
  האם ציין כי הינו בעל כמות מניות מדינת התאגדות.ז.ת. / פ.חזהות המצביעמסד

בעל ענין אישי / שליטה

באישור

כתב /  שם מיופה הכח 

הצבעה / הצבעה 

אלקטרונית

 נגדבעד 

 6,755,672.00      ד שרית לויתן" עו כן 6,755,672.00      ישראל520042847מ"אלון רבוע כחול ישראל בע1
 215,415.00          כתב הצבעה כן 215,415.00         ישראל515068849מ"אקסטרה אחזקות ישראל בע2
 332,271.00          כתב הצבעה לא 332,271.00         ישראל540247772(הראל)שותפות סל מניות ישראליות 3
 3,792.38              כתב הצבעה לא 3,792.38             ישראל54024772(הראל)שותפות סל מניות ישראליות 4
 2,936.00          כתב הצבעה לא 2,936.00             ישראל210927536מ"חברה לניהול קופות גמל בע- יהב אחים ואחיות 5
 2,082.00          כתב הצבעה לא 2,082.00             ישראל510806870מ"רעות חברה לניהול קופות גמל בע6

7

קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים חברה 

מ"מנהלת בע
520028390

 39,190.00        כתב הצבעה לא 39,190.00           ישראל
 461.00              כתב הצבעה לא 461.00                 ישראל520042607מ"הנדסאים וטכנאים חברה לניהול קופות גמל בע8
 2,163.00          כתב הצבעה לא 2,163.00             ישראל510960586קופות תגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים9

 472.00              כתב הצבעה לא 472.00                 ישראל520028556מ"החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע10
 6,558.00          כתב הצבעה לא 6,558.00             ישראל512711409(גל)מ "ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע- גל 11
 1,907.00          כתב הצבעה לא 1,907.00             ישראל512711409(גמל)מ "ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע- גל 12
 6,932.00          כתב הצבעה לא 6,932.00             ישראל512711409ש בינלאומי" עו50-60כלנית - גל 13
 129.00              כתב הצבעה לא 129.00                 ישראל512711409 ומטה בינלאומי50כלנית - גל 14

(מקוצר בינלאומי)מ "חברה מנהלת בע- קרן השתלמות למורים ולגננות 15
520027251

 2,666.00          כתב הצבעה לא 2,666.00             ישראל
 61,672.00        כתב הצבעה לא 61,672.00           ישראל520027251מ"חברה מנהלת בע- קרן השתלמות למורים ולגננות 16
 267.00              כתב הצבעה לא 267.00                 ישראל520042573מ"חברה לניהול קופות גמל בע- ס "עו17

18

החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל 

מ"בע
520034968

 1,321.00          כתב הצבעה לא 1,321.00             ישראל
 330.00              כתב הצבעה לא 330.00                 ישראל510930670מ"ג בע"ח חברה לניהול קופ.ר.פ19

20

החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים - מ .ס.ק

מ"בע
520029620

 62.00                כתב הצבעה לא 62.00                   ישראל
 103.00              כתב הצבעה לא 103.00                 ישראל510773922ג לתגמולים של ארגון הרופאים" קופ50ארם עד 21
 3,406.00          כתב הצבעה לא 3,406.00             ישראל510773922 קופג לתגמולים של ארגון הרופאים50-60ארם 22
 1,959.00          כתב הצבעה לא 1,959.00             ישראל520028861מ"משפטים קרן השתלמות למשפטנים בע23
 14.00                כתב הצבעה לא 14.00                   ישראל520028861משפטנים מסלול מנייתי24
39.00 כתב הצבעה לא 39.00                   ישראל512008335 ומטה50לבני - קו הבריאות 25
7,294.00 כתב הצבעה לא 7,294.00             ישראל50-60512008335" - קו הבריאות"26
45.00 כתב הצבעה לא 45.00                   ישראל512008335קו הבריאות ללא מניות27
435.00 כתב הצבעה לא 435.00                 ישראל520030743מ"החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע28
48.00 כתב הצבעה לא 48.00                   ישראל520030941מ"חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע- קלע 29

