
במידה שההצבעה מספר זיהויסוג מספר זיהויספרור
באמצעות מיופה כח

כמות יחידות 
השתתפות

ההשתתפות 
באסיפה היא 

מכוח נייר ערך 
שמספרו:

האם הנך בעל 
שליטה ו/או בעל 

עניין אישי 
בהחלטה 1

 האם הנך בעל 
שליטה ו/או 

בעל עניין 
אישי בהחלטה 

2

 האם הנך בעל 
שליטה ו/או 

בעל עניין אישי 
בהחלטה 3

משקיע 
מוסדי

נושא בעל עניין 
משרה 
בכירה

אם לשותפות ידוע על קשר כלשהו בין המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל עניין אישי) לבין השותפות או מי מבעלי 
השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים 

וכד', יש לפירט טיבם.

הערות

שם פרטי שם משפחה בעל מניות / שם תאגיד (עברית)
בעל מניות 

(עברית)

שם משפחה בעל מניות / שם 
תאגיד (לועזית)

שם 
פרטי 
בעל 

מניות 
(לועזית)

מקום 
ההתאגדות 

של בעל 
המניות / 

מדינת 
הדרכון

שם מיופה הכח

החלטה 1: מינוי מחדש 
של גב' טל ירון אלדר 
כדירקטורית חיצונית 

בשותף הכללי של 
השותפות

החלטה 2: מינוי מחדש 
של מר אסף יריב 

כדירקטור חיצוני בשותף 
הכללי של השותפות

החלטה 3: תיקון 
לסעיף 12 למדיניות 
התיגמול - ביטוח 

דירקטורים ונושאי 
משרה

כתב הצבעהיו"ר דירקטוריון השותף הכללי בשותפותכןכןלאכןכןכן10,792,4891141969בעדבעדבעד57995755מספר ת"זישראלגדעוןתדמור1

כתב הצבעהמנכ"ל ודירקטור בשותף הכללי בשותפותכןכןלאכןכןכן1,882,7621141969בעדבעדבעד17335696מספר ת"זישראלחנןרייכמן2

קיסריה אלקטרוניקה רפואית החזקות (2000) 3
בע"מ

קיסריה אלקטרוניקה רפואית החזקות (2000) בע"מ הינה כןכןלאכןלאלא3,593,8801141969בעדבעדבעד512891748מספר ברשם החברות בישראלישראל
חברה פרטית בבעלות מר צבי ברק שהינו דירקטור 

בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות

כתב הצבעה

4Hellios Investments pte. 
Limited   

כתב הצבעהחברה סינגפורית בבעלות מר דניאל חוסידמןלאכןלאלאלאלא2,472,0721141969בעדבעדבעדD200711020מספר ברשם החברות בחו"לסינגפור

אלקטרוניתלאלאכןלאלאלא144,9181141969בעדבעדבעדבוארון מיה510791031מספר ברשם החברות בישראלישראלאי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ5

עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל 6
בע"מ

אלקטרוניתלאלאכןלאלאלא43,9581141969בעדבעדבעדבוארון מיה570009449מספר ברשם החברות בישראלישראל

כתב הצבעהלאלאכןלאלאלא1,718,8731141969בעדבעדבעד540247772מספר ברשם החברות בישראלישראלשותפות סל מניות ישראליות / הראל7

קרנות ההשתלמות למורים ולגננות – חברה 8
מנהלת בע"מ

כתב הצבעהלאכןכןלאלאלא2,070,5861141969בעדבעדבעדפסגות ני"ע520027251מספר ברשם החברות בישראלישראל

קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי 9
סמינרים ומפקחים – חברה מנהלת בע"מ

כתב הצבעהלאכןכןלאלאלא823,5561141969בעדבעדבעדד"ש מוסדיים520028390מספר ברשם החברות בישראלישראל

כתב הצבעהלאלאכןלאלאלא140,9831141969בעדבעדבעדפסגות ני"ע510930654מספר ברשם החברות בישראלישראליהב רופאים חברה לניהול קופ"ג בע"מ10

כתב הצבעהלאלאכןלאלאלא464,5511141969בעדבעדבעדפסגות ני"ע512711409מספר ברשם החברות בישראלישראלגל - ניהול קופות גמל לעובדי הוראה11

כתב הצבעהלאלאכןלאלאלא12,2111141969בעדבעדבעדפסגות ני"ע510930670מספר ברשם החברות בישראלישראליהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח12

משפטנים קרן השתלמות בע"מ, משפטנים 13
מסלול מנייתי

כתב הצבעהלאלאכןלאלאלא43,7211141969בעדבעדבעדפסגות ני"ע520028861מספר ברשם החברות בישראלישראל

כתב הצבעהלאלאכןלאלאלא19,0081141969בעדבעדבעדפסגות ני"ע520042573מספר ברשם החברות בישראלישראלקופת גמל עו"ס לגילאי 50-60 (השקעות)14

כתב הצבעהלאלאכןלאלאלא181,0721141969בעדבעדבעדפסגות ני"ע512008335מספר ברשם החברות בישראלישראלקו הבריאות - לבני ומטה; קו הבריאות 1550-60

ארם 60 ומעלה קופ"ג לתגמולים; ארם עד 50 16
קופ"ג לתגמולים של ארגון הרופאים; ארם 50-

60 קופ"ג לתגמולים של ארגון הרופאים

כתב הצבעהלאלאכןלאלאלא95,7871141969בעדבעדבעדפסגות ני"ע510773922מספר ברשם החברות בישראלישראל

