
נמנענגדבעד

לאלאכןלא               2,500.00הצבעה אלקטרונית             5128876472,500.00אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות

לאלאכןלא             61,656.00הצבעה אלקטרונית           51079103161,656.00ניהול קרנ. אי.בי.אי

לאלאכןלא           177,000.00הצבעה אלקטרונית         513011445177,000.00איילון קרנות נאמנות

לאלאכןכן        7,400,000.00הצבעה אלקטרונית      5131733937,400,000.00מ"אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע

לאלאכןכן        1,525,000.00הצבעה אלקטרונית      5119446701,525,000.00אלטשולר שחם ניהול קרנות נ

לאלאכןלא           378,387.00הצבעה אלקטרונית         511146490378,387.00ניהול קרנ.אס.אמ.אנליסט אי

לאלאכןלא           744,238.00הצבעה אלקטרונית         511880460744,238.00מ"אנליסט קופות גמל בע

לאלאכןלא           350,000.00הצבעה אלקטרונית         520042177350,000.00מ"הכשרה חברה לביטוח בע

לאלאכןכן             48,054.00הצבעה אלקטרונית           51177678348,054.00הראל קרנות נאמנות ב

לאלאכןלא        1,458,941.00הצבעה אלקטרונית      5136115091,458,941.00מ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 

לאלאכןכן           574,924.00הצבעה אלקטרונית         511303661574,924.00מ"מגדל  קרנות נאמנות בע

לאלאכןכן        6,640,541.00הצבעה אלקטרונית      5402822176,640,541.00מניות ישראל-מגדל סל

לאלאכןכן           293,653.00הצבעה אלקטרונית         511303661293,653.00מגדל קרנות נאמנות ב

לאלאכןכן           127,644.00הצבעה אלקטרונית         511303661127,644.00מ"מגדל קרנות נאמנות בע

לאלאכןלא                    35.00הצבעה אלקטרונית                  52004261535.00 ומטה בניהול מור05מחר לבני 

לאלאכןלא                  354.00הצבעה אלקטרונית                513534974354.00מיטב תכלית קרנות נא

לאלאכןלא             72,000.00הצבעה אלקטרונית           51353497472,000.00מיטב תכלית קרנות נאמ

לאלאכןלא           431,642.00הצבעה אלקטרונית         513534974431,642.00מ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע

לאלאכןלא             57,000.00הצבעה אלקטרונית           51353497457,000.00מ"מיטב תכלית קרנות נאמנות בע

לאלאכןכן           216,705.00הצבעה אלקטרונית         520042540216,705.00מ"מנורה  מבטחים ביטוח בע

לאלאכןכן      10,801,477.00הצבעה אלקטרונית    52002771510,801,477.00מנורה, לביטוח' מנורה מבטחים חב

לאלאכןלא        1,199,876.00הצבעה אלקטרונית      5154309991,199,876.00פורסט קרנות נאמנות

לאלאכןלא           314,334.00הצבעה אלקטרונית         513765339314,334.00פסגות קרנות נאמנות

לאלאכןלא           205,000.00הצבעה אלקטרונית         513765339205,000.00מ"פסגות קרנות נאמנות בע

לאלאכןלא           129,476.00הצבעה אלקטרונית         510938608129,476.00קסם קרנות נאמנות בע

לאלאכןלא             68,480.00הצבעה אלקטרונית           51093860868,480.00"קסם קרנות נאמנות בע

לאלאכןלא             89,292.63הצבעה אלקטרונית           51093860889,292.63מ"קסם קרנות נאמנות בע

לאלאכןלא             32,611.00הצבעה אלקטרונית           51353497432,611.00מ"תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע

לאלאכןכן        5,364,378.00כתב הצבעה      5402477725,364,378.00(הראל)שותפות סל מניות ישראליות 

TNT/NTGI-COLLECTIVE FUNDS00012202027,223.00           לאלאבנק זרלא             27,223.00כתב הצבעה

UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT000000457153,287.00         לאלאבנק זרלא           153,287.00כתב הצבעה

לאלאכןלא             53,700.00כתב הצבעה           52002855853,700.00מ"החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע

לאלאכןלא             21,800.00כתב הצבעה           52004260721,800.00מ"הנדסאים וטכנאים חברה לניהול קופות גמל בע

לאלאכןלא             27,500.00כתב הצבעה           51080687027,500.00אלטשולר- מ בנאמנות עבור עמיתים "רעות חברה לניהול קופות גמל בע

STATE STREET BANK774370605732.00                כןלאכןלא                  732.00ייפוי כח*

JP MORGAN SECURITIES LLC77464503068,521.00           כןלאכןלא             68,521.00ייפוי כח*

לאלאלאכן      10,619,469.00כתב הצבעה    55001309810,619,469.00שותפות מוגבלת- דלק קידוחים 

הינה נושאת משרה בחברה, 027234855. ז.ת, אזרד-ד אפרת חוזה"עו, מיופת הכח* 

משקיע מוסדי בעל עניין
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