 1,541,000אישור מענק בסך של 

, זיסמן (מיקי)ח למר מיכאל "ש

ל החברה "המכהן כממלא מקום מנכ

2020בגין פועלו בשנת 

1098565ע "ני' מס- מ "ן בע"רבוע כחול נדל

10.8.2021אסיפה כללית מיוחדת 
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מ"החברה לניהול קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע30
520005497

14,686 כתב הצבעה לא 14,686.00           ישראל
5,307.00 כתב הצבעה לא 5,307.00             ישראל510930654יהב רופאים חברה לנהול קופות גמל בנהול פסגות31
200.06הצבעה אלקטרונית לא200.06ישראל510015951מ"לביטוח בע' שומרה חב32
480.00הצבעה אלקטרונית לא480.00ישראל          510015951ILשומרה חברה לביטוח33
4.00הצבעה אלקטרונית לא4.00ישראל          510791031ILניהול קרנ. אי.בי.אי34
5.00הצבעה אלקטרונית לא5.00ישראל          510791031ILניהול קרנ. אי.בי.אי35
9.00הצבעה אלקטרונית לא9.00ישראל          510791031ILניהול קרנ. אי.בי.אי36
16.00הצבעה אלקטרונית לא16.00ישראל          510791031ILניהול קרנ. אי.בי.אי37
23.00הצבעה אלקטרונית לא23.00ישראל          510791031ILניהול קרנ. אי.בי.אי38
25.00הצבעה אלקטרונית לא25.00ישראל          510791031ILניהול קרנ. אי.בי.אי39
28.00הצבעה אלקטרונית לא28.00ישראל          510791031ILניהול קרנ. אי.בי.אי40
39.00הצבעה אלקטרונית לא39.00ישראל          510791031ILניהול קרנ. אי.בי.אי41
546.00הצבעה אלקטרונית לא546.00ישראל          510791031ILניהול קרנ. אי.בי.אי42
837.00הצבעה אלקטרונית לא837.00ישראל          510791031ILניהול קרנ. אי.בי.אי43
1,214.00הצבעה אלקטרונית לא1,214.00ישראל          510791031ILניהול קרנ. אי.בי.אי44
4,391.00הצבעה אלקטרונית לא4,391.00ישראל          510791031ILניהול קרנ. אי.בי.אי45
7,576.00הצבעה אלקטרונית לא7,576.00ישראל          510791031ILניהול קרנ. אי.בי.אי46
21,866.00הצבעה אלקטרונית לא21,866.00ישראל          510791031ILניהול קרנ. אי.בי.אי47
400.00הצבעה אלקטרונית לא400.00ישראל          510918741ILאילים קרנות נאמנות48
589.00הצבעה אלקטרונית לא589.00ישראל          510918741ILאילים קרנות נאמנות49
1,260.00הצבעה אלקטרונית לא1,260.00ישראל          510918741ILאילים קרנות נאמנות50
600.00הצבעה אלקטרונית לא600.00ישראל          510938608ILקסם קרנות נאמנות בע51
1,756.19הצבעה אלקטרונית לא1,756.19ישראל          510938608ILקסם קרנות נאמנות בע52
2,179.00הצבעה אלקטרונית לא2,179.00ישראל          510938608ILקסם קרנות נאמנות בע53
2,600.00הצבעה אלקטרונית לא2,600.00ישראל          510938608ILקסם קרנות נאמנות בע54
3,000.00הצבעה אלקטרונית לא3,000.00ישראל          510938608ILקסם קרנות נאמנות בע55
4,328.00הצבעה אלקטרונית לא4,328.00ישראל          510938608ILקסם קרנות נאמנות בע56
4,574.00הצבעה אלקטרונית לא4,574.00ישראל          510938608ILקסם קרנות נאמנות בע57
5,022.00הצבעה אלקטרונית לא5,022.00ישראל          510938608ILקסם קרנות נאמנות בע58
5,600.00הצבעה אלקטרונית לא5,600.00ישראל          510938608ILקסם קרנות נאמנות בע59
6,000.00הצבעה אלקטרונית לא6,000.00ישראל          510938608ILקסם קרנות נאמנות בע60
6,600.00הצבעה אלקטרונית לא6,600.00ישראל          510938608ILקסם קרנות נאמנות בע61
