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לאמוסדילא        29,610             29,610       29,610הצבעה אלקטרונית         51288764729,610אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות

לאמוסדילא        62,376             62,376       62,376הצבעה אלקטרונית         51079103162,376אי.בי.אי. ניהול קרנ
לאמוסדי בעל ענייןלא   7,400,000        7,400,000  7,400,000הצבעה אלקטרונית    5131733937,400,000אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

לאמוסדי בעל ענייןלא   2,575,000        2,575,000  2,575,000הצבעה אלקטרונית    5119446702,575,000אלטשולר שחם ניהול קרנות נ
לאמוסדילא   1,183,904        1,183,904  1,183,904הצבעה אלקטרונית    5111464901,183,904אנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ

לאמוסדילא   1,890,212        1,890,212  1,890,212הצבעה אלקטרונית    5118804601,890,212אנליסט קופות גמל בע"מ
לאמוסדילא      469,786           469,786     469,786הצבעה אלקטרונית       520042177469,786הכשרה חברה לביטוח בע"מ

לאמוסדילא          7,439               7,439         7,439הצבעה אלקטרונית           5122272657,439הלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"
לאמוסדילא        13,290             13,290       13,290הצבעה אלקטרונית         52002318513,290הפניקס חברה לביטוח בע"מ- נוסטר

לאמוסדילא        15,076             15,076       15,076הצבעה אלקטרונית         51177678315,076הראל קרנות נאמנות ב
לאמוסדילא        63,000             63,000       63,000הצבעה אלקטרונית         51177678363,000הראל קרנות נאמנות בע"מ

לאמוסדילא   1,472,961        1,472,961  1,472,961הצבעה אלקטרונית    5136115091,472,961ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
לאמוסדי בעל ענייןלא   1,134,360        1,134,360  1,134,360הצבעה אלקטרונית    5113036611,134,360מגדל  קרנות נאמנות בע"מ

6,640,541  6,640,541הצבעה אלקטרונית    5402822176,640,541מגדל סל-מניות ישראל לאמוסדי בעל ענייןלא   6,640,541 
לאמוסדי בעל ענייןלא      347,474           347,474     347,474הצבעה אלקטרונית       511303661347,474מגדל קרנות נאמנות ב

לאמוסדי בעל ענייןלא        26,709             26,709       26,709הצבעה אלקטרונית         51130366126,709מגדל קרנות נאמנות בע"מ
לאמוסדילא      118,934           118,934     118,934הצבעה אלקטרונית       512362914118,934מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל

לאמוסדילא               35                    35              35הצבעה אלקטרונית                52004261535מחר-חברה לניהול קופות גמל בע"מ
לאמוסדילא             484                  484            484הצבעה אלקטרונית              513534974484מיטב דש קרנות נאמנו

לאמוסדילא      100,705           100,705     100,705הצבעה אלקטרונית       513534974100,705מיטב תכלית ק.נ אלמגו
לאמוסדילא      232,211           232,211     232,211הצבעה אלקטרונית       513534974232,211מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ
לאמוסדילא        46,950             46,950       46,950הצבעה אלקטרונית         51353497446,950מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ

לאמוסדילא   1,199,876        1,199,876  1,199,876הצבעה אלקטרונית    5154309991,199,876פורסט קרנות נאמנות
לאמוסדילא      191,883           191,883     191,883הצבעה אלקטרונית       513765339191,883פסגות קרנות נאמנות

לאמוסדילא      392,369           392,369     392,369הצבעה אלקטרונית       513765339392,369פסגות קרנות נאמנות בע"מ
לאמוסדילא      149,000           149,000     149,000הצבעה אלקטרונית       513765339149,000פסגות קרנות נאמנות בע"מ-עבור קרנות סל

לאמוסדילא        11,337             11,337       11,337הצבעה אלקטרונית         57001176711,337ק"ת של עובדי אל על נתיבי אויר
לאמוסדילא        85,740             85,740       85,740הצבעה אלקטרונית         51093860885,740קסם קרנות נאמנות בע"מ
לאמוסדילא        78,859             78,859       78,859הצבעה אלקטרונית         51093860878,859קסם קרנות נאמנות בע"מ
לאמוסדילא      372,049           372,049     372,049הצבעה אלקטרונית       510938608372,049קסם קרנות נאמנות בע"מ
לאמוסדילא      532,887           532,887     532,887הצבעה אלקטרונית       540265568532,887שותפות- סל מדדים מניות
לאמוסדילא        64,032             64,032       64,032הצבעה אלקטרונית         54026556864,032שותפות סל ממדים מניות

לאמוסדילא             550                  550            550הצבעה אלקטרונית              570002618550תגמולים של העובדים בעיריית ת"א
לאמוסדילא      105,233           105,233     105,233הצבעה אלקטרונית       513534974105,233תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ

לאמוסדילא        50,000             50,000       50,000הצבעה אלקטרונית         51353497450,000תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - נוסטרו
TNT/NTGI- COLLECTIVE FUNDS0001220201,112           לאבנק זרלא          1,112   1,112.00         1,112כתב הצבעה

UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT000000457153,287       לאבנק זרלא      153,287      153,287.00     153,287כתב הצבעה
10,619,46910,619,469כתב הצבעה  55001309810,619,469דלק קידוחים - שותפות מוגבלת  10,619,469 לאבעל ענייןלא 

State Street Bank04186744537,614         לאמוסדילא        37,614        37,614.00       37,614כתב הצבעה
JP Morgan Securities LLC7746450301,311,302    לאמוסדילא   1,311,302   1,311,302.00  1,311,302כתב הצבעה

53,700.00       53,700כתב הצבעה         52002855653,700קרן השתלמות להנדסים וטכנאים בע"מ לאמוסדילא        53,700 
21,800.00       21,800כתב הצבעה         52004260721,800הנדסים וטכנאים קופות גמל לאמוסדילא        21,800 

27,500.00       27,500כתב הצבעה         51080687027,500רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ לאמוסדילא        27,500 
לאמוסדילא   2,924,284   2,924,284.00  2,924,284כתב הצבעה    5137653472,924,284פסגות קופות גמל בע"מ

לאמוסדי בעל ענייןלא   5,364,378   5,364,378.00  5,364,378כתב הצבעה    5402477725,364,378הראל-שותפות סל מניות ישראליות
10,801,47710,801,477.00כתב הצבעה  52002771510,801,477מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים קופות גמל בע"מ  10,801,477 לאמוסדי בעל ענייןלא 

לאמוסדי בעל ענייןלא      216,705      216,705.00     216,705כתב הצבעה       520042540216,705מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

תמר פטרוליום בע"מ
אסיפת מיוחדת של בעלי מניות מיום 11.6.2020
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