
 
עניין אישיע" כמות ני(עברית)שם התאגיד /שםנושא

אופן 
הצבעה

ייפוי כח /כתב הצבעה
(שם מיופה הכח)

שם התאגיד /שם
(לועזית)

מספר 
.ז.ת./פ.ח

ההשתפות באסיפה 
ע שמספרו"היא מכח ני

מקום התאגדות של בעל 
המניות

בעדכן 17,850,000                         מניה מוחזקת ישירות- אשטרום אחזקות  1
על פי ייפוי כח לדודו 

53890034. ז.דולה ת

אין

ישראל511694820251017

בעדכן 2,200,265                           מ"אשטרום תעשיות בע 1
על פי ייפוי כח לדודו 

53890034. ז.דולה ת

אין

ישראל520037151251017

בעדכן 22,595,853                         מ"קבוצת אשטרום בע 1
על פי ייפוי כח לדודו 

53890034. ז.דולה ת

ASHTROM GROUP 
LTD.510381601251017ישראל

בעדכן 4,860,652                           מ"נכסי יחזקאל ובתיה נוסבאום בע 1
על פי ייפוי כח לדודו 

53890034. ז.דולה ת

אין

ישראל510806474251017

בעדכן 1,068,448                           משורר ליפא 1
על פי ייפוי כח לדודו 

53890034. ז.דולה ת

Meshorer Lipa

ישראל2005684251017

בעדכן 1,194,508                           גיל גירון 1
על פי ייפוי כח לדודו 

53890034. ז.דולה ת

Gueron Gil

ישראל15886989251017

בעדכן 1,194,508                           דפנה לוי 1
על פי ייפוי כח לדודו 

53890034. ז.דולה ת

Dafna Levi

ישראל57052714251017

אלקטרוניבעדלא 203,000                              מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע 1

LAPIDOT-Y 
PROVIDENT FUNDS 
MANAGEMENT LTD

ישראל513611509251017

אלקטרוניבעדלא 431,703                              מ"ילין לפידות קרנות נאמנות בע 1

YELIN LAPIDOT - 
MUTUAL FUNDS 
MANAGEMENT LTD

ישראל513846808251017

אלקטרונינגדלא 318,241                              מ"אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות בע 1

EDMOND DE 
ROTHSCHILD 
MUTUAL FUNDS 
MANAGEMENT 
(ISRAEL) LTD

ישראל512887647251017

אלקטרונינגדלא 137,100                              מ"בע (1978)אי ניהול קרנות נאמנות .בי.א 1

I.B.I. MUTUAL 
FUNDS 
MANAGEMENT 
(1978) LTD510791031251017ישראל

אלקטרונינגדלא 37,775                                מ"איילון קרנות נאמנות בע 1

AYALON MUTUAL 
FUNDS LTD513011445251017ישראל

כתב הצבעהבעדלא 253,284                              מ"קרן נאמנות אלטשולר בע 1

ALTSHULER - 
SHAHAM 
MUTUALFUNDS 
MANAGEMENT LTD

ישראל510474810251017

כתב הצבעהבעדלא 3,173,647                           מ"אלטשולר שחם קופות גמל בע 1

ALTSHULER 
SHAHAM 
PROVIDENT FUNDS 
AND PENSION LTD

ישראל513173393251017

כתב הצבעהבעדלא 379,474                              מ"אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע 1

ALTSHULER - 
SHAHAM MUTUAL 
FUNDS 
MANAGEMENT LTD

ישראל511944670251017

אלקטרונינגדלא 679,392                              מ"בע (2013)מור ניהול קרנות נאמנות  1

MORE MUTUAL 
FUNDS 
MANAGEMENT 
(2013) LTD514884485251017ישראל

אלקטרוניבעדלא 33,947                                מ"אלומות ניהול קרנות נאמנות בע 1

ALUMOT MUTUAL 
FUNDS 
MANAGEMENT LTD

ישראל512536608251017

ישראל511146490251017איןאלקטרוניבעדלא 129,559                              מ"בע (1986)ניהול קרנות בנאמנות . אס.אמ.אנליסט אי 1