6,967.00הצבעה אלקטרונית לא6,967.00ישראל          510938608ILקסם קרנות נאמנות בע62
2,125.00הצבעה אלקטרונית לא2,125.00ישראל510938608"קסם קרנות נאמנות בע63
1,202.00הצבעה אלקטרונית לא1,202.00ישראל510938608מ"קסם קרנות נאמנות בע64
0.29הצבעה אלקטרונית לא0.29ישראל510938608מ"קסם קרנות נאמנות בע65
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90.88הצבעה אלקטרונית לא90.88ישראל510938608מ"קסם קרנות נאמנות בע66
2,704.03הצבעה אלקטרונית לא2,704.03ישראל510938608מ"קסם קרנות נאמנות בע67
4,168.29הצבעה אלקטרונית לא4,168.29ישראל510938608מ"קסם קרנות נאמנות בע68
10,749.77הצבעה אלקטרונית לא10,749.77ישראל510938608מ"קסם קרנות נאמנות בע69
18,922.64הצבעה אלקטרונית לא18,922.64ישראל510938608מ"קסם קרנות נאמנות בע70
800.00הצבעה אלקטרונית לא800.00ישראל510938608מ"קסם קרנות נאמנות בע71
15,210.00הצבעה אלקטרונית לא15,210.00ישראל510938608מ"קסם קרנות נאמנות בע72
25.00הצבעה אלקטרונית לא25.00ישראל511303661מ"מגדל  קרנות נאמנות בע73
25.00הצבעה אלקטרונית לא25.00ישראל511303661מ"מגדל  קרנות נאמנות בע74
33.00הצבעה אלקטרונית לא33.00ישראל511303661מ"מגדל  קרנות נאמנות בע75
51.00הצבעה אלקטרונית לא51.00ישראל511303661מ"מגדל  קרנות נאמנות בע76
118.00הצבעה אלקטרונית לא118.00ישראל511303661מ"מגדל  קרנות נאמנות בע77
200.00הצבעה אלקטרונית לא200.00ישראל511303661מ"מגדל  קרנות נאמנות בע78
300.00הצבעה אלקטרונית לא300.00ישראל511303661מ"מגדל  קרנות נאמנות בע79
431.00הצבעה אלקטרונית לא431.00ישראל511303661מ"מגדל  קרנות נאמנות בע80
896.00הצבעה אלקטרונית לא896.00ישראל511303661מ"מגדל  קרנות נאמנות בע81
944.00הצבעה אלקטרונית לא944.00ישראל511303661מ"מגדל  קרנות נאמנות בע82
1,035.00הצבעה אלקטרונית לא1,035.00ישראל511303661מ"מגדל  קרנות נאמנות בע83
1,192.00הצבעה אלקטרונית לא1,192.00ישראל511303661מ"מגדל  קרנות נאמנות בע84
1,357.00הצבעה אלקטרונית לא1,357.00ישראל511303661מ"מגדל  קרנות נאמנות בע85
1,962.00הצבעה אלקטרונית לא1,962.00ישראל511303661מ"מגדל  קרנות נאמנות בע86
2,000.00הצבעה אלקטרונית לא2,000.00ישראל511303661מ"מגדל  קרנות נאמנות בע87
2,197.00הצבעה אלקטרונית לא2,197.00ישראל511303661מ"מגדל  קרנות נאמנות בע88
2,990.00הצבעה אלקטרונית לא2,990.00ישראל511303661מ"מגדל  קרנות נאמנות בע89
3,347.00הצבעה אלקטרונית לא3,347.00ישראל511303661מ"מגדל  קרנות נאמנות בע90
4,807.00הצבעה אלקטרונית לא4,807.00ישראל511303661מ"מגדל  קרנות נאמנות בע91
5,156.00הצבעה אלקטרונית לא5,156.00ישראל511303661מ"מגדל  קרנות נאמנות בע92
6,504.00הצבעה אלקטרונית לא6,504.00ישראל511303661מ"מגדל  קרנות נאמנות בע93
13,782.00הצבעה אלקטרונית לא13,782.00ישראל511303661מ"מגדל  קרנות נאמנות בע94
21,852.00הצבעה אלקטרונית לא21,852.00ישראל511303661מ"מגדל  קרנות נאמנות בע95
2,022.00הצבעה אלקטרונית לא2,022.00ישראל511303661מגדל ניהול קרנות96
1,634.00הצבעה אלקטרונית לא1,634.00ישראל          511303661ILמגדל קרנות נאמנות ב97
3,147.00הצבעה אלקטרונית לא3,147.00ישראל          511303661ILמגדל קרנות נאמנות ב98
1,658.00הצבעה אלקטרונית לא1,658.00ישראל511303661מ"מגדל קרנות נאמנות בע99

