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בעדכן13,887,500מ"קבוצת אשטרום בע4
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל53890034ASHTROM GROUP LTD.510381601251017.ז.דולה ת

בעדכן17,850,000מ"אשטרום אחזקות בע4
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל511694820251017אין53890034.ז.דולה ת

בעדכן2,200,265מ"אשטרום תעשיות בע4
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל520037151251017אין53890034.ז.דולה ת

בעדכן608,454מ"בע (1977)אשדר ייזום ובנייה 4
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל520034083251017אין53890034.ז.דולה ת

בעדכן3,472,301מ"אשטרום חברה לפיתוח והשקעות בע4
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל511694879251017אין53890034.ז.דולה ת

בעדכן4,500,000מ"אשטרום אחזקות תעשייה בע4
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל511650194251017אין53890034.ז.דולה ת

בעדכן4,596,651מ"נכסי יחזקאל ובתיה נוסבאום בע4
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל510806474251017אין53890035.ז.דולה ת

בעדכן1,068,448משורר ליפא4
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל53890034Meshorer Lipa2005684251017.ז.דולה ת

בעדכן2,326,016גירון רינה4
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל53890034Gueron Rina8388621251017.ז.דולה ת

ישראלI.B.I. MUTUAL FUNDS MANAGEMENT (1978) LTD510791031251017כתב הצבעהנגדלא244,062מ"בע (1978)אי ניהול קרנות נאמנות .בי.א4

ישראלYELIN-LAPIDOT PROVIDENT FUNDS MANAGEMENT LTD513611509251017כתב הצבעהבעדלא18,495מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע4

ישראלPSAGOT PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD513765339251017כתב הצבעהנגדלא577,034מ"פסגות קופות גמל ופנסיה בע4

ישראל510960586251017איןכתב הצבעהנגדלא102,856מ"ג לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"קופת4

ישראלMORE MUTUAL FUNDS MANAGEMENT (2013) LTD514884485251017כתב הצבעהנגדלא76,975מ"בע (2013)מור ניהול קרנות נאמנות 4

ישראל512958471251017איןכתב הצבעהנגדלא6,500מ"תמיר פישמן קרנות נאמנות בע4

ישראלAYALON MUTUAL FUNDS LTD513011445251017כתב הצבעהבעדלא40,400מ"איילון קרנות נאמנות בע4

ישראלEXCELLENCE MUTUAL FUNDS LTD510938608251017כתב הצבעהבעדלא68,195מ"אקסלנס קרנות נאמנות בע4

ישראלEPSILON MUTUAL FUNDS MANAGEMENT (1991) LTD511576209251017כתב הצבעהבעדלא23,536(מ"בע (1991)אפסילון ניהול קרנות נאמנות 4

ישראל511776783251017איןכתב הצבעהבעדלא78,274מ"הראל פיא קרנות נאמנות בע4

ישראל511303661251017איןכתב הצבעהבעדלא73,399מ"מגדל קרנות נאמנות בע4

ישראלMEITAV DS MUTUAL FUNDS LTD510954498251017כתב הצבעהבעדלא152,712מ"מיטב דש קרנות נאמנות בע4

ישראלMENORA MIVTACHIM MUTUAL FUNDS LTD513722397251017כתב הצבעהבעדלא64,909מ"מנורה מבטחים קרנות נאמנות בע4

ישראלEXCELLENCE NESSUAH GEMEL & PENSION LTD513026484251017כתב הצבעהנגדלא312,628מ"אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע4

ישראלHALMAN - ALDUBI PROVIDENT AND PENSION FUNDS LTD512227265251017כתב הצבעהנגדלא74,173מ"אלדובי קופות גמל ופנסיה בע- הלמן 4

ישראלTHE PHOENIX INSURANCE COMPANY LTD1545252203251017כתב הצבעהבעדלא2,771,013מ"הפניקס חברה לביטוח בע4

