
 פירוט הצבעות משקיעים מוסדיים, בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
 

 אישור עדכון מדיניות התגמול –שעל סדר היום  .51החלטה מס' 

 

 שם בעל המניות
 

 מספר סוג
 זיהוי

 מספר
 זיהוי

 ההשתתפות
 היא באסיפה

 החזקה מכוח
 מסוגבני"ע 

 ע"ני כמות
שמכוחם 

בוצעה 
 ההצבעה

 אופן
 ההצבעה

 האם בעל עניין
אישי באישור 
המינוי או בעל 

 ?1מאפיין אחר

באמצעות 
 הצבעה כתב

 ו/או
 כח ייפוי

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו 
בין המצביע ו/או מיופה הכוח 
)שאינו בעל עניין אישי( לבין 

החברה או מי מבעלי השליטה 
 או נושא משרה בה בה

 בעד 1,514,367 מניות רגילות 038273017 תעודת זהות אורן עזר
שליטה ה יבעלמ

נושא ו בחברה
 משרה בכירה

 כתב הצבעה
המצביע הינו מבעלי השליטה 

כיו"ר בחברה ומכהן 
 2חברהוכמנכ"ל ה הדירקטוריון

 בעד 1,514,367 מניות רגילות 64446081 תעודת זהות חנן רומבק

שליטה ה יבעלמ

נושא ו בחברה

 משרה בכירה

 כתב הצבעה

המצביע הינו מבעלי השליטה 
כמדען הראשי של בחברה ומכהן 

החברה. לפרטים נוספים, ראו 
 2ה"ש 

 בעל עניין אישי בעד 299,181.92 מניות רגילות 50843101 תעודת זהות זאב ברונפלד
הצבעה 

 אלקטרונית
 כדירקטור בחברהמכהן המצביע 

 בעד 41,130 מניות רגילות 014219323 תעודת זהות נועם אילן

נושא משרה 

בכירה בתאגיד 

נשלט בעל 

השפעה מהותית 

 החברהעל 

 כתב הצבעה
סמנכ"ל פיתוח המצביע הינו 

 עסקי באלקטריק רואד בע"מ

מבעלי השליטה  בעד 1,095,695 מניות רגילות 514246610 ח.פ בע"מ הון הטבע

 בחברה
 2ראו ה"ש  כתב הצבעה

דן חברה לתחבורה 
  כתב הצבעה בעל עניין בעד 889,207 מניות רגילות 513183046 ח.פ ציבורית בע"מ

 ח.פ שותפות מניות ישראל
540253275 

 מניות רגילות 
92,924.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

 ח.פ איילון קרנות נאמנות
513011445 

 מניות רגילות 
4,386.00 

 משקיע מוסדי נגד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

                                                
 בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.  –בעל מאפיין אחר  1
 (.010201-01-2018)מס' אסמכתא:  2018בינואר  29לדוח העסקה מיום  2.10.1סעיף , ראו ומר חנן רומבק בע"מ הון הטבע מר אורן עזר, ביןלפרטים אודות הסכם הצבעה למינוי דירקטורים  2
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הכשרה חברה לביטוח 
 ח.פ בע"מ

520042177 
 מניות רגילות 

55,000.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

הלמן אלדובי קופות 
 ח.פ גמל ופנסיה בע"מ

512227265 
 מניות רגילות 

62,751 
 משקיע מוסדי בעד 

הצבעה 

 אלקטרונית
 

הראל קרנות נאמנות 
 ח.פ בע"מ

511776783 
 מניות רגילות 

23,558.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

מגדל קרנות נאמנות 
 ח.פ בע"מ

511303661 
 מניות רגילות 

13,064.00 
 משקיע מוסדי בעד 

הצבעה 

 אלקטרונית
 

מניות -מגדל סל
 ח.פ ישראל

540282217 
 מניות רגילות 

255,000.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

 ח.פ מגן קרן פנסיה ותיקה
512227265 

 מניות רגילות 
802.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

מור ניהול קרנות 
 ח.פ (3102נאמנות )

514884485 
 מניות רגילות 

19,050 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

 מניות רגילות 514956465 ח.פ מור קופות גמל בע"מ
92,000.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