4,424.00הצבעה אלקטרונית לא4,424.00ישראל511303661מ"מגדל קרנות נאמנות בע100
4,500.00הצבעה אלקטרונית לא4,500.00ישראל511303661מ"מגדל קרנות נאמנות בע101
200.00הצבעה אלקטרונית לא200.00ישראל          511576209ILאפסילון ניהול קרנות102
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243.00הצבעה אלקטרונית לא243.00ישראל          511576209ILאפסילון ניהול קרנות103
305.00הצבעה אלקטרונית לא305.00ישראל          511576209ILאפסילון ניהול קרנות104
398.00הצבעה אלקטרונית לא398.00ישראל          511576209ILאפסילון ניהול קרנות105
1,467.00הצבעה אלקטרונית לא1,467.00ישראל          511576209ILאפסילון ניהול קרנות106
2,472.00הצבעה אלקטרונית לא2,472.00ישראל          511576209ILאפסילון ניהול קרנות107
632.00הצבעה אלקטרונית לא632.00ישראל          511756595ILסיגמא קרנות נאמנות108
2,324.00הצבעה אלקטרונית לא2,324.00ישראל          511756595ILסיגמא קרנות נאמנות109
76.00הצבעה אלקטרונית לא76.00ישראל          511776783ILהראל קרנות נאמנות ב110
83.00הצבעה אלקטרונית לא83.00ישראל          511776783ILהראל קרנות נאמנות ב111
147.00הצבעה אלקטרונית לא147.00ישראל          511776783ILהראל קרנות נאמנות ב112
500.00הצבעה אלקטרונית לא500.00ישראל          511776783ILהראל קרנות נאמנות ב113
829.00הצבעה אלקטרונית לא829.00ישראל          511776783ILהראל קרנות נאמנות ב114
1,064.00הצבעה אלקטרונית לא1,064.00ישראל          511776783ILהראל קרנות נאמנות ב115
1,199.00הצבעה אלקטרונית לא1,199.00ישראל          511776783ILהראל קרנות נאמנות ב116
1,856.13הצבעה אלקטרונית לא1,856.13ישראל          511776783ILהראל קרנות נאמנות ב117
3,742.00הצבעה אלקטרונית לא3,742.00ישראל          511776783ILהראל קרנות נאמנות ב118
6,131.00הצבעה אלקטרונית לא6,131.00ישראל          511776783ILהראל קרנות נאמנות ב119
6,131.00הצבעה אלקטרונית לא6,131.00ישראל          511776783ILהראל קרנות נאמנות ב120
12,756.00הצבעה אלקטרונית לא12,756.00ישראל          511776783ILהראל קרנות נאמנות ב121
15,632.00הצבעה אלקטרונית לא15,632.00ישראל          511776783ILהראל קרנות נאמנות ב122
2,825.00הצבעה אלקטרונית לא2,825.00ישראל511776783הראל קרנות נאמנות בע123
5,600.00הצבעה אלקטרונית לא5,600.00ישראל511776783הראל קרנות נאמנות בע124
1,650.00הצבעה אלקטרונית לא511776783ISRAEL1,650.00מ"הראל קרנות נאמנות בע125
2,700.00הצבעה אלקטרונית לא511776783ISRAEL2,700.00מ"הראל קרנות נאמנות בע126
4,500.00הצבעה אלקטרונית לא4,500.00ישראל511776783מ"הראל קרנות נאמנות בע127
286.00הצבעה אלקטרונית לא286.00ישראל511776783מ"הראל קרנות נאמנות בע128
535.00הצבעה אלקטרונית לא535.00ישראל511776783מ"הראל קרנות נאמנות בע129
999.00הצבעה אלקטרונית לא999.00ישראל511776783מ"הראל קרנות נאמנות בע130
2,528.00הצבעה אלקטרונית לא2,528.00ישראל511776783מ"הראל קרנות נאמנות בע131
5,698.00הצבעה אלקטרונית לא5,698.00ישראל511776783מ"הראל קרנות נאמנות בע132
133" 5.00הצבעה אלקטרונית לא5.00ישראל511789190מ"קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע- " עתודות
134" 33.00הצבעה אלקטרונית לא33.00ישראל511789190מ"קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע- " עתודות
150.00הצבעה אלקטרונית לא150.00ישראל512362914מנהל גמל לעובדי חברת החשמל- מחוג 135
354.00הצבעה אלקטרונית לא354.00ישראל512362914מנהל גמל לעובדי חברת החשמל- מחוג 136
1,550.00הצבעה אלקטרונית לא1,550.00ישראל512362914מנהל גמל לעובדי חברת החשמל- מחוג 137
21,099.00הצבעה אלקטרונית לא21,099.00ישראל512362914מנהל גמל לעובדי חברת החשמל- מחוג 138
200.00הצבעה אלקטרונית לא200.00ישראל512887647אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות139
