
ספרור נושא סדר 
אופן הצבעהעניין אישי כמות ני"עשם/שם התאגיד (עברית)היום

כתב הצבעה/ייפוי כח 
מספר ח.פ./ת.ז.(שם מיופה הכח)

ההשתפות באסיפה היא מכח ני"ע 
מקום התאגדות של בעל המניותשמספרו

בעדכן 17,850,000                אשטרום אחזקות בע"מ1
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל511694820251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 2,200,265                  אשטרום תעשיות בע"מ1
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל520037151251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 22,595,853                קבוצת אשטרום בע"מ1
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל510381601251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 2,797,662                  מימד חדש (אנימן) בע"מ1
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל511381360251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 1,163,008                  אברהם נוסבאום1
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל31285109251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 1,204,995                  גיל גירון1
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל15886989251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 473,931                     החזקות גיל ודבי גירון בע"מ1
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל473931251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 1,194,508                  דפנה לוי1
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל57052714251017דולה ת.ז. 53890034

1
יהב אחים ואחיות חברה לניהול 

ישראל510927536251017כתב הצבעהנגדלא 22,175                        קופות גמל בע"מ

1
הראל - שותפות סל מניות 

ישראל540247772251017כתב הצבעהנגדלא 5,430,881                  ישראליות

בעדלא 531,783.61                קסם קרנות נאמנות בע"מ1
אלקטרוני + כתב 

ישראל513765339251017הצבעה

1
מנורה מבטחים והסתדרות 

ישראל520027715251017כתב הצבעהנגדלא 3,401,339                  המהנדסים ניהול ק.גמל בע"מ

1
מנורה מבטחים חברה לביטוח 

ישראל520042540251017כתב הצבעהנגדלא 25,000                        בע"מ

ישראל510015951251017כתב הצבעהנגדלא 5,000                          שומרה חב' לביטוח בע"מ1

1
שותפות מניות ישראל הפניקס 

ישראל540253275251017אלקטרונינגדלא 3,597,305                  עמיתים

1
א.בי.אי ניהול קרנות נאמנות 

ישראל510791031251017אלקטרוניבעדלא 379,939                     (1978) בע"מ

1
אדמונד דה רוטשילד ניהול 

ישראל512887647251017אלקטרוניבעדלא 80,550                        קרנות נאמנות בע"מ

ישראל513011445251017אלקטרונינגדלא 119,948                     איילון קרנות נאמנות1

1
אלטשולר שחם ניהול קרנות 

ישראל511944670251017אלקטרונינגדלא 584,003                     נאמנות בע"מ

1
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות 

ישראל511146490251017אלקטרונינגדלא 58,031                        בנאמנות (1986) בע"מ

ישראל511880460251017אלקטרונינגדלא 24,375                        אנליסט קופות גמל בע"מ1

ישראל511576209251017אלקטרונינגדלא 3,089                          אפסילון ניהול קרנות1

ישראל520042177251017אלקטרונינגדלא 120,071                     הכשרה חברה לביטוח בע"מ1

1
הלמן - אלדובי קופות גמל 

ישראל512227265251017אלקטרונינגדלא 155,090                     ופנסיה בע"מ

ישראל520023185251017אלקטרונינגדלא 27,000                        הפניקס חברה לביטוח בע"מ1

ישראל511776783251017אלקטרונינגדלא 551,224                     הראל קרנות נאמנות בע"מ1

ישראל513846808251017אלקטרונינגדלא 397,512                     ילין לפידות קרנות נאמנות בע"מ1

1
ילין - לפידות ניהול קופות גמל 

ישראל513611509251017אלקטרונינגדלא 80,000                        בע"מ



ישראל511303661251017אלקטרונינגדלא 159,913                     מגדל קרנות נאמנות בע"מ1

ישראל512222324251017אלקטרוניבעדלא 59,300                        מודלים קרנות נאמנות בע"מ1

1
מור ניהול קרנות נאמנות (2013) 

ישראל514884485251017אלקטרוניבעדלא 502,261                     בע"מ

1
מחר-חברה לניהול קופות גמל 

ישראל520042615251017אלקטרוניבעדלא 18,260                        בע"מ

ישראל513534974251017אלקטרונינגדלא 878,609                     מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ1

ישראל511756595251017אלקטרוניבעדלא 4,384                          סיגמא קרנות נאמנות1