קרנות  דשמיטב 
 ח.פ נאמנות בע"מ

513534974 
 מניות רגילות 

57,764.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

 ח.פ סיגמא קרנות נאמנות
511756595 

 מניות רגילות 
2,096.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

חברה לניהול  -עמ"י
קופות גמל ענפיות 

 בע"מ
 ח.פ

520042581 
 מניות רגילות 

2,935.00 

 משקיע מוסדי נגד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

קרן הגמלאות של 
 ח.פ עורכי הדין בישראל

512227265 
 מניות רגילות 

1,116.00 
 משקיע מוסדי בעד 

הצבעה 

 אלקטרונית
 

סל מדדים -שותפות
 מניות רגילות 540265568 ח.פ מניות

26,010.00 
 משקיע מוסדי בעד 

הצבעה 

 אלקטרונית
 

ניהול תכלית מדדים 
 מניות רגילות 513534974 ח.פ קרנות נאמנות בע"מ

12,136.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

קסם קרנות נאמנות 
 מניות רגילות 510938608 ח.פ בע"מ

171,297.88 
 משקיע מוסדי בעד 

הצבעה 

 אלקטרונית
 

STATE STREET 
BANK מניות רגילות 041867445 ח.פ 

3,819.00 
 

 בעד; –מניות  81

 נגד –מניות  3,738
  כתב הצבעה משקיע מוסדי
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BANK OF NEW 
YORK MELLON מניות רגילות 774280309 ח.פ 

4,533.00 
  כתב הצבעה משקיע מוסדי בעד 

פסגות קופות גמל 
 מניות רגילות 513765347 ח.פ ופנסיה בע"מ

448,456.72 

  כתב הצבעה משקיע מוסדי נגד 

 
 אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר אורן עזר, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה –שעל סדר היום  .61החלטה מס' 

 

 שם בעל המניות
 

 מספר סוג
 זיהוי

 מספר
 זיהוי

 ההשתתפות
 היא באסיפה

 החזקה מכוח
 מסוגבני"ע 

 ע"ני כמות
שמכוחם 

בוצעה 
 ההצבעה

 אופן
 ההצבעה

האם בעל עניין אישי 
 באישור המינוי או בעל

 ?3מאפיין אחר

באמצעות 
 הצבעה כתב

 ו/או
 כח ייפוי

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו 
בין המצביע ו/או מיופה הכוח 
)שאינו בעל עניין אישי( לבין 

החברה או מי מבעלי השליטה 
 או נושא משרה בה בה

 שליטה בחברהה יבעלמ בעד 1,514,367 מניות רגילות 038273017 תעודת זהות אורן עזר
 כתב הצבעה משרה בכירהנושא ו

המצביע הינו מבעלי השליטה 
יו"ר בחברה ומכהן כ

 .חברהוכמנכ"ל ה יוןדירקטורה
 לעיל 2לפרטים נוספים, ראו ה"ש 

 בעד 1,514,367 מניות רגילות 64446081 תעודת זהות חנן רומבק
 שליטה בחברהה יבעלמ

 נושא משרה בכירהו
 כתב הצבעה

המצביע הינו מבעלי השליטה 
כמדען הראשי של בחברה ומכהן 

החברה. לפרטים נוספים, ראו 
 לעיל 2ה"ש 

 בעל עניין אישי בעד 299,181.92 מניות רגילות 50843101 תעודת זהות זאב ברונפלד
הצבעה 

 אלקטרונית
 כדירקטור בחברהמכהן המצביע 

 בעד 41,130 מניות רגילות 014219323 תעודת זהות נועם אילן

נושא משרה בכירה 

בתאגיד נשלט בעל 

השפעה מהותית על 

 החברה

 כתב הצבעה
סמנכ"ל פיתוח המצביע הינו 

 עסקי באלקטריק רואד בע"מ

 לעיל 2ראו ה"ש  כתב הצבעה מבעלי השליטה בחברה בעד 1,095,695 מניות רגילות 514246610 ח.פ הון הטבע בע"מ

דן חברה לתחבורה 
  כתב הצבעה בעל עניין בעד 889,207 מניות רגילות 513183046 ח.פ ציבורית בע"מ

 ח.פ שותפות מניות ישראל
540253275 

 מניות רגילות 
92,924.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

 ח.פ איילון קרנות נאמנות
513011445 

 מניות רגילות 
4,386.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

                                                
 בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.  –בעל מאפיין אחר  3
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לביטוח הכשרה חברה 
 ח.פ בע"מ

520042177 
 מניות רגילות 

55,000.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

הלמן אלדובי קופות 
 ח.פ גמל ופנסיה בע"מ

512227265 
 מניות רגילות 

62,751 
 משקיע מוסדי בעד 

הצבעה 

 אלקטרונית
 

הראל קרנות נאמנות 
 ח.פ בע"מ

511776783 
 מניות רגילות 

23,558.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

מגדל קרנות נאמנות 
 ח.פ בע"מ

511303661 
 מניות רגילות 

13,064.00 
 משקיע מוסדי בעד 

הצבעה 

 אלקטרונית
 

מניות -מגדל סל
 ח.פ ישראל

540282217 
 מניות רגילות 

255,000.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

 ח.פ מגן קרן פנסיה ותיקה
512227265 

 מניות רגילות 
802.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

מור ניהול קרנות 
 ח.פ (3102נאמנות )

