנות נאמנות בע

לאבעדלאבעדמוסדי175,000.640.15%הצבעה אלקטרונית513011445מ"איילון קרנות נאמנות בע

לאבעדלאבעדמוסדי406,531.210.34%הצבעה אלקטרונית513011445מ"איילון קרנות נאמנות בע

לאבעדלאבעדמוסדי1,475,000.171.24%הצבעה אלקטרונית513011445מ"איילון קרנות נאמנות בע

לאבעדלאבעדמוסדי5,204.000.00%הצבעה אלקטרונית513611509מ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 

לאבעדלאבעדמוסדי22,119.000.02%הצבעה אלקטרונית513611509מ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 

לאבעדלאבעדמוסדי81,554.000.07%הצבעה אלקטרונית513611509מ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 

לאבעדלאבעדמוסדי336,100.000.28%הצבעה אלקטרונית513611509מ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 

לאבעדלאבעדמוסדי504,937.000.42%הצבעה אלקטרונית513611509מ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 

לאבעדלאבעדמוסדי802,967.000.67%הצבעה אלקטרונית513611509מ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 

לאבעדלאבעדמוסדי167,026.000.14%הצבעה אלקטרונית520042177מ"הכשרה חברה לביטוח בע

לאבעדלאבעדמוסדי1,374,406.001.15%הצבעה אלקטרונית520042177מ"הכשרה חברה לביטוח בע

לאבעדלאבעדמוסדי2,567,502.002.15%כתב הצבעה511944670מ"אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע

לאבעדלאבעדמוסדי354,003.000.30%כתב הצבעה540265568סל מדדים מניות- שותפות 

לאבעדלאבעדמוסדי7,688,703.006.45%כתב הצבעה520023185מ"הפניקס חברה לביטוח בע

מ ותאודור קפיטל "בוקס השקעות בע-וויי

מ"בע

514325919 + 

514528694
כןלא משתתףכןלא משתתףבעל שליטה94,515,039.0079.23%נוכחות באסיפה

מ"ג השקעות בע.ל.י.ו- יהודה גורסד ו
323638015 + 

513733527
כןלא משתתףכןלא משתתףנושא משרה בכירה2,169,589.001.82%נוכחות באסיפה

כןלא משתתףכןלא משתתףנושא משרה בכירה1,152,410.000.97%נוכחות באסיפה40918070שרה ויינשטיין

כןלא משתתףכןלא משתתףנושא משרה בכירה927,458.000.78%נוכחות באסיפה32933434אלדד ארוטשס

20,523,27020,523,270בעד

00נגד

00נמנע119,287,766כ משתתפים"סה

98,764,49698,764,496לא משתתף

מ"ן בע"בוקס נדל- וויי 

2019 במאי 15תוצאות הצבעה באסיפה הכללית המיוחדת של החברה שנערכה ביום 



סוג זיהוישם פרטיחברה/שם משפחהמספר החלטה

מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנומ"מיטב דש קרנות נאמנות בע2

מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנומ"מיטב דש קרנות נאמנות בע2

מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנומ"מיטב דש קרנות נאמנות בע2

מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בעמ"מגדל קרנות נאמנות בע2

מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות במ"מגדל קרנות נאמנות בע2

מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות במ"מגדל קרנות נאמנות בע2

07/11/2017: תאריך אסיפה

10/10/2017: מועד קובע

2017-01-087631: מזהה אסיפה

520038688: מספר ברשם

486027: מספר נייר מזכה

מ"ן בע"בוקס נדל- וויי : שם חברה

11:00: שעת אסיפה



מספר ברשםמ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל מ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל 2

מספר ברשםמ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל מ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל 2

מספר ברשםמ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל מ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל 2

מספר ברשםאיילון קרנות נאמנותמ"איילון קרנות נאמנות בע2

מספר ברשםאיילון קרנות נאמנותמ"איילון קרנות נאמנות בע2

מספר ברשםאיילון קרנות נאמנותמ"איילון קרנות נאמנות בע2

מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנומ"מיטב דש קרנות נאמנות בע3

מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנומ"מיטב דש קרנות נאמנות בע3

מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנומ"מיטב דש קרנות נאמנות בע3

מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בעמ"מגדל קרנות נאמנות בע3

מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות במ"מגדל קרנות נאמנות בע3



מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות במ"מגדל קרנות נאמנות בע3

מספר ברשםמ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל מ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל 3

מספר ברשםמ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל מ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל 3

מספר ברשםמ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל מ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל 3

3
מחוג מנהל גמל לעובדי חברת 

מ"החשמל לישראל בע

מנהל גמל לעובדי חברת -מחוג

החשמל לי
מספר ברשם

3
מחוג מנהל גמל לעובדי חברת 

מ"החשמל לישראל בע

מנהל גמל לעובדי חברת -מחוג

החשמל לי
מספר ברשם

מספר ברשםאלומות ניהול קרנותמ"אלומות ניהול קרנות נאמנות בע3

מספר ברשםאלומות ניהול קרנותמ"אלומות ניהול קרנות נאמנות בע3

מספר ברשםאיילון קרנות נאמנותמ"איילון קרנות נאמנות בע3

מספר ברשםאיילון קרנות נאמנותמ"איילון קרנות נאמנות בע3

מספר ברשםאיילון קרנות נאמנותמ"איילון קרנות נאמנות בע3



מ"ילין לפידות קופות גמל בע3
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע3
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע3
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע3
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע3
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע3
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנומ"מיטב דש קרנות נאמנות בע4

מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנומ"מיטב דש קרנות נאמנות בע4

מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנומ"מיטב דש קרנות נאמנות בע4

מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בעמ"מגדל קרנות נאמנות בע4



מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות במ"מגדל קרנות נאמנות בע4

מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות במ"מגדל קרנות נאמנות בע4

מספר ברשםמ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל מ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל 4

מספר ברשםמ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל מ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל 4

מספר ברשםמ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל מ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל 4

4
מחוג מנהל גמל לעובדי חברת 

מ"החשמל לישראל בע

מנהל גמל לעובדי חברת -מחוג

החשמל לי
מספר ברשם

4
מחוג מנהל גמל לעובדי חברת 

מ"החשמל לישראל בע

מנהל גמל לעובדי חברת -מחוג

החשמל לי
מספר ברשם

מספר ברשםאלומות ניהול קרנותמ"אלומות ניהול קרנות נאמנות בע4

מספר ברשםאלומות ניהול קרנותמ"אלומות ניהול קרנות נאמנות בע4

מספר ברשםאיילון קרנות נאמנותמ"איילון קרנות נאמנות בע4

מספר ברשםאיילון קרנות נאמנותמ"איילון קרנות נאמנות בע4



מספר ברשםאיילון קרנות נאמנותמ"איילון קרנות נאמנות בע4

מ"ילין לפידות קופות גמל בע4
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע4
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע4
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע4
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע4
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע4
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנומ"מיטב דש קרנות נאמנות בע5

מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנומ"מיטב דש קרנות נאמנות בע5

מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנומ"מיטב דש קרנות נאמנות בע5



מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בעמ"מגדל קרנות נאמנות בע5

מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות במ"מגדל קרנות נאמנות בע5

מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות במ"מגדל קרנות נאמנות בע5

מספר ברשםמ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל מ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל 5

מספר ברשםמ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל מ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל 5

מספר ברשםמ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל מ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל 5

5
מחוג מנהל גמל לעובדי חברת 

מ"החשמל לישראל בע

מנהל גמל לעובדי חברת -מחוג

החשמל לי
מספר ברשם

5
מחוג מנהל גמל לעובדי חברת 

מ"החשמל לישראל בע

מנהל גמל לעובדי חברת -מחוג

החשמל לי
מספר ברשם

מספר ברשםאלומות ניהול קרנותמ"אלומות ניהול קרנות נאמנות בע5

מספר ברשםאלומות ניהול קרנותמ"אלומות ניהול קרנות נאמנות בע5

מספר ברשםאיילון קרנות נאמנותמ"איילון קרנות נאמנות בע5



מספר ברשםאיילון קרנות נאמנותמ"איילון קרנות נאמנות בע5

מספר ברשםאיילון קרנות נאמנותמ"איילון קרנות נאמנות בע5

מ"ילין לפידות קופות גמל בע5
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע5
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע5
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע5
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע5
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע5
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנומ"מיטב דש קרנות נאמנות בע6

מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנומ"מיטב דש קרנות נאמנות בע6



מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנומ"מיטב דש קרנות נאמנות בע6

מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בעמ"מגדל קרנות נאמנות בע6

מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות במ"מגדל קרנות נאמנות בע6

מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות במ"מגדל קרנות נאמנות בע6

מספר ברשםמ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל מ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל 6

מספר ברשםמ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל מ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל 6

מספר ברשםמ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל מ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל 6

6
מחוג מנהל גמל לעובדי חברת 

מ"החשמל לישראל בע

מנהל גמל לעובדי חברת -מחוג

החשמל לי
מספר ברשם

6
מחוג מנהל גמל לעובדי חברת 

מ"החשמל לישראל בע

מנהל גמל לעובדי חברת -מחוג

החשמל לי
מספר ברשם

מספר ברשםאלומות ניהול קרנותמ"אלומות ניהול קרנות נאמנות בע6

מספר ברשםאלומות ניהול קרנותמ"אלומות ניהול קרנות נאמנות בע6



מספר ברשםאיילון קרנות נאמנותמ"איילון קרנות נאמנות בע6

מספר ברשםאיילון קרנות נאמנותמ"איילון קרנות נאמנות בע6

מספר ברשםאיילון קרנות נאמנותמ"איילון קרנות נאמנות בע6

מ"ילין לפידות קופות גמל בע6
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע6
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע6
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע6
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע6
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע6
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנומ"מיטב דש קרנות נאמנות בע7



מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנומ"מיטב דש קרנות נאמנות בע7

מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנומ"מיטב דש קרנות נאמנות בע7

מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בעמ"מגדל קרנות נאמנות בע7

מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות במ"מגדל קרנות נאמנות בע7

מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות במ"מגדל קרנות נאמנות בע7

מספר ברשםמ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל מ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל 7

מספר ברשםמ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל מ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל 7

מספר ברשםמ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל מ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל 7

7
מחוג מנהל גמל לעובדי חברת 

מ"החשמל לישראל בע

מנהל גמל לעובדי חברת -מחוג

החשמל לי
מספר ברשם

7
מחוג מנהל גמל לעובדי חברת 

מ"החשמל לישראל בע

מנהל גמל לעובדי חברת -מחוג

החשמל לי
מספר ברשם



מספר ברשםאלומות ניהול קרנותמ"אלומות ניהול קרנות נאמנות בע7

מספר ברשםאלומות ניהול קרנותמ"אלומות ניהול קרנות נאמנות בע7

מספר ברשםאיילון קרנות נאמנותמ"איילון קרנות נאמנות בע7

מספר ברשםאיילון קרנות נאמנותמ"איילון קרנות נאמנות בע7

מספר ברשםאיילון קרנות נאמנותמ"איילון קרנות נאמנות בע7

מ"ילין לפידות קופות גמל בע7
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע7
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע7
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע7
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע7
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם



מ"ילין לפידות קופות גמל בע7
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנומ"מיטב דש קרנות נאמנות בע8

מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנומ"מיטב דש קרנות נאמנות בע8

מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנומ"מיטב דש קרנות נאמנות בע8

מספר ברשםמ"מגדל  קרנות נאמנות בעמ"מגדל קרנות נאמנות בע8

מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות במ"מגדל קרנות נאמנות בע8

מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות במ"מגדל קרנות נאמנות בע8

מספר ברשםמ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל מ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל 8

מספר ברשםמ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל מ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל 8

מספר ברשםמ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל מ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל 8



8
מחוג מנהל גמל לעובדי חברת 

מ"החשמל לישראל בע

מנהל גמל לעובדי חברת -מחוג

החשמל לי
מספר ברשם

8
מחוג מנהל גמל לעובדי חברת 

מ"החשמל לישראל בע

מנהל גמל לעובדי חברת -מחוג

החשמל לי
מספר ברשם

מספר ברשםאלומות ניהול קרנותמ"אלומות ניהול קרנות נאמנות בע8

מספר ברשםאלומות ניהול קרנותמ"אלומות ניהול קרנות נאמנות בע8

מספר ברשםאיילון קרנות נאמנותמ"איילון קרנות נאמנות בע8

מספר ברשםאיילון קרנות נאמנותמ"איילון קרנות נאמנות בע8

מספר ברשםאיילון קרנות נאמנותמ"איילון קרנות נאמנות בע8

מ"ילין לפידות קופות גמל בע8
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע8
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע8
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם



מ"ילין לפידות קופות גמל בע8
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע8
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