ישראל540247772251017איןכתב הצבעהבעדלא3,046,346שותפות סל מניות ישראליות4

ישראל520030503251017איןכתב הצבעהבעדלא20,226מ"דקלה חברה לביטוח בע4

ישראלE.M.I. - EZER MORTGAGE INSURANCE COMPANY LTD512310509251017כתב הצבעהבעדלא13,799מ"עזר חברה לביטוח משכנתאות בע. - אי. אם. אי4

ישראלHAREL INSURANCE COMPANY LTD520004078251017כתב הצבעהבעדלא4,036,992מ"הראל חברה לביטוח בע4

ישראלEDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL BONDS WITHOUT EQUITY512887647251017כתב הצבעהנגדלא130,950מ"אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות הע4

ישראלHACHSHARA INSURANCE COMPANY LTD520042177251017כתב הצבעהבעדלא9,627מ"הכשרה חברה לביטוח בע4

ישראל520042615251017איןכתב הצבעהבעדלא20,000מ"חברה לניהול קופות גמל בע- אינפיניטי המחר 4

ישראלINFINITY PROVIDENT FUNDS MANAGEMENT LTD513621110251017כתב הצבעהבעדלא1,080מ"אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע4

ישראלALUMOT MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD510474810251017כתב הצבעהנגדלא47,544מ"אלומות ניהול קרנות נאמנות בע4

ישראלMENORA MIVTACHIM PENSIONS AND GEMEL LTD512536608251017כתב הצבעהבעדלא3,439,906מ"מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע4

ישראלPSAGOT PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD513765347251017כתב הצבעהנגדלא3,771,967מ"פסגות קופות גמל ופנסיה בע4

בעדלא419,372
על פי ייפוי כח לדוד 

בלגיה53890034Bank Of New York - Mellon774497903251017.ז.דולה ת

בריטניהcitibank N.A000000746251017כתב הצבעהבעדלא4532,979

בריטניהTNT Q Policemen's Annuity and Benefit Fund000122020251017כתב הצבעהבעדלא48,621

בעדכן13,887,500מ"קבוצת אשטרום בע5
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל53890034ASHTROM GROUP LTD.510381601251017.ז.דולה ת

בעדכן17,850,000מ"אשטרום אחזקות בע5
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל511694820251017אין53890034.ז.דולה ת

בעדכן2,200,265מ"אשטרום תעשיות בע5
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל520037151251017אין53890034.ז.דולה ת

בעדכן608,454מ"בע (1977)אשדר ייזום ובנייה 5
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל520034083251017אין53890034.ז.דולה ת

בעדכן3,472,301מ"אשטרום חברה לפיתוח והשקעות בע5
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל511694879251017אין53890034.ז.דולה ת

בעדכן4,500,000מ"אשטרום אחזקות תעשייה בע5
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל511650194251017אין53890034.ז.דולה ת

בעדכן4,596,651מ"נכסי יחזקאל ובתיה נוסבאום בע5
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל510806474251017אין53890035.ז.דולה ת

בעדכן1,068,448משורר ליפא5
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל53890034Meshorer Lipa2005684251017.ז.דולה ת

בעדכן2,326,016גירון רינה5
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל53890034Gueron Rina8388621251017.ז.דולה ת

ישראלI.B.I. MUTUAL FUNDS MANAGEMENT (1978) LTD510791031251017כתב הצבעהנגדלא244,062מ"בע (1978)אי ניהול קרנות נאמנות .בי.א5

ישראלYELIN-LAPIDOT PROVIDENT FUNDS MANAGEMENT LTD513611509251017כתב הצבעהבעדלא18,495מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע5

ישראלPSAGOT PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD513765339251017כתב הצבעהנגדלא577,034מ"פסגות קופות גמל ופנסיה בע5

ישראל510960586251017איןכתב הצבעהנגדלא102,856מ"ג לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"קופת5