אלקטרוניבעדלא 26,403                                מ"אנליסט קופות גמל בע 1

ANALYST 
PROVIDENT FUNDS 
LTD.511880460251017ישראל

ישראל511776783251017איןאלקטרוניבעדלא 10,210                                מ"הראל פייא קרנות נאמנות בע 1

ישראל511303661251017איןאלקטרוניבעדלא 119,175                              מ"מגדל קרנות נאמנות בע 1

אלקטרונינגדלא 471,073                              מ"פסגות קרנות נאמנות בע 1
PSAGOT MUTUAL 
FUNDS LTD513765339251017ישראל

אלקטרוניבעדלא 30,423                                מ"קסם קרנות נאמנות בע 1
KSM MUTUAL 
FUNDS LTD513765339251017ישראל

אלקטרוניבעדלא 299,775                              מ"הכשרה חברה לביטוח בע 1

HACHSHARA 
INSURANCE 
COMPANY LTD520042177251017ישראל

אלקטרוניבעדלא 7,040                                  מ"אלדובי קופות גמל ופנסיה בע- הלמן  1

HALMAN - ALDUBI 
PROVIDENT AND 
PENSION FUNDS 
LTD

ישראל512227265251017

ישראל510927536251017איןכתב הצבעהבעדלא 22,175                                מ"יהב אחים ואחיות חברה לניהול קופות גמל בע 1

ישראל520042615251017איןכתב הצבעהבעדלא 18,260                                אינפינטי המחר חברה לניהול קופות גמל 1

כתב הצבעהבעדלא 2,190                                  מ"אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע 1

INFINITY 
PROVIDENT FUNDS 
MANAGEMENT LTD

ישראל513621110251017

ישראל540253275251017איןכתב הצבעהבעדלא 434,281                              שותפות סל הפניקס 1

ישראל520023185251017איןכתב הצבעהבעדלא 3,424,708                           מ"הפניקס חברה לביטוחב בע 1

ישראל513026484251017איןכתב הצבעהבעדלא 51,933                                'אקסלנס גמל והשת 1

ישראל540247772251017איןכתב הצבעהבעדלא 6,772,918                           שותפות סל מניות ישראליות 1

ישראל512245812251017איןכתב הצבעהבעדלא 3,876,276                           מ"מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע 1

ישראל520042540251017איןכתב הצבעהבעדלא 10,000                                מנורה מבטחים לביטוח 1

ישראל510015951251017איןכתב הצבעהבעדלא 5,000                                  שומרה חברה לביטוח 1

ישראל511789190251017איןכתב הצבעהבעדלא 56,258                                "מ"קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע" -  עתודות 1

ישראל520024647251017איןכתב הצבעהבעדלא 58,284                                מ"כלל חברה לביטוח בע 1

ישראל510954498251017איןאלקטרוניבעדלא 134,244                              מ"מיטב דש קרנות נאמנות בע 1

ישראל540271491251017איןכתב הצבעהבעדלא 2,206,910                           מ"כלל סל מניות בישראל בע 1

בעדכן 17,850,000                         מניה מוחזקת ישירות- אשטרום אחזקות  2
על פי ייפוי כח לדודו 

53890034. ז.דולה ת

אין

ישראל511694820251017

בעדכן 2,200,265                           מ"אשטרום תעשיות בע 2
על פי ייפוי כח לדודו 

53890034. ז.דולה ת

אין

ישראל520037151251017

בעדכן 22,595,853                         מ"קבוצת אשטרום בע 2
על פי ייפוי כח לדודו 

53890034. ז.דולה ת

ASHTROM GROUP 
LTD.510381601251017ישראל

בעדכן 4,860,652                           מ"נכסי יחזקאל ובתיה נוסבאום בע 2
על פי ייפוי כח לדודו 