514884485 
 מניות רגילות 

19,050 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

 מניות רגילות 514956465 ח.פ מור קופות גמל בע"מ
92,000.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

קרנות מיטב דש 
 ח.פ נאמנות בע"מ

513534974 
 מניות רגילות 

57,764.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

 ח.פ סיגמא קרנות נאמנות
511756595 

 מניות רגילות 
2,096.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

חברה לניהול  -עמ"י
קופות גמל ענפיות 

 בע"מ
 ח.פ

520042581 
 מניות רגילות 

2,935.00 

 משקיע מוסדי נגד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

קרן הגמלאות של 
 ח.פ עורכי הדין בישראל

512227265 
 מניות רגילות 

1,116.00 
 משקיע מוסדי בעד 

הצבעה 

 אלקטרונית
 

סל מדדים -שותפות
 מניות רגילות 540265568 ח.פ מניות

26,010.00 
 משקיע מוסדי בעד 

הצבעה 

 אלקטרונית
 

ניהול תכלית מדדים 
 מניות רגילות 513534974 ח.פ קרנות נאמנות בע"מ

12,136.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

קסם קרנות נאמנות 
 מניות רגילות 510938608 ח.פ בע"מ

171,297.88 
 משקיע מוסדי בעד 

הצבעה 

 אלקטרונית
 

STATE STREET 
BANK מניות רגילות 041867445 ח.פ 

3,819.00 
  כתב הצבעה מוסדימשקיע  בעד 



5 

 

BANK OF NEW 
YORK MELLON מניות רגילות 774280309 ח.פ 

4,533.00 
  כתב הצבעה משקיע מוסדי בעד 

פסגות קופות גמל 
 מניות רגילות 513765347 ח.פ ופנסיה בע"מ

448,456.72 

  כתב הצבעה משקיע מוסדי בעד 

 , מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בהחנן רומבקאישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר  –שעל סדר היום  .71החלטה מס' 
 

 שם בעל המניות
 

 מספר סוג
 זיהוי

 מספר
 זיהוי

 ההשתתפות
 היא באסיפה

 החזקה מכוח
 מסוגבני"ע 

 ע"ני כמות
שמכוחם 

בוצעה 
 ההצבעה

 אופן
 ההצבעה

האם בעל עניין אישי 
באישור המינוי או בעל 

 ?4מאפיין אחר

באמצעות 
 הצבעה כתב

 ו/או
 כח ייפוי

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו 
בין המצביע ו/או מיופה הכוח 
)שאינו בעל עניין אישי( לבין 

החברה או מי מבעלי השליטה 
 או נושא משרה בה בה

 שליטה בחברהה יבעלמ בעד 1,514,367 מניות רגילות 038273017 תעודת זהות אורן עזר
 הצבעהכתב  נושא משרה בכירהו

המצביע הינו מבעלי השליטה 
יו"ר בחברה ומכהן כ

. חברהוכמנכ"ל ה יוןדירקטורה
 לעיל 2לפרטים נוספים, ראו ה"ש 

 בעד 1,514,367 מניות רגילות 64446081 תעודת זהות חנן רומבק
 שליטה בחברהה יבעלמ

 נושא משרה בכירהו
 כתב הצבעה

המצביע הינו מבעלי השליטה 
כמדען הראשי של בחברה ומכהן 

החברה. לפרטים נוספים, ראו 
 לעיל 2ה"ש 

 בעל עניין אישי בעד 299,181.92 מניות רגילות 50843101 תעודת זהות זאב ברונפלד
הצבעה 

 אלקטרונית
 כדירקטור בחברהמכהן המצביע 

 בעד 41,130 מניות רגילות 014219323 תעודת זהות נועם אילן

נושא משרה בכירה 

בתאגיד נשלט בעל 

השפעה מהותית על 

 החברה

 כתב הצבעה
סמנכ"ל פיתוח המצביע הינו 

 עסקי באלקטריק רואד בע"מ

 לעיל 2ש ראו ה" כתב הצבעה מבעלי השליטה בחברה בעד 1,095,695 מניות רגילות 514246610 ח.פ הון הטבע בע"מ

דן חברה לתחבורה 
  כתב הצבעה בעל עניין בעד 889,207 מניות רגילות 513183046 ח.פ ציבורית בע"מ