מ"ילין לפידות קופות גמל בע8
לפידות ניהול קופות גמל - ילין 

מ"בע
מספר ברשם

כ הצביעו בפועל"סה

כ מניות מונפקות"סה

יעקב

שרה

יהודה

אלדד

יוניון



מ"מיטב דש קרנות נאמנות בע510954498

מ"מגדל קרנות נאמנות בע511303661

מ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל 511776783

מ"איילון קרנות נאמנות בע513011445

512362914
מחוג מנהל גמל לעובדי חברת 

מ"החשמל לישראל בע

512536608
אלומות ניהול קרנות נאמנות 

מ"בע

מ"ילין לפידות קופות גמל בע513611509

יחידות בעדמספר יחידותהתאגדות/ מדינת דרכון מספר זיהוי

510954498IL          73,500.0073,500.00ישראל

510954498IL          636,436.00636,436.00ישראל

510954498IL          676,370.00676,370.00ישראל

75,840.0075,840.00ישראל511303661

511303661IL          62,229.0062,229.00ישראל

511303661IL          304,478.00304,478.00ישראל



133,054.00133,054.00ישראל511776783

141,787.00141,787.00ישראל511776783

221,362.00221,362.00ישראל511776783

513011445IL          33,000.0033,000.00ישראל

513011445IL          145,898.00145,898.00ישראל

513011445IL          736,229.00736,229.00ישראל

510954498IL          73,500.0073,500.00ישראל

510954498IL          636,436.00636,436.00ישראל

510954498IL          676,370.00676,370.00ישראל

75,840.0075,840.00ישראל511303661

511303661IL          62,229.0062,229.00ישראל



511303661IL          304,478.00304,478.00ישראל

133,054.00133,054.00ישראל511776783

141,787.00141,787.00ישראל511776783

221,362.00221,362.00ישראל511776783

46,000.0046,000.00ישראל512362914

199,533.00199,533.00ישראל512362914

512536608IL          11,765.0011,765.00ישראל

512536608IL          143,148.00143,148.00ישראל

513011445IL          33,000.0033,000.00ישראל

513011445IL          145,898.00145,898.00ישראל

513011445IL          736,229.00736,229.00ישראל



16,631.0016,631.00ישראל513611509

231,963.00231,963.00ישראל513611509

249,758.00249,758.00ישראל513611509

275,457.00275,457.00ישראל513611509

423,956.00423,956.00ישראל513611509

619,735.00619,735.00ישראל513611509

510954498IL          73,500.0073,500.00ישראל

510954498IL          636,436.00636,436.00ישראל

510954498IL          676,370.00676,370.00ישראל

75,840.0075,840.00ישראל511303661



511303661IL          62,229.0062,229.00ישראל

511303661IL          304,478.00304,478.00ישראל

133,054.00133,054.00ישראל511776783

141,787.00141,787.00ישראל511776783

221,362.00221,362.00ישראל511776783

46,000.0046,000.00ישראל512362914

199,533.00199,533.00ישראל512362914

512536608IL          11,765.0011,765.00ישראל

512536608IL          143,148.00143,148.00ישראל

513011445IL          33,000.0033,000.00ישראל

513011445IL          145,898.00145,898.00ישראל



513011445IL          736,229.00736,229.00ישראל

16,631.0016,631.00ישראל513611509

231,963.00231,963.00ישראל513611509

249,758.00249,758.00ישראל513611509

275,457.00275,457.00ישראל513611509

423,956.00423,956.00ישראל513611509

619,735.00619,735.00ישראל513611509

510954498IL          73,500.0073,500.00ישראל

510954498IL          636,436.00636,436.00ישראל

510954498IL          676,370.00676,370.00ישראל



75,840.0075,840.00ישראל511303661

511303661IL          62,229.0062,229.00ישראל

511303661IL          304,478.00304,478.00ישראל

133,054.00133,054.00ישראל511776783

141,787.00141,787.00ישראל511776783

221,362.00221,362.00ישראל511776783

46,000.0046,000.00ישראל512362914

199,533.00199,533.00ישראל512362914

512536608IL          11,765.0011,765.00ישראל

512536608IL          143,148.00143,148.00ישראל

513011445IL          33,000.0033,000.00ישראל



513011445IL          145,898.00145,898.00ישראל

513011445IL          736,229.00736,229.00ישראל

16,631.0016,631.00ישראל513611509

231,963.00231,963.00ישראל513611509

249,758.00249,758.00ישראל513611509

275,457.00275,457.00ישראל513611509

423,956.00423,956.00ישראל513611509

619,735.00619,735.00ישראל513611509

510954498IL          73,500.0073,500.00ישראל

510954498IL          636,436.00636,436.00ישראל



510954498IL          676,370.00676,370.00ישראל

75,840.0075,840.00ישראל511303661

511303661IL          62,229.0062,229.00ישראל

511303661IL          304,478.00304,478.00ישראל

133,054.00133,054.00ישראל511776783

141,787.00141,787.00ישראל511776783

221,362.00221,362.00ישראל511776783

46,000.0046,000.00ישראל512362914

199,533.00199,533.00ישראל512362914

512536608IL          11,765.0011,765.00ישראל

512536608IL          143,148.00143,148.00ישראל



513011445IL          33,000.0033,000.00ישראל

513011445IL          145,898.00145,898.00ישראל

513011445IL          736,229.00736,229.00ישראל

16,631.0016,631.00ישראל513611509

231,963.00231,963.00ישראל513611509

249,758.00249,758.00ישראל513611509

275,457.00275,457.00ישראל513611509

423,956.00423,956.00ישראל513611509

619,735.00619,735.00ישראל513611509

510954498IL          73,500.0073,500.00ישראל



510954498IL          636,436.00636,436.00ישראל

510954498IL          676,370.00676,370.00ישראל

75,840.0075,840.00ישראל511303661

511303661IL          62,229.0062,229.00ישראל

511303661IL          304,478.00304,478.00ישראל

133,054.00133,054.00ישראל511776783

141,787.00141,787.00ישראל511776783

221,362.00221,362.00ישראל511776783

46,000.0046,000.00ישראל512362914

199,533.00199,533.00ישראל512362914



512536608IL          11,765.0011,765.00ישראל

512536608IL          143,148.00143,148.00ישראל

513011445IL          33,000.0033,000.00ישראל

513011445IL          145,898.00145,898.00ישראל

513011445IL          736,229.00736,229.00ישראל

16,631.0016,631.00ישראל513611509

231,963.00231,963.00ישראל513611509

249,758.00249,758.00ישראל513611509

275,457.00275,457.00ישראל513611509

423,956.00423,956.00ישראל513611509



619,735.00619,735.00ישראל513611509

510954498IL          73,500.00ישראל

510954498IL          636,436.00ישראל

510954498IL          676,370.00ישראל

75,840.0075,840.00ישראל511303661

511303661IL          62,229.0062,229.00ישראל

511303661IL          304,478.00304,478.00ישראל

133,054.00133,054.00ישראל511776783

141,787.00141,787.00ישראל511776783

221,362.00221,362.00ישראל511776783



46,000.00ישראל512362914

199,533.00ישראל512362914

512536608IL          11,765.0011,765.00ישראל

512536608IL          143,148.00143,148.00ישראל

513011445IL          33,000.00ישראל

513011445IL          145,898.00ישראל

513011445IL          736,229.00ישראל

16,631.0016,631.00ישראל513611509

231,963.00231,963.00ישראל513611509

249,758.00249,758.00ישראל513611509



275,457.00275,457.00ישראל513611509

423,956.00423,956.00ישראל513611509

619,735.00619,735.00ישראל513611509

5,458,129.002,911,163.00

:מדיניות תגמול

          2,911,163          5,458,129כ מצביעים דרך יעל"סה

          2,639,857          2,639,857אלטשולר שחם כתב הצבעה

          8,097,986כ הצביעו בפועל"סה

      136,276,657כ מניות מונפקות"סה

        71,090,939יעקב

             485,485שרה

             138,608יהודה

        11,400,469אלדד

             132,077יוניון

        53,029,079כ מניות ללא בעלי שליטה ונושאי משרה"סה

15%שיעור מצביעים מסך המיעוט



תשובה יחידות נמנעיחידות נגד

לשאלת 

עניין 

אישי או 

אחר

אם לחברה ידוע על קשר 

או /כלשהו בין המצביע ו

שאינם )מיופה הכוח 

לבין  (בעל עניין אישי

החברה או מי מבעלי 

לרבות , השליטה בה

, קשרי עובד מעביד

יש ' קשרים עסקיים וכד

לפירט טיבם

שם מיופה הכחהצבעה באמצעות

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית



נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית



נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית



בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית



נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית



בוארון מאיההצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית



נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית



בוארון מאיההצבעה אלקטרונית

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית



נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרונית



בוארון מאיההצבעה אלקטרונית

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית

בוארון מאיההצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרונית

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא



נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרוניתלא

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרוניתלא



נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרוניתלא

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרוניתלא

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרוניתלא

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרוניתלא

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרוניתלא



בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרוניתלא

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא73,500.00

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא636,436.00

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא676,370.00

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא



בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרוניתלא46,000.00

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרוניתלא199,533.00

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא

נגר אסנתהצבעה אלקטרוניתלא

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא33,000.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא145,898.00

בוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלא736,229.00

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרוניתלא

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרוניתלא

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרוניתלא



בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרוניתלא

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרוניתלא

בללי חסדאי עינתהצבעה אלקטרוניתלא

כל המתנגדים רק לאישור מדיניות התגמול      2,546,966

מתנגדים למדיניות תגמול      2,639,857

הצביעו נגד מדיניות תגמול      5,186,823

שיעור מתנגדים למדיניות תגמול64%



/ שם קרןחבר בורסהמועד שמירה אחרון

מסלול/ קופה

מספר 

קופה/קרן

מספר חשבוןנוסטרוVoterIndexסוג יישות

05/11/2017 13:19:23

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מיטב דש 

קרנות 

מ"נאמנות בע

005120324
מנהל קרנות 

נאמנות

ETclVyskv

WL3ILT
795798לא

05/11/2017 13:19:23

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מיטב דש 

קרנות 

מ"נאמנות בע

005118260
מנהל קרנות 

נאמנות

8N85ZCo6

wWca7Vi
795682לא

05/11/2017 13:19:23

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מיטב דש 

קרנות 

מ"נאמנות בע

005118765
מנהל קרנות 

נאמנות

cYPxTwFC

VkwOTHZ
795577לא

05/11/2017 13:16:00

בנק 

הפועלים 

מ"בע

מגדל  קרנות 

מ"נאמנות בע

000051312

97

מנהל קרנות 

נאמנות
לא11

282-

0058567

05/11/2017 13:16:00

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מגדל קרנות 

מ"נאמנות בע
005123641

מנהל קרנות 

נאמנות

EFKVVQuv

OWMXyZc
796727לא

05/11/2017 13:16:00

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מגדל קרנות 

מ"נאמנות בע
005126487

מנהל קרנות 

נאמנות

BNpeYww

WSUI0Y8R
794724לא



01/11/2017 11:19:46

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קרנות 

נאמנות

iUcCHXRla

C9i6sFrH7v

BM/qPSqdK

eXnK0pc3

W62W6Hc=

לא

108000033

002159149

8

01/11/2017 11:19:46

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קרנות 

נאמנות

k4V+AOTIF

fhytjso2ML

CQzbfY/1yF

cghnTGW2

pbaEos=

לא

108000033

002160471

4

01/11/2017 11:19:46

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קרנות 

נאמנות

+LNFjgzJIh

6zL0m1DNj

oe94Y7uCL

vvrfqH4Ext

CoYQM=

לא

108000033

002157559

2

25/10/2017 19:51:18

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

איילון קרנות 

נאמנות
005118435

מנהל קרנות 

נאמנות

And1YA8jR

6cajiY
792675לא

25/10/2017 19:51:18

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

איילון קרנות 

נאמנות
005123328

מנהל קרנות 

נאמנות

NgDeRDBQ

ys8flqu
796638לא

25/10/2017 19:51:18

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

איילון קרנות 

נאמנות
005123336

מנהל קרנות 

נאמנות

Esb9nCSo0

NgqIzq
796611לא

05/11/2017 13:19:23

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מיטב דש 

קרנות 

מ"נאמנות בע

005120324
מנהל קרנות 

נאמנות

ETclVyskv

WL3ILT
795798לא

05/11/2017 13:19:23

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מיטב דש 

קרנות 

מ"נאמנות בע

005118260
מנהל קרנות 

נאמנות

8N85ZCo6

wWca7Vi
795682לא

05/11/2017 13:19:23

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מיטב דש 

קרנות 

מ"נאמנות בע

005118765
מנהל קרנות 

נאמנות

cYPxTwFC

VkwOTHZ
795577לא

05/11/2017 13:16:00

בנק 

הפועלים 

מ"בע

מגדל  קרנות 

מ"נאמנות בע

000051312

97

מנהל קרנות 

נאמנות
לא11

282-

0058567

05/11/2017 13:16:00

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מגדל קרנות 

מ"נאמנות בע
005123641

מנהל קרנות 

נאמנות

EFKVVQuv

OWMXyZc
796727לא



05/11/2017 13:16:00

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מגדל קרנות 

מ"נאמנות בע
005126487

מנהל קרנות 

נאמנות

BNpeYww

WSUI0Y8R
794724לא

01/11/2017 11:19:46

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קרנות 

נאמנות

iUcCHXRla

C9i6sFrH7v

BM/qPSqdK

eXnK0pc3

W62W6Hc=

לא

108000033

002159149

8

01/11/2017 11:19:46

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קרנות 

נאמנות

k4V+AOTIF

fhytjso2ML

CQzbfY/1yF

cghnTGW2

pbaEos=

לא

108000033

002160471

4

01/11/2017 11:19:46

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קרנות 

נאמנות

+LNFjgzJIh

6zL0m1DNj

oe94Y7uCL

vvrfqH4Ext

CoYQM=

לא

108000033

002157559

2

06/11/2017 20:23:54
בנק מזרחי 

מ"טפחות בע
000000000מחוג

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

2017-01-

087631000

048602704

4414870

044414870לא

06/11/2017 20:23:54
בנק מזרחי 

מ"טפחות בע

מחוג 

לגילאים עד 

05

000000000

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

2017-01-

087631000

048602704

4555199

044555199לא

01/11/2017 11:16:32

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

אלומות 

ניהול קרנות 

נאמנות

005122411
מנהל קרנות 

נאמנות

57PmivVVS

o3tdHt
795445לא

01/11/2017 11:16:32

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

אלומות 

ניהול קרנות 

נאמנות

005121439
מנהל קרנות 

נאמנות

EE73sPuoI

Nbx5fM
794279לא

25/10/2017 19:51:18

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

איילון קרנות 

נאמנות
005118435

מנהל קרנות 

נאמנות

And1YA8jR

6cajiY
792675לא

25/10/2017 19:51:18

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

איילון קרנות 

נאמנות
005123328

מנהל קרנות 

נאמנות

NgDeRDBQ

ys8flqu
796638לא

25/10/2017 19:51:18

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

איילון קרנות 

נאמנות
005123336

מנהל קרנות 

נאמנות

Esb9nCSo0

NgqIzq
796611לא



06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

Nntde8wsQ

XnsjJQVJG

wgVrGDMb

ADb9c5svTI

scuypgU=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

ezbrFx2ikO

zc0zqqk8T

CZ05dquCx

3TFDigk44h

88rWE=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

TARuKOeD

Lzr8TbyTE

CbwdqLtKx

3TOC6iTDs

Wssu6xh0=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

Zo0g1XPzN

tV4EBtDFXt

0dfHye/Fek

qtWHMsPT

eLJpS0=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

Zgsx7V7lb8

nSvngSlV2

VFRFtQma

TJlwTyBW

Aqjd+u7A=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

HTBNgRko

RBBFALW

F/U2b5cAy

ODOCLVkd

XbNvR8Xbr

qw=

לא

05/11/2017 13:19:23

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מיטב דש 

קרנות 

מ"נאמנות בע

005120324
מנהל קרנות 

נאמנות

ETclVyskv

WL3ILT
795798לא

05/11/2017 13:19:23

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מיטב דש 