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398.00הצבעה אלקטרונית לא398.00ישראל512887647אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות140
1.00הצבעה אלקטרונית לא1.00ישראל          513011445ILאיילון קרנות נאמנות141
4.00הצבעה אלקטרונית לא4.00ישראל          513011445ILאיילון קרנות נאמנות142
22.00הצבעה אלקטרונית לא22.00ישראל          513011445ILאיילון קרנות נאמנות143
25.00הצבעה אלקטרונית לא25.00ישראל          513011445ILאיילון קרנות נאמנות144
42.00הצבעה אלקטרונית לא42.00ישראל          513011445ILאיילון קרנות נאמנות145
60.00הצבעה אלקטרונית לא60.00ישראל          513011445ILאיילון קרנות נאמנות146
93.00הצבעה אלקטרונית לא93.00ישראל          513011445ILאיילון קרנות נאמנות147
95.00הצבעה אלקטרונית לא95.00ישראל          513011445ILאיילון קרנות נאמנות148
110.00הצבעה אלקטרונית לא110.00ישראל          513011445ILאיילון קרנות נאמנות149
121.00הצבעה אלקטרונית לא121.00ישראל          513011445ILאיילון קרנות נאמנות150
123.00הצבעה אלקטרונית לא123.00ישראל          513011445ILאיילון קרנות נאמנות151
127.00הצבעה אלקטרונית לא127.00ישראל          513011445ILאיילון קרנות נאמנות152
309.00הצבעה אלקטרונית לא309.00ישראל          513011445ILאיילון קרנות נאמנות153
329.00הצבעה אלקטרונית לא329.00ישראל          513011445ILאיילון קרנות נאמנות154
408.00הצבעה אלקטרונית לא408.00ישראל          513011445ILאיילון קרנות נאמנות155
466.00הצבעה אלקטרונית לא466.00ישראל          513011445ILאיילון קרנות נאמנות156
528.00הצבעה אלקטרונית לא528.00ישראל          513011445ILאיילון קרנות נאמנות157
570.00הצבעה אלקטרונית לא570.00ישראל          513011445ILאיילון קרנות נאמנות158
1,067.00הצבעה אלקטרונית לא1,067.00ישראל          513011445ILאיילון קרנות נאמנות159
2,643.00הצבעה אלקטרונית לא2,643.00ישראל          513011445ILאיילון קרנות נאמנות160
6,499.00הצבעה אלקטרונית לא6,499.00ישראל          513011445ILאיילון קרנות נאמנות161
73,117.00הצבעה אלקטרונית לא73,117.00ישראל          513011445ILאיילון קרנות נאמנות162
37.00הצבעה אלקטרונית לא37.00ישראל          513534974ILמיטב תכלית קרנות נא163
38.00הצבעה אלקטרונית לא38.00ישראל          513534974ILמיטב תכלית קרנות נא164
109.00הצבעה אלקטרונית לא109.00ישראל          513534974ILמיטב תכלית קרנות נא165
129.00הצבעה אלקטרונית לא129.00ישראל          513534974ILמיטב תכלית קרנות נא166
168.00הצבעה אלקטרונית לא168.00ישראל          513534974ILמיטב תכלית קרנות נא167
179.00הצבעה אלקטרונית לא179.00ישראל          513534974ILמיטב תכלית קרנות נא168
400.00הצבעה אלקטרונית לא400.00ישראל          513534974ILמיטב תכלית קרנות נא169
690.00הצבעה אלקטרונית לא690.00ישראל          513534974ILמיטב תכלית קרנות נא170
1,000.00הצבעה אלקטרונית לא1,000.00ישראל          513534974ILמיטב תכלית קרנות נא171
1,094.00הצבעה אלקטרונית לא1,094.00ישראל          513534974ILמיטב תכלית קרנות נא172
1,127.00הצבעה אלקטרונית לא1,127.00ישראל          513534974ILמיטב תכלית קרנות נא173
1,415.00הצבעה אלקטרונית לא1,415.00ישראל          513534974ILמיטב תכלית קרנות נא174
1,500.00הצבעה אלקטרונית לא1,500.00ישראל          513534974ILמיטב תכלית קרנות נא175
1,539.00הצבעה אלקטרונית לא1,539.00ישראל          513534974ILמיטב תכלית קרנות נא176
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2,820.00הצבעה אלקטרונית לא2,820.00ישראל          513534974ILמיטב תכלית קרנות נא177
8,532.00הצבעה אלקטרונית לא8,532.00ישראל          513534974ILמיטב תכלית קרנות נא178