 ח.פ שותפות מניות ישראל
540253275 

 מניות רגילות 
92,924.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

 ח.פ איילון קרנות נאמנות
513011445 

 מניות רגילות 
4,386.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

                                                
 בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.  –בעל מאפיין אחר  4
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הכשרה חברה לביטוח 
 ח.פ בע"מ

520042177 
 מניות רגילות 

55,000.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

הלמן אלדובי קופות 
 ח.פ גמל ופנסיה בע"מ

512227265 
 מניות רגילות 

62,751 
 משקיע מוסדי בעד 

הצבעה 

 אלקטרונית
 

הראל קרנות נאמנות 
 ח.פ בע"מ

511776783 
 מניות רגילות 

23,558.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

מגדל קרנות נאמנות 
 ח.פ בע"מ

511303661 
 מניות רגילות 

13,064.00 
 משקיע מוסדי בעד 

הצבעה 

 אלקטרונית
 

מניות -מגדל סל
 ח.פ ישראל

540282217 
 מניות רגילות 

255,000.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

 ח.פ מגן קרן פנסיה ותיקה
512227265 

 מניות רגילות 
802.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

מור ניהול קרנות 
 ח.פ (3102נאמנות )

514884485 
 מניות רגילות 

19,050 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

 מניות רגילות 514956465 ח.פ מור קופות גמל בע"מ
92,000.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

מיטב דש קרנות 
 ח.פ בע"מנאמנות 

513534974 
 מניות רגילות 

57,764.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

 ח.פ סיגמא קרנות נאמנות
511756595 

 מניות רגילות 
2,096.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

חברה לניהול  -עמ"י
קופות גמל ענפיות 

 בע"מ
 ח.פ

520042581 
 מניות רגילות 

2,935.00 

 מוסדי משקיע נגד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

קרן הגמלאות של 
 ח.פ עורכי הדין בישראל

512227265 
 מניות רגילות 

1,116.00 
 משקיע מוסדי בעד 

הצבעה 

 אלקטרונית
 

סל מדדים -שותפות
 מניות רגילות 540265568 ח.פ מניות

26,010.00 
 משקיע מוסדי בעד 

הצבעה 

 אלקטרונית
 

תכלית מדדים ניהול 
 מניות רגילות 513534974 ח.פ בע"מקרנות נאמנות 

12,136.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

קסם קרנות נאמנות 
 מניות רגילות 510938608 ח.פ בע"מ

171,297.88 
 משקיע מוסדי בעד 

הצבעה 

 אלקטרונית
 

STATE STREET 
BANK מניות רגילות 041867445 ח.פ 

3,819.00 
  כתב הצבעה משקיע מוסדי בעד 
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BANK OF NEW 
YORK MELLON מניות רגילות 774280309 ח.פ 

4,533.00 
  כתב הצבעה משקיע מוסדי בעד 

פסגות קופות גמל 
 מניות רגילות 513765347 ח.פ ופנסיה בע"מ

448,456.72 

  כתב הצבעה משקיע מוסדי בעד 

 

 
 בנוסף לכהונה כמנכ"למינוי מר אורן עזר ליו"ד דירקטוריון החברה  –שעל סדר היום  81.החלטה מס' 

 

 שם בעל המניות
 

 מספר סוג
 זיהוי

 מספר
 זיהוי

 ההשתתפות
 היא באסיפה

 החזקה מכוח
 מסוגבני"ע 

 ע"ני כמות
שמכוחם 

בוצעה 
 ההצבעה

 אופן
 ההצבעה

האם בעל עניין אישי 
באישור המינוי או בעל 

 ?5מאפיין אחר

באמצעות 
 הצבעה כתב

 ו/או
 כח ייפוי

כלשהו אם לחברה ידוע על קשר 
בין המצביע ו/או מיופה הכוח 
)שאינו בעל עניין אישי( לבין 

החברה או מי מבעלי השליטה 
 או נושא משרה בה בה

 שליטה בחברהה יבעלמ בעד 1,514,367 מניות רגילות 038273017 תעודת זהות אורן עזר
 כתב הצבעה נושא משרה בכירהו