קרנות 

מ"נאמנות בע

005118260
מנהל קרנות 

נאמנות

8N85ZCo6

wWca7Vi
795682לא

05/11/2017 13:19:23

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מיטב דש 

קרנות 

מ"נאמנות בע

005118765
מנהל קרנות 

נאמנות

cYPxTwFC

VkwOTHZ
795577לא

05/11/2017 13:16:00

בנק 

הפועלים 

מ"בע

מגדל  קרנות 

מ"נאמנות בע

000051312

97

מנהל קרנות 

נאמנות
לא11

282-

0058567



05/11/2017 13:16:00

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מגדל קרנות 

מ"נאמנות בע
005123641

מנהל קרנות 

נאמנות

EFKVVQuv

OWMXyZc
796727לא

05/11/2017 13:16:00

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מגדל קרנות 

מ"נאמנות בע
005126487

מנהל קרנות 

נאמנות

BNpeYww

WSUI0Y8R
794724לא

01/11/2017 11:19:46

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קרנות 

נאמנות

iUcCHXRla

C9i6sFrH7v

BM/qPSqdK

eXnK0pc3

W62W6Hc=

לא

108000033

002159149

8

01/11/2017 11:19:46

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קרנות 

נאמנות

k4V+AOTIF

fhytjso2ML

CQzbfY/1yF

cghnTGW2

pbaEos=

לא

108000033

002160471

4

01/11/2017 11:19:46

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קרנות 

נאמנות

+LNFjgzJIh

6zL0m1DNj

oe94Y7uCL

vvrfqH4Ext

CoYQM=

לא

108000033

002157559

2

06/11/2017 20:23:54
בנק מזרחי 

מ"טפחות בע
000000000מחוג

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

2017-01-

087631000

048602704

4414870

044414870לא

06/11/2017 20:23:54
בנק מזרחי 

מ"טפחות בע

מחוג 

לגילאים עד 

05

000000000

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

2017-01-

087631000

048602704

4555199

044555199לא

01/11/2017 11:16:32

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

אלומות 

ניהול קרנות 

נאמנות

005122411
מנהל קרנות 

נאמנות

57PmivVVS

o3tdHt
795445לא

01/11/2017 11:16:32

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

אלומות 

ניהול קרנות 

נאמנות

005121439
מנהל קרנות 

נאמנות

EE73sPuoI

Nbx5fM
794279לא

25/10/2017 19:51:18

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

איילון קרנות 

נאמנות
005118435

מנהל קרנות 

נאמנות

And1YA8jR

6cajiY
792675לא

25/10/2017 19:51:18

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

איילון קרנות 

נאמנות
005123328

מנהל קרנות 

נאמנות

NgDeRDBQ

ys8flqu
796638לא



25/10/2017 19:51:18

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

איילון קרנות 

נאמנות
005123336

מנהל קרנות 

נאמנות

Esb9nCSo0

NgqIzq
796611לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

Nntde8wsQ

XnsjJQVJG

wgVrGDMb

ADb9c5svTI

scuypgU=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

ezbrFx2ikO

zc0zqqk8T

CZ05dquCx

3TFDigk44h

88rWE=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

TARuKOeD

Lzr8TbyTE

CbwdqLtKx

3TOC6iTDs

Wssu6xh0=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

Zo0g1XPzN

tV4EBtDFXt

0dfHye/Fek

qtWHMsPT

eLJpS0=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

Zgsx7V7lb8

nSvngSlV2

VFRFtQma

TJlwTyBW

Aqjd+u7A=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

HTBNgRko

RBBFALW

F/U2b5cAy

ODOCLVkd

XbNvR8Xbr

qw=

לא

05/11/2017 13:19:23

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מיטב דש 

קרנות 

מ"נאמנות בע

005120324
מנהל קרנות 

נאמנות

ETclVyskv

WL3ILT
795798לא

05/11/2017 13:19:23

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מיטב דש 

קרנות 

מ"נאמנות בע

005118260
מנהל קרנות 

נאמנות

8N85ZCo6

wWca7Vi
795682לא

05/11/2017 13:19:23

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מיטב דש 

קרנות 

מ"נאמנות בע

005118765
מנהל קרנות 

נאמנות

cYPxTwFC

VkwOTHZ
795577לא



05/11/2017 13:16:00

בנק 

הפועלים 

מ"בע

מגדל  קרנות 

מ"נאמנות בע

000051312

97

מנהל קרנות 

נאמנות
לא11

282-

0058567

05/11/2017 13:16:00

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מגדל קרנות 

מ"נאמנות בע
005123641

מנהל קרנות 

נאמנות

EFKVVQuv

OWMXyZc
796727לא

05/11/2017 13:16:00

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מגדל קרנות 

מ"נאמנות בע
005126487

מנהל קרנות 

נאמנות

BNpeYww

WSUI0Y8R
794724לא

01/11/2017 11:19:46

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קרנות 

נאמנות

iUcCHXRla

C9i6sFrH7v

BM/qPSqdK

eXnK0pc3

W62W6Hc=

לא

108000033

002159149

8

01/11/2017 11:19:46

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קרנות 

נאמנות

k4V+AOTIF

fhytjso2ML

CQzbfY/1yF

cghnTGW2

pbaEos=

לא

108000033

002160471

4

01/11/2017 11:19:46

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קרנות 

נאמנות

+LNFjgzJIh

6zL0m1DNj

oe94Y7uCL

vvrfqH4Ext

CoYQM=

לא

108000033

002157559

2

06/11/2017 20:23:54
בנק מזרחי 

מ"טפחות בע
000000000מחוג

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

2017-01-

087631000

048602704

4414870

044414870לא

06/11/2017 20:23:54
בנק מזרחי 

מ"טפחות בע

מחוג 

לגילאים עד 

05

000000000

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

2017-01-

087631000

048602704

4555199

044555199לא

01/11/2017 11:16:32

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

אלומות 

ניהול קרנות 

נאמנות

005122411
מנהל קרנות 

נאמנות

57PmivVVS

o3tdHt
795445לא

01/11/2017 11:16:32

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

אלומות 

ניהול קרנות 

נאמנות

005121439
מנהל קרנות 

נאמנות

EE73sPuoI

Nbx5fM
794279לא

25/10/2017 19:51:18

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

איילון קרנות 

נאמנות
005118435

מנהל קרנות 

נאמנות

And1YA8jR

6cajiY
792675לא



25/10/2017 19:51:18

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

איילון קרנות 

נאמנות
005123328

מנהל קרנות 

נאמנות

NgDeRDBQ

ys8flqu
796638לא

25/10/2017 19:51:18

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

איילון קרנות 

נאמנות
005123336

מנהל קרנות 

נאמנות

Esb9nCSo0

NgqIzq
796611לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

Nntde8wsQ

XnsjJQVJG

wgVrGDMb

ADb9c5svTI

scuypgU=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

ezbrFx2ikO

zc0zqqk8T

CZ05dquCx

3TFDigk44h

88rWE=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

TARuKOeD

Lzr8TbyTE

CbwdqLtKx

3TOC6iTDs

Wssu6xh0=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

Zo0g1XPzN

tV4EBtDFXt

0dfHye/Fek

qtWHMsPT

eLJpS0=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

Zgsx7V7lb8

nSvngSlV2