53890034. ז.דולה ת

אין

ישראל510806474251017

בעדכן 1,068,448                           משורר ליפא 2
על פי ייפוי כח לדודו 

53890034. ז.דולה ת

Meshorer Lipa

ישראל2005684251017

בעדכן 1,194,508                           גיל גירון 2
על פי ייפוי כח לדודו 

53890034. ז.דולה ת

Gueron Gil

ישראל15886989251017

בעדכן 1,194,508                           דפנה לוי 2
על פי ייפוי כח לדודו 

53890034. ז.דולה ת

Dafna Levi

ישראל57052714251017

אלקטרוניבעדלא 203,000                              מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע 2

LAPIDOT-Y 
PROVIDENT FUNDS 
MANAGEMENT LTD

ישראל513611509251017



אלקטרוניבעדלא 431,703                              מ"ילין לפידות קרנות נאמנות בע 2

YELIN LAPIDOT - 
MUTUAL FUNDS 
MANAGEMENT LTD

ישראל513846808251017

אלקטרוניבעדלא 318,241                              מ"אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות בע 2

EDMOND DE 
ROTHSCHILD 
MUTUAL FUNDS 
MANAGEMENT 
(ISRAEL) LTD

ישראל512887647251017

אלקטרוניבעדלא 137,100                              מ"בע (1978)אי ניהול קרנות נאמנות .בי.א 2

I.B.I. MUTUAL 
FUNDS 
MANAGEMENT 
(1978) LTD510791031251017ישראל

אלקטרונינגדלא 37,775                                מ"איילון קרנות נאמנות בע 2

AYALON MUTUAL 
FUNDS LTD513011445251017ישראל

כתב הצבעהנגדלא 253,284                              מ"קרן נאמנות אלטשולר בע 2

ALTSHULER - 
SHAHAM 
MUTUALFUNDS 
MANAGEMENT LTD

ישראל510474810251017

כתב הצבעהנגדלא 3,173,647                           מ"אלטשולר שחם קופות גמל בע 2

ALTSHULER 
SHAHAM 
PROVIDENT FUNDS 
AND PENSION LTD

ישראל513173393251017

כתב הצבעהנגדלא 379,474                              מ"אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע 2

ALTSHULER - 
SHAHAM MUTUAL 
FUNDS 
MANAGEMENT LTD

ישראל511944670251017

אלקטרוניבעדלא 679,392                              מ"בע (2013)מור ניהול קרנות נאמנות  2

MORE MUTUAL 
FUNDS 
MANAGEMENT 
(2013) LTD514884485251017ישראל

אלקטרוניבעדלא 33,947                                מ"אלומות ניהול קרנות נאמנות בע 2

ALUMOT MUTUAL 
FUNDS 
MANAGEMENT LTD

ישראל512536608251017

ישראל511146490251017איןאלקטרוניבעדלא 129,559                              מ"בע (1986)ניהול קרנות בנאמנות . אס.אמ.אנליסט אי 2

אלקטרוניבעדלא 26,403                                מ"אנליסט קופות גמל בע 2

ANALYST 
PROVIDENT FUNDS 
LTD.511880460251017ישראל

ישראל511776783251017איןאלקטרוניבעדלא 10,210                                מ"הראל פייא קרנות נאמנות בע 2

ישראל511303661251017איןאלקטרוניבעדלא 119,175                              מ"מגדל קרנות נאמנות בע 2

אלקטרונינגדלא 471,073                              מ"פסגות קרנות נאמנות בע 2
PSAGOT MUTUAL 
FUNDS LTD513765339251017ישראל

אלקטרוניבעדלא 30,423                                מ"קסם קרנות נאמנות בע 2
KSM MUTUAL 
FUNDS LTD513765339251017ישראל

אלקטרוניבעדלא 299,775                              מ"הכשרה חברה לביטוח בע 2

HACHSHARA 
INSURANCE 
COMPANY LTD520042177251017ישראל

אלקטרוניבעדלא 7,040                                  מ"אלדובי קופות גמל ופנסיה בע- הלמן  2