9,062.00הצבעה אלקטרונית לא9,062.00ישראל          513534974ILמיטב תכלית קרנות נא179
172.00הצבעה אלקטרונית לא172.00ישראל513534974מ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע180
1,121.00הצבעה אלקטרונית לא1,121.00ישראל513534974מ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע181
1,976.00הצבעה אלקטרונית לא1,976.00ישראל513534974מ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע182
3,451.00הצבעה אלקטרונית לא3,451.00ישראל513534974מ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע183
8,068.00הצבעה אלקטרונית לא8,068.00ישראל513534974מ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע184
10,816.00הצבעה אלקטרונית לא10,816.00ישראל513534974מ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע185
11,910.00הצבעה אלקטרונית לא11,910.00ישראל513534974מ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע186
504.00הצבעה אלקטרונית לא504.00ישראל513534974מ"מיטב תכלית קרנות נאמנות בע187
1,500.00הצבעה אלקטרונית לא1,500.00ישראל513534974מ"מיטב תכלית קרנות נאמנות בע188
1,906.00הצבעה אלקטרונית לא1,906.00ישראל513534974מ"תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע189
1,964.00הצבעה אלקטרונית לא1,964.00ישראל513534974מ"תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע190
9,220.00הצבעה אלקטרונית לא9,220.00ישראל513534974מ"תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע191
12,475.00הצבעה אלקטרונית לא12,475.00ישראל513534974מ"תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע192
3,566.00הצבעה אלקטרונית לא3,566.00ישראל513534974נוסטרו- מ "תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע193
35.00הצבעה אלקטרונית לא35.00ישראל513611509מ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 194
185.00הצבעה אלקטרונית לא185.00ישראל513611509מ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 195
207.00הצבעה אלקטרונית לא207.00ישראל513611509מ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 196
290.00הצבעה אלקטרונית לא290.00ישראל513611509מ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 197
761.00הצבעה אלקטרונית לא761.00ישראל513611509מ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 198
2,214.00הצבעה אלקטרונית לא2,214.00ישראל513611509מ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 199
2,750.00הצבעה אלקטרונית לא2,750.00ישראל513611509מ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 200
3,250.00הצבעה אלקטרונית לא3,250.00ישראל513611509מ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 201
8,564.00הצבעה אלקטרונית לא8,564.00ישראל513611509מ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 202
9,507.00הצבעה אלקטרונית לא9,507.00ישראל513611509מ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 203
11,471.00הצבעה אלקטרונית לא11,471.00ישראל513611509מ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 204
13,843.00הצבעה אלקטרונית לא13,843.00ישראל513611509מ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 205
21,466.00הצבעה אלקטרונית לא21,466.00ישראל513611509מ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 206
31,605.00הצבעה אלקטרונית לא31,605.00ישראל513611509מ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 207
66,028.00הצבעה אלקטרונית לא66,028.00ישראל513611509מ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 208
55.00הצבעה אלקטרונית לא55.00ישראל          513765339ILפסגות קרנות נאמנות209