VFRFtQma

TJlwTyBW

Aqjd+u7A=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

HTBNgRko

RBBFALW

F/U2b5cAy

ODOCLVkd

XbNvR8Xbr

qw=

לא

05/11/2017 13:19:23

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מיטב דש 

קרנות 

מ"נאמנות בע

005120324
מנהל קרנות 

נאמנות

ETclVyskv

WL3ILT
795798לא

05/11/2017 13:19:23

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מיטב דש 

קרנות 

מ"נאמנות בע

005118260
מנהל קרנות 

נאמנות

8N85ZCo6

wWca7Vi
795682לא



05/11/2017 13:19:23

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מיטב דש 

קרנות 

מ"נאמנות בע

005118765
מנהל קרנות 

נאמנות

cYPxTwFC

VkwOTHZ
795577לא

05/11/2017 13:16:00

בנק 

הפועלים 

מ"בע

מגדל  קרנות 

מ"נאמנות בע

000051312

97

מנהל קרנות 

נאמנות
לא11

282-

0058567

05/11/2017 13:16:00

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מגדל קרנות 

מ"נאמנות בע
005123641

מנהל קרנות 

נאמנות

EFKVVQuv

OWMXyZc
796727לא

05/11/2017 13:16:00

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מגדל קרנות 

מ"נאמנות בע
005126487

מנהל קרנות 

נאמנות

BNpeYww

WSUI0Y8R
794724לא

01/11/2017 11:19:46

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קרנות 

נאמנות

iUcCHXRla

C9i6sFrH7v

BM/qPSqdK

eXnK0pc3

W62W6Hc=

לא

108000033

002159149

8

01/11/2017 11:19:46

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קרנות 

נאמנות

k4V+AOTIF

fhytjso2ML

CQzbfY/1yF

cghnTGW2

pbaEos=

לא

108000033

002160471

4

01/11/2017 11:19:46

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קרנות 

נאמנות

+LNFjgzJIh

6zL0m1DNj

oe94Y7uCL

vvrfqH4Ext

CoYQM=

לא

108000033

002157559

2

06/11/2017 20:23:54
בנק מזרחי 

מ"טפחות בע
000000000מחוג

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

2017-01-

087631000

048602704

4414870

044414870לא

06/11/2017 20:23:54
בנק מזרחי 

מ"טפחות בע

מחוג 

לגילאים עד 

05

000000000

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

2017-01-

087631000

048602704

4555199

044555199לא

01/11/2017 11:16:32

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

אלומות 

ניהול קרנות 

נאמנות

005122411
מנהל קרנות 

נאמנות

57PmivVVS

o3tdHt
795445לא

01/11/2017 11:16:32

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

אלומות 

ניהול קרנות 

נאמנות

005121439
מנהל קרנות 

נאמנות

EE73sPuoI

Nbx5fM
794279לא



25/10/2017 19:51:18

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

איילון קרנות 

נאמנות
005118435

מנהל קרנות 

נאמנות

And1YA8jR

6cajiY
792675לא

25/10/2017 19:51:18

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

איילון קרנות 

נאמנות
005123328

מנהל קרנות 

נאמנות

NgDeRDBQ

ys8flqu
796638לא

25/10/2017 19:51:18

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

איילון קרנות 

נאמנות
005123336

מנהל קרנות 

נאמנות

Esb9nCSo0

NgqIzq
796611לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

Nntde8wsQ

XnsjJQVJG

wgVrGDMb

ADb9c5svTI

scuypgU=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

ezbrFx2ikO

zc0zqqk8T

CZ05dquCx

3TFDigk44h

88rWE=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

TARuKOeD

Lzr8TbyTE

CbwdqLtKx

3TOC6iTDs

Wssu6xh0=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

Zo0g1XPzN

tV4EBtDFXt

0dfHye/Fek

qtWHMsPT

eLJpS0=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

Zgsx7V7lb8

nSvngSlV2

VFRFtQma

TJlwTyBW

Aqjd+u7A=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

HTBNgRko

RBBFALW

F/U2b5cAy

ODOCLVkd

XbNvR8Xbr

qw=

לא

05/11/2017 13:19:23

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מיטב דש 

קרנות 

מ"נאמנות בע

005120324
מנהל קרנות 

נאמנות

ETclVyskv

WL3ILT
795798לא



05/11/2017 13:19:23

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מיטב דש 

קרנות 

מ"נאמנות בע

005118260
מנהל קרנות 

נאמנות

8N85ZCo6

wWca7Vi
795682לא

05/11/2017 13:19:23

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מיטב דש 

קרנות 

מ"נאמנות בע

005118765
מנהל קרנות 

נאמנות

cYPxTwFC

VkwOTHZ
795577לא

05/11/2017 13:16:00

בנק 

הפועלים 

מ"בע

מגדל  קרנות 

מ"נאמנות בע

000051312

97

מנהל קרנות 

נאמנות
לא11

282-

0058567

05/11/2017 13:16:00

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מגדל קרנות 

מ"נאמנות בע
005123641

מנהל קרנות 

נאמנות

EFKVVQuv

OWMXyZc
796727לא

05/11/2017 13:16:00

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מגדל קרנות 

מ"נאמנות בע
005126487

מנהל קרנות 

נאמנות

BNpeYww

WSUI0Y8R
794724לא

01/11/2017 11:19:46

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קרנות 

נאמנות

iUcCHXRla

C9i6sFrH7v

BM/qPSqdK

eXnK0pc3

W62W6Hc=

לא

108000033

002159149

8

01/11/2017 11:19:46

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קרנות 

נאמנות

k4V+AOTIF

fhytjso2ML

CQzbfY/1yF

cghnTGW2

pbaEos=

לא

108000033

002160471

4

01/11/2017 11:19:46

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קרנות 

נאמנות

+LNFjgzJIh

6zL0m1DNj

oe94Y7uCL

vvrfqH4Ext

CoYQM=

לא

108000033

002157559

2

06/11/2017 20:23:54
בנק מזרחי 

מ"טפחות בע
000000000מחוג

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

2017-01-

087631000

048602704

4414870

044414870לא

06/11/2017 20:23:54
בנק מזרחי 

מ"טפחות בע

מחוג 

לגילאים עד 

05

000000000

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

2017-01-

087631000

048602704

4555199

044555199לא



01/11/2017 11:16:32

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

אלומות 

ניהול קרנות 

נאמנות

005122411
מנהל קרנות 

נאמנות

57PmivVVS

o3tdHt
795445לא

01/11/2017 11:16:32

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

אלומות 

ניהול קרנות 

נאמנות

005121439
מנהל קרנות 

נאמנות

EE73sPuoI

Nbx5fM
794279לא

25/10/2017 19:51:18

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

איילון קרנות 

נאמנות
005118435

מנהל קרנות 

נאמנות

And1YA8jR

6cajiY
792675לא

25/10/2017 19:51:18

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

איילון קרנות 

נאמנות
005123328

מנהל קרנות 

נאמנות

NgDeRDBQ

ys8flqu
796638לא

25/10/2017 19:51:18

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

איילון קרנות 

נאמנות
005123336

מנהל קרנות 

נאמנות

Esb9nCSo0

NgqIzq
796611לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

Nntde8wsQ

XnsjJQVJG

wgVrGDMb

ADb9c5svTI