ישראל513765339251017אלקטרונינגדלא 472,958                     פסגות קרנות נאמנות בע"מ1
ישראל540265568251017אלקטרונינגדלא 232,243                     שותפות סל מדדים מניות1

בעדכן 17,850,000                אשטרום אחזקות בע"מ2
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל511694820251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 2,200,265                  אשטרום תעשיות בע"מ2
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל520037151251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 22,595,853                קבוצת אשטרום בע"מ2
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל510381601251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 2,797,662                  מימד חדש (אנימן) בע"מ2
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל511381360251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 1,163,008                  אברהם נוסבאום2
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל31285109251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 1,204,995                  גיל גירון2
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל15886989251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 473,931                     החזקות גיל ודבי גירון בע"מ2
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל473931251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 1,194,508                  דפנה לוי2
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל57052714251017דולה ת.ז. 53890034

2
יהב אחים ואחיות חברה לניהול 

ישראל510927536251017כתב הצבעהבעדלא 22,175                        קופות גמל בע"מ

2
הראל - שותפות סל מניות 

ישראל540247772251017כתב הצבעהבעדלא 5,430,881                  ישראליות

בעדלא 531,783.61                קסם קרנות נאמנות בע"מ2
אלקטרוני + כתב 

ישראל513765339251017הצבעה

2
מנורה מבטחים והסתדרות 

ישראל520027715251017כתב הצבעהבעדלא 3,401,339                  המהנדסים ניהול ק.גמל בע"מ

2
מנורה מבטחים חברה לביטוח 

ישראל520042540251017כתב הצבעהבעדלא 25,000                        בע"מ

ישראל510015951251017כתב הצבעהבעדלא 5,000                          שומרה חב' לביטוח בע"מ2

2
שותפות מניות ישראל הפניקס 

ישראל540253275251017אלקטרוניבעדלא 3,597,305                  עמיתים

2
א.בי.אי ניהול קרנות נאמנות 

ישראל510791031251017אלקטרוניבעדלא 379,939                     (1978) בע"מ

2
אדמונד דה רוטשילד ניהול 

ישראל512887647251017אלקטרוניבעדלא 80,550                        קרנות נאמנות בע"מ

ישראל513011445251017אלקטרוניבעדלא 119,948                     איילון קרנות נאמנות2

2
אלטשולר שחם ניהול קרנות 

ישראל511944670251017אלקטרוניבעדלא 584,003                     נאמנות בע"מ

2
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות 

ישראל511146490251017אלקטרוניבעדלא 58,031                        בנאמנות (1986) בע"מ

ישראל511880460251017אלקטרוניבעדלא 24,375                        אנליסט קופות גמל בע"מ2

ישראל511576209251017אלקטרוניבעדלא 3,089                          אפסילון ניהול קרנות2



ישראל520042177251017אלקטרוניבעדלא 120,071                     הכשרה חברה לביטוח בע"מ2

2
הלמן - אלדובי קופות גמל 

ישראל512227265251017אלקטרוניבעדלא 155,090                     ופנסיה בע"מ

ישראל520023185251017אלקטרוניבעדלא 27,000                        הפניקס חברה לביטוח בע"מ2

ישראל511776783251017אלקטרוניבעדלא 551,224                     הראל קרנות נאמנות בע"מ2

ישראל513846808251017אלקטרוניבעדלא 397,512                     ילין לפידות קרנות נאמנות בע"מ2

2
ילין - לפידות ניהול קופות גמל 

ישראל513611509251017אלקטרוניבעדלא 80,000                        בע"מ

ישראל511303661251017אלקטרוניבעדלא 159,913                     מגדל קרנות נאמנות בע"מ2

ישראל512222324251017אלקטרוניבעדלא 59,300                        מודלים קרנות נאמנות בע"מ2

2
מור ניהול קרנות נאמנות (2013) 

ישראל514884485251017אלקטרוניבעדלא 502,261                     בע"מ

2
מחר-חברה לניהול קופות גמל 

ישראל520042615251017אלקטרוניבעדלא 18,260                        בע"מ

ישראל513534974251017אלקטרוניבעדלא 878,609                     מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ2

ישראל511756595251017אלקטרוניבעדלא 4,384                          סיגמא קרנות נאמנות2

ישראל513765339251017אלקטרוניבעדלא 472,958                     פסגות קרנות נאמנות בע"מ2
ישראל540265568251017אלקטרוניבעדלא 232,243                     שותפות סל מדדים מניות2