HALMAN - ALDUBI 
PROVIDENT AND 
PENSION FUNDS 
LTD

ישראל512227265251017

ישראל510927536251017איןכתב הצבעהנגדלא 22,175                                מ"יהב אחים ואחיות חברה לניהול קופות גמל בע 2

ישראל520042615251017איןכתב הצבעהבעדלא 18,260                                אינפינטי המחר חברה לניהול קופות גמל 2

כתב הצבעהבעדלא 2,190                                  מ"אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע 2

INFINITY 
PROVIDENT FUNDS 
MANAGEMENT LTD

ישראל513621110251017

ישראל540253275251017איןכתב הצבעהבעדלא 434,281                              שותפות סל הפניקס 2

ישראל520023185251017איןכתב הצבעהבעדלא 3,424,708                           מ"הפניקס חברה לביטוחב בע 2

ישראל513026484251017איןכתב הצבעהבעדלא 51,933                                'אקסלנס גמל והשת 2

ישראל540247772251017איןכתב הצבעהבעדלא 6,772,918                           שותפות סל מניות ישראליות 2

ישראל512245812251017איןכתב הצבעהבעדלא 3,876,276                           מ"מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע 2

ישראל520042540251017איןכתב הצבעהבעדלא 10,000                                מנורה מבטחים לביטוח 2

ישראל510015951251017איןכתב הצבעהבעדלא 5,000                                  שומרה חברה לביטוח 2

ישראל511789190251017איןכתב הצבעהבעדלא 56,258                                "מ"קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע" -  עתודות 2

ישראל520024647251017איןכתב הצבעהבעדלא 58,284                                מ"כלל חברה לביטוח בע 2

ישראל510954498251017איןאלקטרוניבעדלא 134,244                              מ"מיטב דש קרנות נאמנות בע 2

ישראל540271491251017איןכתב הצבעהבעדלא 2,206,910                           מ"כלל סל מניות בישראל בע 2

בעדכן 17,850,000                         מניה מוחזקת ישירות- אשטרום אחזקות  3
על פי ייפוי כח לדודו 
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53890034. ז.דולה ת
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PENSION FUNDS 
LTD

ישראל512227265251017

ישראל510927536251017איןכתב הצבעהנגדלא 22,175                                מ"יהב אחים ואחיות חברה לניהול קופות גמל בע 3

ישראל520042615251017איןכתב הצבעהבעדלא 18,260                                אינפינטי המחר חברה לניהול קופות גמל 3

כתב הצבעהבעדלא 2,190                                  מ"אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע 3

INFINITY 
PROVIDENT FUNDS 
MANAGEMENT LTD

ישראל513621110251017

ישראל540253275251017איןכתב הצבעהבעדלא 434,281                              שותפות סל הפניקס 3

ישראל520023185251017איןכתב הצבעהבעדלא 3,424,708                           מ"הפניקס חברה לביטוחב בע 3

ישראל513026484251017איןכתב הצבעהבעדלא 51,933                                'אקסלנס גמל והשת 3

ישראל540247772251017איןכתב הצבעהבעדלא 6,772,918                           שותפות סל מניות ישראליות 3

ישראל512245812251017איןכתב הצבעהבעדלא 3,876,276                           מ"מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע 3

ישראל520042540251017איןכתב הצבעהבעדלא 10,000                                מנורה מבטחים לביטוח 3

ישראל510015951251017איןכתב הצבעהבעדלא 5,000                                  שומרה חברה לביטוח 3

ישראל511789190251017איןכתב הצבעהבעדלא 56,258                                "מ"קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע" -  עתודות 3

ישראל520024647251017איןכתב הצבעהבעדלא 58,284                                מ"כלל חברה לביטוח בע 3

ישראל510954498251017איןאלקטרוניבעדלא 134,244                              מ"מיטב דש קרנות נאמנות בע 3

ישראל540271491251017איןכתב הצבעהבעדלא 2,206,910                           מ"כלל סל מניות בישראל בע 3
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