scuypgU=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

ezbrFx2ikO

zc0zqqk8T

CZ05dquCx

3TFDigk44h

88rWE=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

TARuKOeD

Lzr8TbyTE

CbwdqLtKx

3TOC6iTDs

Wssu6xh0=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

Zo0g1XPzN

tV4EBtDFXt

0dfHye/Fek

qtWHMsPT

eLJpS0=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

Zgsx7V7lb8

nSvngSlV2

VFRFtQma

TJlwTyBW

Aqjd+u7A=

לא



06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

HTBNgRko

RBBFALW

F/U2b5cAy

ODOCLVkd

XbNvR8Xbr

qw=

לא

05/11/2017 13:19:23

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מיטב דש 

קרנות 

מ"נאמנות בע

005120324
מנהל קרנות 

נאמנות

ETclVyskv

WL3ILT
795798לא

05/11/2017 13:19:23

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מיטב דש 

קרנות 

מ"נאמנות בע

005118260
מנהל קרנות 

נאמנות

8N85ZCo6

wWca7Vi
795682לא

05/11/2017 13:19:23

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מיטב דש 

קרנות 

מ"נאמנות בע

005118765
מנהל קרנות 

נאמנות

cYPxTwFC

VkwOTHZ
795577לא

05/11/2017 13:16:00

בנק 

הפועלים 

מ"בע

מגדל  קרנות 

מ"נאמנות בע

000051312

97

מנהל קרנות 

נאמנות
לא11

282-

0058567

05/11/2017 13:16:00

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מגדל קרנות 

מ"נאמנות בע
005123641

מנהל קרנות 

נאמנות

EFKVVQuv

OWMXyZc
796727לא

05/11/2017 13:16:00

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

מגדל קרנות 

מ"נאמנות בע
005126487

מנהל קרנות 

נאמנות

BNpeYww

WSUI0Y8R
794724לא

01/11/2017 11:19:46

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קרנות 

נאמנות

iUcCHXRla

C9i6sFrH7v

BM/qPSqdK

eXnK0pc3

W62W6Hc=

לא

108000033

002159149

8

01/11/2017 11:19:46

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קרנות 

נאמנות

k4V+AOTIF

fhytjso2ML

CQzbfY/1yF

cghnTGW2

pbaEos=

לא

108000033

002160471

4

01/11/2017 11:19:46

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קרנות 

נאמנות

+LNFjgzJIh

6zL0m1DNj

oe94Y7uCL

vvrfqH4Ext

CoYQM=

לא

108000033

002157559

2



06/11/2017 20:23:54
בנק מזרחי 

מ"טפחות בע
000000000מחוג

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

2017-01-

087631000

048602704

4414870

044414870לא

06/11/2017 20:23:54
בנק מזרחי 

מ"טפחות בע

מחוג 

לגילאים עד 

05

000000000

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

2017-01-

087631000

048602704

4555199

044555199לא

01/11/2017 11:16:32

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

אלומות 

ניהול קרנות 

נאמנות

005122411
מנהל קרנות 

נאמנות

57PmivVVS

o3tdHt
795445לא

01/11/2017 11:16:32

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

אלומות 

ניהול קרנות 

נאמנות

005121439
מנהל קרנות 

נאמנות

EE73sPuoI

Nbx5fM
794279לא

25/10/2017 19:51:18

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

איילון קרנות 

נאמנות
005118435

מנהל קרנות 

נאמנות

And1YA8jR

6cajiY
792675לא

25/10/2017 19:51:18

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

איילון קרנות 

נאמנות
005123328

מנהל קרנות 

נאמנות

NgDeRDBQ

ys8flqu
796638לא

25/10/2017 19:51:18

הבנק 

הבינלאומי 

הראשון 

לישראל 

מ"בע

איילון קרנות 

נאמנות
005123336

מנהל קרנות 

נאמנות

Esb9nCSo0

NgqIzq
796611לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

Nntde8wsQ

XnsjJQVJG

wgVrGDMb

ADb9c5svTI

scuypgU=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

ezbrFx2ikO

zc0zqqk8T

CZ05dquCx

3TFDigk44h

88rWE=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

TARuKOeD

Lzr8TbyTE

CbwdqLtKx

3TOC6iTDs

Wssu6xh0=

לא



06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

Zo0g1XPzN

tV4EBtDFXt

0dfHye/Fek

qtWHMsPT

eLJpS0=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

Zgsx7V7lb8

nSvngSlV2

VFRFtQma

TJlwTyBW

Aqjd+u7A=

לא

06/11/2017 19:53:15

בנק לאומי 

לישראל 

מ"בע

מנהל קופת 

קרן /גמל

השתלמות

HTBNgRko

RBBFALW

F/U2b5cAy

ODOCLVkd

XbNvR8Xbr

qw=

לא



מספר זיהוי 

של בעל 

תעודה 

אלקטרונית

נוסח החלטה

023094972

הארכת כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון - ח מבקר של החברה"מינוי רו

המבקרים של החברה

 ועד לתום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם2017לשנת 

023094972

הארכת כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון - ח מבקר של החברה"מינוי רו

המבקרים של החברה

 ועד לתום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם2017לשנת 

023094972

הארכת כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון - ח מבקר של החברה"מינוי רו

המבקרים של החברה

 ועד לתום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם2017לשנת 

023094972

הארכת כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון - ח מבקר של החברה"מינוי רו

המבקרים של החברה

 ועד לתום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם2017לשנת 

023094972

הארכת כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון - ח מבקר של החברה"מינוי רו

המבקרים של החברה

 ועד לתום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם2017לשנת 

023094972

הארכת כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון - ח מבקר של החברה"מינוי רו

המבקרים של החברה

 ועד לתום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם2017לשנת 



023094972

הארכת כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון - ח מבקר של החברה"מינוי רו

המבקרים של החברה

 ועד לתום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם2017לשנת 

023094972

הארכת כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון - ח מבקר של החברה"מינוי רו

המבקרים של החברה

 ועד לתום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם2017לשנת 

023094972

הארכת כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון - ח מבקר של החברה"מינוי רו

המבקרים של החברה

 ועד לתום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם2017לשנת 

029492188

הארכת כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון - ח מבקר של החברה"מינוי רו

המבקרים של החברה

 ועד לתום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם2017לשנת 

029492188

הארכת כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון - ח מבקר של החברה"מינוי רו

המבקרים של החברה

 ועד לתום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם2017לשנת 

029492188

הארכת כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון - ח מבקר של החברה"מינוי רו