בעדכן 17,850,000                אשטרום אחזקות בע"מ6
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל511694820251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 2,200,265                  אשטרום תעשיות בע"מ6
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל520037151251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 22,595,853                קבוצת אשטרום בע"מ6
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל510381601251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 2,797,662                  מימד חדש (אנימן) בע"מ6
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל511381360251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 1,163,008                  אברהם נוסבאום6
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל31285109251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 1,204,995                  גיל גירון6
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל15886989251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 473,931                     החזקות גיל ודבי גירון בע"מ6
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל473931251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 1,194,508                  דפנה לוי6
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל57052714251017דולה ת.ז. 53890034

6
יהב אחים ואחיות חברה לניהול 

ישראל510927536251017כתב הצבעהבעדלא 22,175                        קופות גמל בע"מ

6
הראל - שותפות סל מניות 

ישראל540247772251017כתב הצבעהבעדלא 5,430,881                  ישראליות

נגדלא 531,783.61                קסם קרנות נאמנות בע"מ6
אלקטרוני + כתב 

ישראל513765339251017הצבעה

6
מנורה מבטחים והסתדרות 

ישראל520027715251017כתב הצבעהבעדלא 3,401,339                  המהנדסים ניהול ק.גמל בע"מ

6
מנורה מבטחים חברה לביטוח 

ישראל520042540251017כתב הצבעהבעדלא 25,000                        בע"מ

ישראל510015951251017כתב הצבעהבעדלא 5,000                          שומרה חב' לביטוח בע"מ6

6
שותפות מניות ישראל הפניקס 

ישראל540253275251017אלקטרוניבעדלא 3,597,305                  עמיתים

6
א.בי.אי ניהול קרנות נאמנות 

ישראל510791031251017אלקטרונינגדלא 379,939                     (1978) בע"מ



6
אדמונד דה רוטשילד ניהול 

ישראל512887647251017אלקטרונינגדלא 80,550                        קרנות נאמנות בע"מ

ישראל513011445251017אלקטרונינגדלא 119,948                     איילון קרנות נאמנות6

6
אלטשולר שחם ניהול קרנות 

ישראל511944670251017אלקטרוניבעדלא 584,003                     נאמנות בע"מ

6
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות 

ישראל511146490251017אלקטרוניבעדלא 58,031                        בנאמנות (1986) בע"מ

ישראל511880460251017אלקטרוניבעדלא 24,375                        אנליסט קופות גמל בע"מ6

ישראל511576209251017אלקטרוניבעדלא 3,089                          אפסילון ניהול קרנות6

ישראל520042177251017אלקטרוניבעדלא 120,071                     הכשרה חברה לביטוח בע"מ6

6
הלמן - אלדובי קופות גמל 

ישראל512227265251017אלקטרוניבעדלא 155,090                     ופנסיה בע"מ

ישראל520023185251017אלקטרוניבעדלא 27,000                        הפניקס חברה לביטוח בע"מ6

ישראל511776783251017אלקטרוניבעדלא 551,224                     הראל קרנות נאמנות בע"מ6

ישראל513846808251017אלקטרוניבעדלא 397,512                     ילין לפידות קרנות נאמנות בע"מ6

6
ילין - לפידות ניהול קופות גמל 

ישראל513611509251017אלקטרוניבעדלא 80,000                        בע"מ

ישראל511303661251017אלקטרוניבעדלא 159,913                     מגדל קרנות נאמנות בע"מ6

ישראל512222324251017אלקטרונינגדלא 59,300                        מודלים קרנות נאמנות בע"מ6

6
מור ניהול קרנות נאמנות (2013) 

ישראל514884485251017אלקטרונינגדלא 502,261                     בע"מ

6
מחר-חברה לניהול קופות גמל 

ישראל520042615251017אלקטרונינגדלא 18,260                        בע"מ

ישראל513534974251017אלקטרוניבעדלא 878,609                     מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ6

ישראל511756595251017אלקטרונינגדלא 4,384                          סיגמא קרנות נאמנות6

ישראל513765339251017אלקטרונינגדלא 472,958                     פסגות קרנות נאמנות בע"מ6
ישראל540265568251017אלקטרוניבעדלא 232,243                     שותפות סל מדדים מניות6

