
אם לחברה ידוע על קשר 
כלשהו בין המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל עניין אישי)

נמנענגדבעד
לא לא לא כן לא 61,656.00           הצבעה אלקטרונית 61,656.00            510791031 אי.בי.אי. ניהול קרנ

לא לא לא כן לא 227,000.00         הצבעה אלקטרונית 227,000.00          513011445 איילון קרנות נאמנות
לא לא לא כן כן 5,360,658.00      הצבעה אלקטרונית 5,360,658.00       513173393 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

לא לא לא כן לא 36,000.00           הצבעה אלקטרונית 36,000.00            511146490 אנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ
לא לא לא כן לא 744,238.00         הצבעה אלקטרונית 744,238.00          511880460 אנליסט קופות גמל בע"מ

לא לא לא כן לא 176,827.00         הצבעה אלקטרונית 176,827.00          515447035 הלמן-אלדובי חח"י גמל בע"מ
לא לא לא כן כן 68,500.00           הצבעה אלקטרונית 68,500.00            511776783 הראל קרנות נאמנות ב

לא לא לא כן לא 1,519,429.00      הצבעה אלקטרונית 1,519,429.00       513611509 ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
לא לא לא כן כן 380,305.00         הצבעה אלקטרונית 380,305.00          511303661 מגדל  קרנות נאמנות בע"מ

לא לא לא כן כן 6,640,541.00      הצבעה אלקטרונית 6,640,541.00       540282217 מגדל סל-מניות ישראל
לא לא לא כן כן 141,595.00         הצבעה אלקטרונית 141,595.00          511303661 מגדל קרנות נאמנות ב

לא לא לא כן כן 32,189.00           הצבעה אלקטרונית 32,189.00            511303661 מגדל קרנות נאמנות בע"מ
לא לא לא כן לא 35.00                  הצבעה אלקטרונית 35.00                   520042615 מחר לבני 05 ומטה בניהול מור

לא לא לא כן כן 216,705.00         הצבעה אלקטרונית 216,705.00          520042540 מנורה  מבטחים ביטוח בע"מ
לא לא לא כן כן 10,801,477.00    הצבעה אלקטרונית 10,801,477.00     520027715 מנורה מבטחים חב' לביטוח, מנורה

לא לא לא כן לא 1,199,876.00      הצבעה אלקטרונית 1,199,876.00       515430999 פורסט קרנות נאמנות
לא לא לא כן לא 371,352.00         הצבעה אלקטרונית 371,352.00          513765339 פסגות קרנות נאמנות

לא לא לא כן לא 153,000.00         הצבעה אלקטרונית 153,000.00          513765339 פסגות קרנות נאמנות בע"מ
לא לא לא כן לא 193,858.00         הצבעה אלקטרונית 193,858.00          510938608 קסם קרנות נאמנות בע

לא לא לא כן לא 18,480.00           הצבעה אלקטרונית 18,480.00            510938608 קסם קרנות נאמנות בע"
לא לא לא כן לא 122,471.26         הצבעה אלקטרונית 122,471.26          510938608 קסם קרנות נאמנות בע"מ

לא לא לא לא כן 20,130,097.00     כתב הצבעה 20,130,097.00     511423287 ג'רוזלם ריפורט פאבליקיישנס בע"מ*
לא לא לא לא כן 584,073.00          כתב הצבעה 584,073.00          512311598 ג'רוזלם פוסט בע"מ*

לא לא לא כן כן 7,390,459.00       כתב הצבעה 7,390,459.00       540247772 שותפות סל מניות ישראליות (הראל)

* חברות בשליטה מלאה של מר אליהו עזור

תמר פטרוליום בע"מ

אסיפת כללית של בעלי מניות מיום 29.11.2021

בעל ענייןייפוי כוח/כתב הצבעה/הצבעה אלקטרוניתכמות מניותמספר חברה/מספר ת.ז.שם משפחה/שם תאגיד
משקיע 
מוסדי

נושא 
משרה 
בכירה

תשובה לשאלת עניין 
אישי או אחר

החלטה מס' 4 - תיקון סעיף 12.1 למדיניות התגמול של 
החברה
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