74.75הצבעה אלקטרונית לא74.75ישראל          513765339ILפסגות קרנות נאמנות210
80.00הצבעה אלקטרונית לא80.00ישראל          513765339ILפסגות קרנות נאמנות211
367.00הצבעה אלקטרונית לא367.00ישראל          513765339ILפסגות קרנות נאמנות212
390.00הצבעה אלקטרונית לא390.00ישראל          513765339ILפסגות קרנות נאמנות213
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522.00הצבעה אלקטרונית לא522.00ישראל          513765339ILפסגות קרנות נאמנות214
829.00הצבעה אלקטרונית לא829.00ישראל          513765339ILפסגות קרנות נאמנות215
839.00הצבעה אלקטרונית לא839.00ישראל          513765339ILפסגות קרנות נאמנות216
1,323.00הצבעה אלקטרונית לא1,323.00ישראל          513765339ILפסגות קרנות נאמנות217
2,116.00הצבעה אלקטרונית לא2,116.00ישראל          513765339ILפסגות קרנות נאמנות218
2,188.00הצבעה אלקטרונית לא2,188.00ישראל          513765339ILפסגות קרנות נאמנות219
2,225.00הצבעה אלקטרונית לא2,225.00ישראל          513765339ILפסגות קרנות נאמנות220
5,157.00הצבעה אלקטרונית לא5,157.00ישראל          513765339ILפסגות קרנות נאמנות221
6,292.00הצבעה אלקטרונית לא6,292.00ישראל          513765339ILפסגות קרנות נאמנות222
7,658.00הצבעה אלקטרונית לא7,658.00ישראל          513765339ILפסגות קרנות נאמנות223
10,000.00הצבעה אלקטרונית לא10,000.00ישראל          513765339ILפסגות קרנות נאמנות224
449.00הצבעה אלקטרונית לא449.00ישראל513765339פסגות קרנות נאמנות225
600.00הצבעה אלקטרונית לא600.00ישראל513765339מ"פסגות קרנות נאמנות בע226
1,500.00הצבעה אלקטרונית לא1,500.00ישראל513765339מ"פסגות קרנות נאמנות בע227
6,000.00הצבעה אלקטרונית לא6,000.00ישראל513765339מ"פסגות קרנות נאמנות בע228
6,800.00הצבעה אלקטרונית לא6,800.00ישראל513765339מ"פסגות קרנות נאמנות בע229
718.00הצבעה אלקטרונית לא718.00ישראל513765339מ"פסגות קרנות נאמנות בע230
135.00הצבעה אלקטרונית לא135.00ישראל513846808ניהול קרנות נאמנ- ילין לפידות 231
473.00הצבעה אלקטרונית לא473.00ישראל513846808ניהול קרנות נאמנ- ילין לפידות 232
861.00הצבעה אלקטרונית לא861.00ישראל513846808ניהול קרנות נאמנ- ילין לפידות 233
979.00הצבעה אלקטרונית לא979.00ישראל513846808ניהול קרנות נאמנ- ילין לפידות 234
2,093.00הצבעה אלקטרונית לא2,093.00ישראל513846808ניהול קרנות נאמנ- ילין לפידות 235
2,503.00הצבעה אלקטרונית לא2,503.00ישראל513846808ניהול קרנות נאמנ- ילין לפידות 236
3,294.00הצבעה אלקטרונית לא3,294.00ישראל513846808ניהול קרנות נאמנ- ילין לפידות 237
3,735.00הצבעה אלקטרונית לא3,735.00ישראל513846808ניהול קרנות נאמנ- ילין לפידות 238
4,142.00הצבעה אלקטרונית לא4,142.00ישראל513846808ניהול קרנות נאמנ- ילין לפידות 239
5,482.00הצבעה אלקטרונית לא5,482.00ישראל513846808ניהול קרנות נאמנ- ילין לפידות 240
500.70הצבעה אלקטרונית לא500.70ישראל514884485)3102(מור ניהול קרנות נאמנות 241
3,500.00הצבעה אלקטרונית לא3,500.00ישראל514884485)3102(מור ניהול קרנות נאמנות 242
31,967.00הצבעה אלקטרונית לא31,967.00ישראל514884485)3102(מור ניהול קרנות נאמנות 243
19.00הצבעה אלקטרונית לא19.00ישראל          516189131ILברק קרנות נאמנות  ב244
3,502.00הצבעה אלקטרונית לא3,502.00ישראל          520007469ILמנורה מבטחים החזקות245
1,584,659.75הצבעה אלקטרונית לא1,584,659.75ישראל520027715מנורה, לביטוח' מנורה מבטחים חב246
2,376.00הצבעה אלקטרונית לא2,376.00ישראל520027954אקדמאים כללי בניהול פסגות' היש247
178.00הצבעה אלקטרונית לא178.00ישראל520042169מ"איילון חברה לביטוח בע248
5,100.00הצבעה אלקטרונית לא5,100.00ישראל520042169מ"איילון חברה לביטוח בע249
1,228.00הצבעה אלקטרונית לא1,228.00ישראל520042169מ"איילון חברה לביטוח בע250