ישראלMORE MUTUAL FUNDS MANAGEMENT (2013) LTD514884485251017כתב הצבעהנגדלא76,975מ"בע (2013)מור ניהול קרנות נאמנות 5

ישראל512958471251017איןכתב הצבעהנגדלא6,500מ"תמיר פישמן קרנות נאמנות בע5

ישראלAYALON MUTUAL FUNDS LTD513011445251017כתב הצבעהבעדלא40,400מ"איילון קרנות נאמנות בע5

ישראלEXCELLENCE MUTUAL FUNDS LTD510938608251017כתב הצבעהבעדלא68,195מ"אקסלנס קרנות נאמנות בע5

ישראלEPSILON MUTUAL FUNDS MANAGEMENT (1991) LTD511576209251017כתב הצבעהבעדלא23,536(מ"בע (1991)אפסילון ניהול קרנות נאמנות 5

ישראל511776783251017איןכתב הצבעהבעדלא78,274מ"הראל פיא קרנות נאמנות בע5

ישראל511303661251017איןכתב הצבעהבעדלא73,399מ"מגדל קרנות נאמנות בע5

ישראלMEITAV DS MUTUAL FUNDS LTD510954498251017כתב הצבעהבעדלא152,712מ"מיטב דש קרנות נאמנות בע5

ישראלMENORA MIVTACHIM MUTUAL FUNDS LTD513722397251017כתב הצבעהבעדלא64,909מ"מנורה מבטחים קרנות נאמנות בע5

ישראלEXCELLENCE NESSUAH GEMEL & PENSION LTD513026484251017כתב הצבעהנגדלא312,628מ"אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע5

ישראלHALMAN - ALDUBI PROVIDENT AND PENSION FUNDS LTD512227265251017כתב הצבעהנגדלא74,173מ"אלדובי קופות גמל ופנסיה בע- הלמן 5

ישראלTHE PHOENIX INSURANCE COMPANY LTD1545252203251017כתב הצבעהבעדלא2,771,013מ"הפניקס חברה לביטוח בע5

ישראל540247772251017איןכתב הצבעהבעדלא3,046,346שותפות סל מניות ישראליות5

ישראל520030503251017איןכתב הצבעהבעדלא20,226מ"דקלה חברה לביטוח בע5

ישראלE.M.I. - EZER MORTGAGE INSURANCE COMPANY LTD512310509251017כתב הצבעהבעדלא13,799מ"עזר חברה לביטוח משכנתאות בע. - אי. אם. אי5

ישראלHAREL INSURANCE COMPANY LTD520004078251017כתב הצבעהבעדלא4,036,992מ"הראל חברה לביטוח בע5

ישראלEDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL BONDS WITHOUT EQUITY512887647251017כתב הצבעהנגדלא130,950מ"אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות הע5

ישראלHACHSHARA INSURANCE COMPANY LTD520042177251017כתב הצבעהבעדלא9,627מ"הכשרה חברה לביטוח בע5

ישראל520042615251017איןכתב הצבעהבעדלא20,000מ"חברה לניהול קופות גמל בע- אינפיניטי המחר 5

ישראלINFINITY PROVIDENT FUNDS MANAGEMENT LTD513621110251017כתב הצבעהבעדלא1,080מ"אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע5

ישראלALUMOT MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD510474810251017כתב הצבעהנגדלא47,544מ"אלומות ניהול קרנות נאמנות בע5

ישראלMENORA MIVTACHIM PENSIONS AND GEMEL LTD512536608251017כתב הצבעהבעדלא3,439,906מ"מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע5

ישראלPSAGOT PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD513765347251017כתב הצבעהנגדלא3,771,967מ"פסגות קופות גמל ופנסיה בע5

בעדלא519,372
על פי ייפוי כח לדוד 

בלגיה53890034Bank Of New York - Mellon774497903251017.ז.דולה ת

בריטניהcitibank N.A000000746251017כתב הצבעהבעדלא5532,979

בריטניהTNT Q Policemen's Annuity and Benefit Fund000122020251017כתב הצבעהבעדלא58,621