המצביע הינו מבעלי השליטה 
יו"ר בחברה ומכהן כ

. חברהוכמנכ"ל ה יוןדירקטורה
 לעיל 2לפרטים נוספים, ראו ה"ש 

 בעד 1,514,367 מניות רגילות 64446081 תעודת זהות חנן רומבק
 שליטה בחברהה יבעלמ

 נושא משרה בכירהו
 כתב הצבעה

המצביע הינו מבעלי השליטה 
כמדען הראשי של בחברה ומכהן 

החברה. לפרטים נוספים, ראו 
 לעיל 2ה"ש 

 בעל עניין אישי בעד 299,181.92 מניות רגילות 50843101 תעודת זהות ברונפלדזאב 
הצבעה 

 אלקטרונית
 כדירקטור בחברהמכהן המצביע 

 בעד 41,130 מניות רגילות 014219323 תעודת זהות נועם אילן

נושא משרה בכירה 

בתאגיד נשלט בעל 

השפעה מהותית על 

 החברה

 כתב הצבעה
סמנכ"ל פיתוח המצביע הינו 

 עסקי באלקטריק רואד בע"מ

 לעיל 2ש ראו ה" כתב הצבעה מבעלי השליטה בחברה בעד 1,095,695 מניות רגילות 514246610 ח.פ הון הטבע בע"מ

דן חברה לתחבורה 
  כתב הצבעה בעל עניין בעד 889,207 מניות רגילות 513183046 ח.פ ציבורית בע"מ

 ח.פ שותפות מניות ישראל
540253275 

 מניות רגילות 
92,924.00 

 משקיע מוסדי נגד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

                                                
 בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.  –בעל מאפיין אחר  5
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 ח.פ איילון קרנות נאמנות
513011445 

 מניות רגילות 
4,386.00 

 משקיע מוסדי נגד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

הכשרה חברה לביטוח 
 ח.פ בע"מ

520042177 
 מניות רגילות 

55,000.00 
 משקיע מוסדי נגד 

הצבעה 

 אלקטרונית
 

הלמן אלדובי קופות 
 ח.פ גמל ופנסיה בע"מ

512227265 
 מניות רגילות 

62,751 

 משקיע מוסדי נגד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

הראל קרנות נאמנות 
 ח.פ בע"מ

511776783 
 מניות רגילות 

23,558.00 
 משקיע מוסדי נגד 

הצבעה 

 אלקטרונית
 

מגדל קרנות נאמנות 
 ח.פ בע"מ

511303661 
 מניות רגילות 

13,064.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

מניות -מגדל סל
 ח.פ ישראל

540282217 
 מניות רגילות 

255,000.00 
 משקיע מוסדי נגד 

הצבעה 

 אלקטרונית
 

 ח.פ מגן קרן פנסיה ותיקה
512227265 

 מניות רגילות 
802.00 

 משקיע מוסדי נגד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

מור ניהול קרנות 
 ח.פ (3102)נאמנות 

514884485 
 מניות רגילות 

19,050 
 משקיע מוסדי בעד 

הצבעה 

 אלקטרונית
 

 מניות רגילות 514956465 ח.פ מור קופות גמל בע"מ
92,000.00 

 משקיע מוסדי בעד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

מיטב דש קרנות 
 ח.פ נאמנות בע"מ

513534974 
 מניות רגילות 

57,764.00 
 משקיע מוסדי בעד 

הצבעה 

 אלקטרונית
 

 ח.פ סיגמא קרנות נאמנות
511756595 

 מניות רגילות 
2,096.00 

 משקיע מוסדי נגד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

חברה לניהול  -עמ"י
קופות גמל ענפיות 

 בע"מ
 ח.פ

520042581 
 מניות רגילות 

2,935.00 

 משקיע מוסדי נגד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

קרן הגמלאות של 
 ח.פ עורכי הדין בישראל

512227265 
 מניות רגילות 

1,116.00 
 משקיע מוסדי נגד 

הצבעה 

 אלקטרונית
 

סל מדדים -שותפות
 מניות רגילות 540265568 ח.פ מניות

26,010.00 

 משקיע מוסדי נגד 
הצבעה 

 אלקטרונית
 

תכלית מדדים ניהול 
 מניות רגילות 513534974 ח.פ קרנות נאמנות בע"מ

12,136.00 
 משקיע מוסדי בעד 

הצבעה 

 אלקטרונית
 

קסם קרנות נאמנות 
 מניות רגילות 510938608 ח.פ בע"מ

171,297.88 
 משקיע מוסדי נגד 

הצבעה 

 אלקטרונית
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STATE STREET 
BANK מניות רגילות 041867445 ח.פ 

3,819.00 
  כתב הצבעה משקיע מוסדי בעד 

BANK OF NEW 
YORK MELLON מניות רגילות 774280309 ח.פ 

4,533.00 

  כתב הצבעה משקיע מוסדי בעד 

פסגות קופות גמל 
 מניות רגילות 513765347 ח.פ ופנסיה בע"מ

448,456.72 

  כתב הצבעה משקיע מוסדי בעד 
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