המבקרים של החברה

 ועד לתום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם2017לשנת 

לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, מן'מינויו מחדש של מר יוסף תורג023094972

לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, מן'מינויו מחדש של מר יוסף תורג023094972

לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, מן'מינויו מחדש של מר יוסף תורג023094972

לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, מן'מינויו מחדש של מר יוסף תורג023094972

לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, מן'מינויו מחדש של מר יוסף תורג023094972



לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, מן'מינויו מחדש של מר יוסף תורג023094972

לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, מן'מינויו מחדש של מר יוסף תורג023094972

לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, מן'מינויו מחדש של מר יוסף תורג023094972

לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, מן'מינויו מחדש של מר יוסף תורג023094972

לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, מן'מינויו מחדש של מר יוסף תורג040281560

לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, מן'מינויו מחדש של מר יוסף תורג040281560

לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, מן'מינויו מחדש של מר יוסף תורג023094972

לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, מן'מינויו מחדש של מר יוסף תורג023094972

לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, מן'מינויו מחדש של מר יוסף תורג029492188

לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, מן'מינויו מחדש של מר יוסף תורג029492188

לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, מן'מינויו מחדש של מר יוסף תורג029492188



לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, מן'מינויו מחדש של מר יוסף תורג040281560

לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, מן'מינויו מחדש של מר יוסף תורג040281560

לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, מן'מינויו מחדש של מר יוסף תורג040281560

לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, מן'מינויו מחדש של מר יוסף תורג040281560

לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, מן'מינויו מחדש של מר יוסף תורג040281560

לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, מן'מינויו מחדש של מר יוסף תורג040281560

לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, שרה ויינשטיין' מינויה מחדש של גב023094972

לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, שרה ויינשטיין' מינויה מחדש של גב023094972

לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, שרה ויינשטיין' מינויה מחדש של גב023094972

לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, שרה ויינשטיין' מינויה מחדש של גב023094972



לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, שרה ויינשטיין' מינויה מחדש של גב023094972

לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, שרה ויינשטיין' מינויה מחדש של גב023094972

לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, שרה ויינשטיין' מינויה מחדש של גב023094972

לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, שרה ויינשטיין' מינויה מחדש של גב023094972

לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, שרה ויינשטיין' מינויה מחדש של גב023094972

לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, שרה ויינשטיין' מינויה מחדש של גב040281560

לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, שרה ויינשטיין' מינויה מחדש של גב040281560

לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, שרה ויינשטיין' מינויה מחדש של גב023094972

לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, שרה ויינשטיין' מינויה מחדש של גב023094972

לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, שרה ויינשטיין' מינויה מחדש של גב029492188

לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, שרה ויינשטיין' מינויה מחדש של גב029492188



לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, שרה ויינשטיין' מינויה מחדש של גב029492188

לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, שרה ויינשטיין' מינויה מחדש של גב040281560

לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, שרה ויינשטיין' מינויה מחדש של גב040281560

לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, שרה ויינשטיין' מינויה מחדש של גב040281560

לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, שרה ויינשטיין' מינויה מחדש של גב040281560

לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, שרה ויינשטיין' מינויה מחדש של גב040281560

לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, שרה ויינשטיין' מינויה מחדש של גב040281560

מינויו מחדש של מר אהרון זהר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי023094972

מינויו מחדש של מר אהרון זהר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי023094972

מינויו מחדש של מר אהרון זהר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי023094972



מינויו מחדש של מר אהרון זהר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי023094972

מינויו מחדש של מר אהרון זהר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי023094972

מינויו מחדש של מר אהרון זהר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי023094972

מינויו מחדש של מר אהרון זהר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי023094972

מינויו מחדש של מר אהרון זהר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי023094972

מינויו מחדש של מר אהרון זהר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי023094972

מינויו מחדש של מר אהרון זהר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי040281560

מינויו מחדש של מר אהרון זהר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי040281560

מינויו מחדש של מר אהרון זהר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי023094972

מינויו מחדש של מר אהרון זהר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי023094972

מינויו מחדש של מר אהרון זהר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי029492188



מינויו מחדש של מר אהרון זהר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי029492188

מינויו מחדש של מר אהרון זהר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי029492188

מינויו מחדש של מר אהרון זהר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי040281560

מינויו מחדש של מר אהרון זהר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי040281560

מינויו מחדש של מר אהרון זהר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי040281560

מינויו מחדש של מר אהרון זהר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי040281560

מינויו מחדש של מר אהרון זהר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי040281560

מינויו מחדש של מר אהרון זהר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי040281560

023094972
פ לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה כדירקטורית "שרית חרל' מינויה מחדש של גב

בלתי תלויה

023094972
פ לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה כדירקטורית "שרית חרל' מינויה מחדש של גב

בלתי תלויה



023094972
פ לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה כדירקטורית "שרית חרל' מינויה מחדש של גב

בלתי תלויה

023094972
פ לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה כדירקטורית "שרית חרל' מינויה מחדש של גב

בלתי תלויה

023094972
פ לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה כדירקטורית "שרית חרל' מינויה מחדש של גב

בלתי תלויה

023094972
פ לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה כדירקטורית "שרית חרל' מינויה מחדש של גב

בלתי תלויה

023094972
פ לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה כדירקטורית "שרית חרל' מינויה מחדש של גב

בלתי תלויה

023094972
פ לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה כדירקטורית "שרית חרל' מינויה מחדש של גב

בלתי תלויה

023094972
פ לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה כדירקטורית "שרית חרל' מינויה מחדש של גב

בלתי תלויה

040281560
פ לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה כדירקטורית "שרית חרל' מינויה מחדש של גב

בלתי תלויה

040281560
פ לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה כדירקטורית "שרית חרל' מינויה מחדש של גב

בלתי תלויה

023094972
פ לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה כדירקטורית "שרית חרל' מינויה מחדש של גב

בלתי תלויה

023094972
פ לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה כדירקטורית "שרית חרל' מינויה מחדש של גב

בלתי תלויה



029492188
פ לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה כדירקטורית "שרית חרל' מינויה מחדש של גב

בלתי תלויה

029492188
פ לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה כדירקטורית "שרית חרל' מינויה מחדש של גב

בלתי תלויה

029492188
פ לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה כדירקטורית "שרית חרל' מינויה מחדש של גב

בלתי תלויה

040281560
פ לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה כדירקטורית "שרית חרל' מינויה מחדש של גב

בלתי תלויה

040281560
פ לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה כדירקטורית "שרית חרל' מינויה מחדש של גב

בלתי תלויה

040281560
פ לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה כדירקטורית "שרית חרל' מינויה מחדש של גב

בלתי תלויה

040281560
פ לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה כדירקטורית "שרית חרל' מינויה מחדש של גב

בלתי תלויה

040281560
פ לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה כדירקטורית "שרית חרל' מינויה מחדש של גב

בלתי תלויה

040281560
פ לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה כדירקטורית "שרית חרל' מינויה מחדש של גב

בלתי תלויה

מינוי דירקטור חיצוני בחברה023094972
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