בעדכן13,887,500מ"קבוצת אשטרום בע7
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל53890034ASHTROM GROUP LTD.510381601251017.ז.דולה ת

בעדכן17,850,000מ"אשטרום אחזקות בע7
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל511694820251017אין53890034.ז.דולה ת

בעדכן2,200,265מ"אשטרום תעשיות בע7
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל520037151251017אין53890034.ז.דולה ת

בעדכן608,454מ"בע (1977)אשדר ייזום ובנייה 7
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל520034083251017אין53890034.ז.דולה ת

בעדכן3,472,301מ"אשטרום חברה לפיתוח והשקעות בע7
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל511694879251017אין53890034.ז.דולה ת

בעדכן4,500,000מ"אשטרום אחזקות תעשייה בע7
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל511650194251017אין53890034.ז.דולה ת

בעדכן4,596,651מ"נכסי יחזקאל ובתיה נוסבאום בע7
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל510806474251017אין53890035.ז.דולה ת

בעדכן1,068,448משורר ליפא7
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל53890034Meshorer Lipa2005684251017.ז.דולה ת

בעדכן2,326,016גירון רינה7
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל53890034Gueron Rina8388621251017.ז.דולה ת

ישראלI.B.I. MUTUAL FUNDS MANAGEMENT (1978) LTD510791031251017כתב הצבעהנגדלא244,062מ"בע (1978)אי ניהול קרנות נאמנות .בי.א7

ישראלYELIN-LAPIDOT PROVIDENT FUNDS MANAGEMENT LTD513611509251017כתב הצבעהבעדלא18,495מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע7

ישראלPSAGOT PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD513765339251017כתב הצבעהנגדלא577,034מ"פסגות קופות גמל ופנסיה בע7

ישראל510960586251017איןכתב הצבעהנגדלא102,856מ"ג לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"קופת7

ישראלMORE MUTUAL FUNDS MANAGEMENT (2013) LTD514884485251017כתב הצבעהנגדלא76,975מ"בע (2013)מור ניהול קרנות נאמנות 7

ישראל512958471251017איןכתב הצבעהנגדלא6,500מ"תמיר פישמן קרנות נאמנות בע7

ישראלAYALON MUTUAL FUNDS LTD513011445251017כתב הצבעהבעדלא40,400מ"איילון קרנות נאמנות בע7

ישראלEXCELLENCE MUTUAL FUNDS LTD510938608251017כתב הצבעהבעדלא68,195מ"אקסלנס קרנות נאמנות בע7

ישראלEPSILON MUTUAL FUNDS MANAGEMENT (1991) LTD511576209251017כתב הצבעהבעדלא23,536(מ"בע (1991)אפסילון ניהול קרנות נאמנות 7

ישראל511776783251017איןכתב הצבעהבעדלא78,274מ"הראל פיא קרנות נאמנות בע7

ישראל511303661251017איןכתב הצבעהבעדלא73,399מ"מגדל קרנות נאמנות בע7

ישראלMEITAV DS MUTUAL FUNDS LTD510954498251017כתב הצבעהבעדלא152,712מ"מיטב דש קרנות נאמנות בע7

ישראלMENORA MIVTACHIM MUTUAL FUNDS LTD513722397251017כתב הצבעהבעדלא64,909מ"מנורה מבטחים קרנות נאמנות בע7

ישראלEXCELLENCE NESSUAH GEMEL & PENSION LTD513026484251017כתב הצבעהנגדלא312,628מ"אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע7

ישראלHALMAN - ALDUBI PROVIDENT AND PENSION FUNDS LTD512227265251017כתב הצבעהנגדלא74,173מ"אלדובי קופות גמל ופנסיה בע- הלמן 7

