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בעדכן21,859,801מ"קבוצת אשטרום בע1
על פי ייפוי כח לדודו 

ישראל53890034ASHTROM GROUP LTD.510381601251017.ז.דולה ת

בעדכן17,850,000מ"אשטרום אחזקות בע1
על פי ייפוי כח לדודו 

ישראל511694820251017אין53890034.ז.דולה ת

בעדכן2,200,264מ"אשטרום תעשיות בע1
על פי ייפוי כח לדודו 

ישראל520037151251017אין53890034.ז.דולה ת

בעדכן608,453מ"בע (1977)אשדר ייזום ובנייה 1
על פי ייפוי כח לדודו 

ישראל520034083251017אין53890034.ז.דולה ת

בעדכן4,860,652מ"נכסי יחזקאל ובתיה נוסבאום בע1
על פי ייפוי כח לדודו 

ישראל510806474251017אין53890034.ז.דולה ת

בעדכן1,194,508דפנה לוי1
על פי ייפוי כח לדודו 

ישראל53890034Dafna Levi58239021251017.ז.דולה ת

בעדכן1,194,508גיל גירון1
על פי ייפוי כח לדודו 

ישראל53890034Gueron Gil15886989251017.ז.דולה ת

ישראלYELIN-LAPIDOT PROVIDENT FUNDS MANAGEMENT LTD513611509251017אלקטרוניבעדלא20,745מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע1

ישראלYELIN LAPIDOT - MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD513846808251017אלקטרוניבעדלא439,924ילין לפידות קרנות נאמנות1

ישראל511146490251017איןאלקטרונינגדלא65,384מ"בע (1986)ניהול קרנות בנאמנות . אס.אמ.אנליסט אי1

ישראלEXCELLENCE MUTUAL FUNDS LTD510938608251017אלקטרוניבעדלא35,696מ"אקסלנס קרנות נאמנות בע1

ישראלEPSILON MUTUAL FUNDS MANAGEMENT (1991) LTD511576209251017אלקטרונינגדלא85,413מ"בע (1991)אפסילון ניהול קרנות נאמנות 1

ישראל57467102251017איןאלקטרוניבעדלא3,010מרסל קוז1

ישראל511776783251017איןאלקטרוניבעדלא624מ"הראל פיא קרנות נאמנות בע1

ישראל511303661251017איןאלקטרוניבעדלא193,994מ"מגדל קרנות נאמנות בע1

ישראל540253275251017איןכתב הצבעהבעדלא285,353שותפות סל הפניקס1

ישראלTHE PHOENIX INSURANCE COMPANY LTD520023185251017כתב הצבעהבעדלא2,312,687מ"הפניקס חברה לביטוח בע1

ישראל540252533251017איןכתב הצבעהבעדלא97,922 עמיתים125א "שותפות ת1

ישראל540247772251017איןכתב הצבעהבעדלא6,956,215שותפות סל מניות ישראליות1

ישראלE.M.I. - EZER MORTGAGE INSURANCE COMPANY LTD512310509251017כתב הצבעהבעדלא12,582מ"עזר חברה לביטוח משכנתאות בע. - אי. אם. אי1

ישראלHAREL INSURANCE COMPANY LTD520004078251017כתב הצבעהבעדלא178,934מ"הראל חברה לביטוח בע1

ישראלHACHSHARA INSURANCE COMPANY LTD520042177251017אלקטרוניבעדלא48,685מ"הכשרה חברה לביטוח בע1

ישראל520042615251017איןכתב הצבעהבעדלא20,000מ"חברה לניהול קופות גמל בע- אינפיניטי המחר 1

ישראלINFINITY PROVIDENT FUNDS MANAGEMENT LTD513621110251017כתב הצבעהבעדלא610מ"אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע1

ישראלALUMOT MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD512536608251017אלקטרוניבעדלא96,391מ"אלומות ניהול קרנות נאמנות בע1

ישראלI.B.I. MUTUAL FUNDS MANAGEMENT (1978) LTD510791031251017אלקטרונינגדלא268,308מ"בע (1978)אי ניהול קרנות נאמנות .בי.א1

ישראלI.B.I. GEMEL LTD513789842251017אלקטרונינגדלא3,213מ"גמל בע.אי.בי.אי1

אלקטרונינגדלא223,200מ"אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות בע1
EDMOND DE ROTHSCHILD MUTUAL FUNDS MANAGEMENT 
(ISRAEL) LTD 512887647251017ישראל

ישראלALTSHULER - SHAHAM MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD511944670251017כתב הצבעהנגדלא963,047מ"אלטשולר שחם ניהול קרנות בע1

ישראלMORE MUTUAL FUNDS MANAGEMENT (2013) LTD514884485251017כתב הצבעהנגדלא542,571מ"בע (2013)מור ניהול קרנות נאמנות 1

ישראלAYALON MUTUAL FUNDS LTD513011445251017אלקטרונינגדלא12,049מ"איילון קרנות נאמנות בע1

ישראלMEITAV DASH  MUTUAL FUNDS LTD510954498251017אלקטרונינגדלא184,657מ"מיטב דש קרנות נאמנות בע1

ישראלHALMAN - ALDUBI PROVIDENT AND PENSION FUNDS LTD512227265251017אלקטרונינגדלא76,352מ"אלדובי קופות גמל ופנסיה בע- הלמן 1

ישראל510960586251017איןכתב הצבעהנגדלא19,922מ"ג לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"קופת1

ישראל510927536251017איןכתב הצבעהנגדלא 26,936מ"יהב אחים ואחיות חברה לניהול קופות גמל בע1

ישראל520027954251017איןכתב הצבעהנגדלא26,494מ"קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע1

ישראל520042607251017איןכתב הצבעהנגדלא8,445הנדסאים וטכנאים קופת גמל1

ישראל520028556251017איןכתב הצבעהנגדלא23,716מ"קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע1

כתב הצבעהבעדלא3,665,906מ"מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע1
MENORA MIVTACHIM PENSIONS AND GEMEL LTD

ישראל512245812251017

ישראלPSAGOT PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD513765347251017כתב הצבעהנגדלא1,673,978מ"פסגות קופות גמל בע1

ישראלPSAGOT MUTUAL FUNDS LTD513765339251017אלקטרונינגדלא653,138מ"פסגות קרנות נאמנות בע1
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