בעדכן 17,850,000                אשטרום אחזקות בע"מ7
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל511694820251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 2,200,265                  אשטרום תעשיות בע"מ7
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל520037151251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 22,595,853                קבוצת אשטרום בע"מ7
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל510381601251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 2,797,662                  מימד חדש (אנימן) בע"מ7
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל511381360251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 1,163,008                  אברהם נוסבאום7
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל31285109251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 1,204,995                  גיל גירון7
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל15886989251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 473,931                     החזקות גיל ודבי גירון בע"מ7
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל473931251017דולה ת.ז. 53890034

בעדכן 1,194,508                  דפנה לוי7
על פי ייפוי כח לדודו 
ישראל57052714251017דולה ת.ז. 53890034

7
יהב אחים ואחיות חברה לניהול 

ישראל510927536251017כתב הצבעהבעדלא 22,175                        קופות גמל בע"מ

7
הראל - שותפות סל מניות 

ישראל540247772251017כתב הצבעהבעדלא 5,430,881                  ישראליות

נגדלא 531,783.61                קסם קרנות נאמנות בע"מ7
אלקטרוני + כתב 

ישראל513765339251017הצבעה



7
מנורה מבטחים והסתדרות 

ישראל520027715251017כתב הצבעהבעדלא 3,401,339                  המהנדסים ניהול ק.גמל בע"מ

7
מנורה מבטחים חברה לביטוח 

ישראל520042540251017כתב הצבעהבעדלא 25,000                        בע"מ

ישראל510015951251017כתב הצבעהבעדלא 5,000                          שומרה חב' לביטוח בע"מ7

7
שותפות מניות ישראל הפניקס 

ישראל540253275251017אלקטרוניבעדלא 3,597,305                  עמיתים

7
א.בי.אי ניהול קרנות נאמנות 

ישראל510791031251017אלקטרונינגדלא 379,939                     (1978) בע"מ

7
אדמונד דה רוטשילד ניהול 

ישראל512887647251017אלקטרונינגדלא 80,550                        קרנות נאמנות בע"מ

ישראל513011445251017אלקטרונינגדלא 119,948                     איילון קרנות נאמנות7

7
אלטשולר שחם ניהול קרנות 

ישראל511944670251017אלקטרוניבעדלא 584,003                     נאמנות בע"מ

7
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות 

ישראל511146490251017אלקטרוניבעדלא 58,031                        בנאמנות (1986) בע"מ

ישראל511880460251017אלקטרוניבעדלא 24,375                        אנליסט קופות גמל בע"מ7

ישראל511576209251017אלקטרוניבעדלא 3,089                          אפסילון ניהול קרנות7

ישראל520042177251017אלקטרוניבעדלא 120,071                     הכשרה חברה לביטוח בע"מ7

7
הלמן - אלדובי קופות גמל 

ישראל512227265251017אלקטרוניבעדלא 155,090                     ופנסיה בע"מ

ישראל520023185251017אלקטרוניבעדלא 27,000                        הפניקס חברה לביטוח בע"מ7

ישראל511776783251017אלקטרוניבעדלא 551,224                     הראל קרנות נאמנות בע"מ7

ישראל513846808251017אלקטרוניבעדלא 397,512                     ילין לפידות קרנות נאמנות בע"מ7

7
ילין - לפידות ניהול קופות גמל 

ישראל513611509251017אלקטרוניבעדלא 80,000                        בע"מ

ישראל511303661251017אלקטרוניבעדלא 159,913                     מגדל קרנות נאמנות בע"מ7

ישראל512222324251017אלקטרונינגדלא 59,300                        מודלים קרנות נאמנות בע"מ7

7
מור ניהול קרנות נאמנות (2013) 

ישראל514884485251017אלקטרונינגדלא 502,261                     בע"מ

7
מחר-חברה לניהול קופות גמל 

ישראל520042615251017אלקטרונינגדלא 18,260                        בע"מ

ישראל513534974251017אלקטרוניבעדלא 878,609                     מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ7

ישראל511756595251017אלקטרונינגדלא 4,384                          סיגמא קרנות נאמנות7

ישראל513765339251017אלקטרונינגדלא 472,958                     פסגות קרנות נאמנות בע"מ7
ישראל540265568251017אלקטרוניבעדלא 232,243                     שותפות סל מדדים מניות7


		2020-04-20T05:22:24+0000
	Not specified