ישראלTHE PHOENIX INSURANCE COMPANY LTD1545252203251017כתב הצבעהבעדלא2,771,013מ"הפניקס חברה לביטוח בע7

ישראל540247772251017איןכתב הצבעהבעדלא3,046,346שותפות סל מניות ישראליות7

ישראל520030503251017איןכתב הצבעהבעדלא20,226מ"דקלה חברה לביטוח בע7

ישראלE.M.I. - EZER MORTGAGE INSURANCE COMPANY LTD512310509251017כתב הצבעהבעדלא13,799מ"עזר חברה לביטוח משכנתאות בע. - אי. אם. אי7

ישראלHAREL INSURANCE COMPANY LTD520004078251017כתב הצבעהבעדלא4,036,992מ"הראל חברה לביטוח בע7

ישראלEDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL BONDS WITHOUT EQUITY512887647251017כתב הצבעהנגדלא130,950מ"אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות הע7

ישראלHACHSHARA INSURANCE COMPANY LTD520042177251017כתב הצבעהבעדלא9,627מ"הכשרה חברה לביטוח בע7

ישראל520042615251017איןכתב הצבעהבעדלא20,000מ"חברה לניהול קופות גמל בע- אינפיניטי המחר 7

ישראלINFINITY PROVIDENT FUNDS MANAGEMENT LTD513621110251017כתב הצבעהבעדלא1,080מ"אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע7

ישראלALUMOT MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD510474810251017כתב הצבעהנגדלא47,544מ"אלומות ניהול קרנות נאמנות בע7

ישראלMENORA MIVTACHIM PENSIONS AND GEMEL LTD512536608251017כתב הצבעהבעדלא3,439,906מ"מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע7

ישראלPSAGOT PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD513765347251017כתב הצבעהנגדלא3,771,967מ"פסגות קופות גמל ופנסיה בע7

בעדלא719,372
על פי ייפוי כח לדוד 

בלגיה53890034Bank Of New York - Mellon774497903251017.ז.דולה ת

בריטניהcitibank N.A000000746251017כתב הצבעהבעדלא7532,979

בריטניהTNT Q Policemen's Annuity and Benefit Fund000122020251017כתב הצבעהבעדלא78,621

בעדכן13,887,500מ"קבוצת אשטרום בע8
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל53890034ASHTROM GROUP LTD.510381601251017.ז.דולה ת

בעדכן17,850,000מ"אשטרום אחזקות בע8
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל511694820251017אין53890034.ז.דולה ת

בעדכן2,200,265מ"אשטרום תעשיות בע8
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל520037151251017אין53890034.ז.דולה ת

בעדכן608,454מ"בע (1977)אשדר ייזום ובנייה 8
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל520034083251017אין53890034.ז.דולה ת

בעדכן3,472,301מ"אשטרום חברה לפיתוח והשקעות בע8
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל511694879251017אין53890034.ז.דולה ת

בעדכן4,500,000מ"אשטרום אחזקות תעשייה בע8
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל511650194251017אין53890034.ז.דולה ת

בעדכן4,596,651מ"נכסי יחזקאל ובתיה נוסבאום בע8
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל510806474251017אין53890035.ז.דולה ת

בעדכן1,068,448משורר ליפא8
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל53890034Meshorer Lipa2005684251017.ז.דולה ת

בעדכן2,326,016גירון רינה8
על פי ייפוי כח לדוד 

ישראל53890034Gueron Rina8388621251017.ז.דולה ת

ישראלI.B.I. MUTUAL FUNDS MANAGEMENT (1978) LTD510791031251017כתב הצבעהנגדלא244,062מ"בע (1978)אי ניהול קרנות נאמנות .בי.א8

ישראלYELIN-LAPIDOT PROVIDENT FUNDS MANAGEMENT LTD513611509251017כתב הצבעהבעדלא18,495מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע8

ישראלPSAGOT PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD513765339251017כתב הצבעהנגדלא577,034מ"פסגות קופות גמל ופנסיה בע8