  האם ציין כי הינו בעל כמות מניות מדינת התאגדות.ז.ת. / פ.חזהות המצביעמסד

בעל ענין אישי / שליטה

באישור

כתב /  שם מיופה הכח 

הצבעה / הצבעה 

אלקטרונית

 נגדבעד 

 1,541,000אישור מענק בסך של 

, זיסמן (מיקי)ח למר מיכאל "ש

ל החברה "המכהן כממלא מקום מנכ

2020בגין פועלו בשנת 

2,690.00הצבעה אלקטרונית לא2,690.00ישראל520042169מ"איילון חברה לביטוח בע251
639.00הצבעה אלקטרונית לא639.00ישראל05520042169מ עד "איילון חברה לביטוח בע252
41.00הצבעה אלקטרונית לא41.00ישראל520042177מ"הכשרה חברה לביטוח בע253
2,490.19הצבעה אלקטרונית לא2,490.19ישראל520042177מ"הכשרה חברה לביטוח בע254
9,486.81הצבעה אלקטרונית לא9,486.81ישראל520042177מ"הכשרה חברה לביטוח בע255
96,674.33הצבעה אלקטרונית לא96,674.33ישראל520042540מ"מנורה  מבטחים ביטוח בע256
1,688.00הצבעה אלקטרונית לא1,688.00ישראל          520042540ILמנורה מבטחים ביטוח257
3,786.75הצבעה אלקטרונית לא3,786.75ישראל          520042540ILמנורה מבטחים ביטוח258
620.00הצבעה אלקטרונית לא620.00ישראל520042540מ"מנורה מבטחים ביטוח בע259
54.00הצבעה אלקטרונית לא54.00ישראל520042615 ומעלה בניהול אי בי06מחר לבני 260
261- 60,937.00הצבעה אלקטרונית לא60,937.00ישראל          540253275ILמניות ישראל-שותפות
121,429.38הצבעה אלקטרונית לא121,429.38ישראל540253275הפניקס עמיתים-מניות ישראל-שותפות262
12,776.02הצבעה אלקטרונית לא12,776.02ישראל540265568סל מדדים מניות- שותפות263
17,993.00הצבעה אלקטרונית לא17,993.00ישראל540265568שותפות סל ממדים מניות264
1,837.85הצבעה אלקטרונית לא1,837.85ישראל540271491כלל סל מניות ישראל265
741,083.00הצבעה אלקטרונית לא741,083.00ישראל540282217מניות ישראל-מגדל סל266
1,447.00הצבעה אלקטרונית לא1,447.00ישראל570002618מ- א "קופת תגמולים של עובדי עת267
383.00הצבעה אלקטרונית לא383.00ישראל570005959קופת תגמולים של עובדי עיריית ח268
1,230.00הצבעה אלקטרונית לא1,230.00ישראל570014928 בניה06-05תעשייה אוירית מסלול 269

לחברה ולבעלת השליטה קשרים במהלך העסקים הרגיל , יצוין כי למיטב ידיעת החברה, בין מצביעים ובין החברה או בעלת השליטה, בנוגע לפירוט קשרים נוספים ,1970- ל"התש (דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך  (5)(ד)ד36בהתאם לתקנה 

מ בנכס אחד ושותפה עם גופים "החברה שותפה עם כלל חברה לביטוח בע. לחברה התקשרות עם גופים מוסדיים מקבוצת הראל להעמדת אשראי לחברה. הכוללים התקשרויות לקבלת שירותים בתחום הביטוח ושירותים פיננסיים, עם גופים מוסדיים

.מוסדיים מקבוצת הראל בשני נכסים נוספים
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