ישראל510960586251017איןכתב הצבעהנגדלא102,856מ"ג לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"קופת8

ישראלMORE MUTUAL FUNDS MANAGEMENT (2013) LTD514884485251017כתב הצבעהנגדלא76,975מ"בע (2013)מור ניהול קרנות נאמנות 8

ישראל512958471251017איןכתב הצבעהנגדלא6,500מ"תמיר פישמן קרנות נאמנות בע8

ישראלAYALON MUTUAL FUNDS LTD513011445251017כתב הצבעהבעדלא40,400מ"איילון קרנות נאמנות בע8

ישראלEXCELLENCE MUTUAL FUNDS LTD510938608251017כתב הצבעהבעדלא68,195מ"אקסלנס קרנות נאמנות בע8

ישראלEPSILON MUTUAL FUNDS MANAGEMENT (1991) LTD511576209251017כתב הצבעהבעדלא23,536(מ"בע (1991)אפסילון ניהול קרנות נאמנות 8

ישראל511776783251017איןכתב הצבעהבעדלא78,274מ"הראל פיא קרנות נאמנות בע8

ישראל511303661251017איןכתב הצבעהבעדלא73,399מ"מגדל קרנות נאמנות בע8

ישראלMEITAV DS MUTUAL FUNDS LTD510954498251017כתב הצבעהבעדלא152,712מ"מיטב דש קרנות נאמנות בע8

ישראלMENORA MIVTACHIM MUTUAL FUNDS LTD513722397251017כתב הצבעהבעדלא64,909מ"מנורה מבטחים קרנות נאמנות בע8

ישראלEXCELLENCE NESSUAH GEMEL & PENSION LTD513026484251017כתב הצבעהנגדלא312,628מ"אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע8

ישראלHALMAN - ALDUBI PROVIDENT AND PENSION FUNDS LTD512227265251017כתב הצבעהנגדלא74,173מ"אלדובי קופות גמל ופנסיה בע- הלמן 8

ישראלTHE PHOENIX INSURANCE COMPANY LTD1545252203251017כתב הצבעהבעדלא2,771,013מ"הפניקס חברה לביטוח בע8

ישראל540247772251017איןכתב הצבעהבעדלא3,046,346שותפות סל מניות ישראליות8

ישראל520030503251017איןכתב הצבעהבעדלא20,226מ"דקלה חברה לביטוח בע8

ישראלE.M.I. - EZER MORTGAGE INSURANCE COMPANY LTD512310509251017כתב הצבעהבעדלא13,799מ"עזר חברה לביטוח משכנתאות בע. - אי. אם. אי8

ישראלHAREL INSURANCE COMPANY LTD520004078251017כתב הצבעהבעדלא4,036,992מ"הראל חברה לביטוח בע8

ישראלEDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL BONDS WITHOUT EQUITY512887647251017כתב הצבעהנגדלא130,950מ"אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות הע8

ישראלHACHSHARA INSURANCE COMPANY LTD520042177251017כתב הצבעהבעדלא9,627מ"הכשרה חברה לביטוח בע8

ישראל520042615251017איןכתב הצבעהבעדלא20,000מ"חברה לניהול קופות גמל בע- אינפיניטי המחר 8

ישראלINFINITY PROVIDENT FUNDS MANAGEMENT LTD513621110251017כתב הצבעהבעדלא1,080מ"אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע8

ישראלALUMOT MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD510474810251017כתב הצבעהנגדלא47,544מ"אלומות ניהול קרנות נאמנות בע8

ישראלMENORA MIVTACHIM PENSIONS AND GEMEL LTD512536608251017כתב הצבעהבעדלא3,439,906מ"מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע8

ישראלPSAGOT PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD513765347251017כתב הצבעהנגדלא3,771,967מ"פסגות קופות גמל ופנסיה בע8

בעדלא819,372
על פי ייפוי כח לדוד 
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