כתב הצבעהלאלאכןלאלאלא61,0441141969בעדבעדבעדפסגות ני"ע520030941מספר ברשם החברות בישראלישראלק.ל.ע-ק"ה לעובדים סוציאליים17

כתב הצבעהלאלאכןלאלאלא237,3151141969בעדבעדנגדפסגות ני"ע510806870מספר ברשם החברות בישראלישראלרעות כללית בנאמנות עבור עמיתים18

כתב הצבעהלאלאכןלאלאלא1,796,4121141969בעדבעדבעד513765347מספר ברשם החברות בישראלישראלפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ19

עובדי האוניברסיטה העברית - קופה אישית 20
לפיצויים, קופת הגמל, קרן השתלמות

כתב הצבעהלאלאכןלאלאלא90,2401141969בעדבעדבעדד"ש מוסדיים510960586מספר ברשם החברות בישראלישראל

יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל 21
בע"מ

כתב הצבעהלאלאכןלאלאלא105,3601141969בעדבעדבעדד"ש מוסדיים510927536מספר ברשם החברות בישראלישראל

כתב הצבעהלאלאכןלאלאלא28,6581141969בעדבעדבעדד"ש מוסדיים520042607מספר ברשם החברות בישראלישראלהנדסאים וטכנאים גמל22

החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים 23
וטכנאים בע"מ

כתב הצבעהלאלאכןלאלאלא23,1801141969בעדבעדבעדד"ש מוסדיים520028556מספר ברשם החברות בישראלישראל

קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה 24
והרוח בע"מ

כתב הצבעהלאלאכןלאלאלא99,0991141969בעדבעדבעד520027954מספר ברשם החברות בישראלישראל

אלקטרוניתלאלאכןלאלאלא66,4601141969בעדבעדבעדבוארון מיה510015951מספר ברשם החברות בישראלישראלשומרה חב' לביטוח בע"מ25

אלקטרוניתלאלאכןלאלאלא99,9381141969בעדבעדבעדמירב קציר511146490מספר ברשם החברות בישראלישראלאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנות26

אלקטרוניתלאלאכןלאלאלא440,7661141969בעדבעדבעדבוארון מיה511776783מספר ברשם החברות בישראלישראלהראל קרנות נאמנות בע"מ27

כתב הצבעהלאלאכןלאלאלא1,492,4421141969בעדבעדבעד513534974מספר ברשם החברות בישראלישראלמיטב תכלית קרנות נאמנות28

הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ + מגן 29
קרן פנסיה ותיקה + קרן הגמלאות של עורכי 

הדין בישראל

אלקטרוניתלאלאכןלאלאלא738,1221141969בעדבעדבעדבוארון מיה512227265מספר ברשם החברות בישראלישראל

אלקטרוניתלאלאכןלאלאלא7,8811141969בעדבעדבעדבוארון מיה512887647מספר ברשם החברות בישראלישראלאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות30

אלקטרוניתלאלאכןלאלאלא108,0521141969בעדבעדבעדבוארון מיה512958471מספר ברשם החברות בישראלישראלתמיר פישמן קרנות נאמנות31

אלקטרונית + כתב לאלאכןלאלאלא1,053,7081141969בעדבעדבעדבוארון מיה513011445מספר ברשם החברות בישראלישראלאיילון קרנות נאמנות32
הצבעה

יובנק חברה לנאמנות (עבור איילון קרנות 33
נאמנות)

כתב הצבעהלאלאכן לאלאלא12,3881141969בעדבעדבעד510474810מספר ברשם החברות בישראלישראל

כתב הצבעהלאלאכן לאלאלא59,3101141969בעדבעדבעד520042615מספר ברשם החברות בישראלישראלמחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ34

אלקטרונית + כתב לאלאכןלאלאלא416,6661141969בעדבעדבעדאסנת נגר513765339מספר ברשם החברות בישראלישראלפסגות קרנות נאמנות35
הצבעה

במידה שהמצביע הינו תושב זר או תאגיד זרבמידה שהמצביע הינו תושב ישראל או תאגיד ישראלי



במידה שההצבעה מספר זיהויסוג מספר זיהויספרור
באמצעות מיופה כח

כמות יחידות 
השתתפות

ההשתתפות 
באסיפה היא 

מכוח נייר ערך 
שמספרו:

האם הנך בעל 
שליטה ו/או בעל 

עניין אישי 
בהחלטה 1

 האם הנך בעל 
שליטה ו/או 

בעל עניין 
אישי בהחלטה 

2

 האם הנך בעל 
שליטה ו/או 

בעל עניין אישי 
בהחלטה 3

משקיע 
מוסדי

נושא בעל עניין 
משרה 
בכירה

אם לשותפות ידוע על קשר כלשהו בין המצביע ו/או מיופה 
הכוח (שאינם בעל עניין אישי) לבין השותפות או מי מבעלי 
השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים 

וכד', יש לפירט טיבם.

הערות

שם פרטי שם משפחה בעל מניות / שם תאגיד (עברית)
בעל מניות 

(עברית)

שם משפחה בעל מניות / שם 
תאגיד (לועזית)

שם 
פרטי 
בעל 

מניות 
(לועזית)

מקום 
ההתאגדות 

של בעל 
המניות / 

מדינת 
הדרכון

שם מיופה הכח

החלטה 1: מינוי מחדש 
של גב' טל ירון אלדר 
כדירקטורית חיצונית 

בשותף הכללי של 
השותפות

החלטה 2: מינוי מחדש 
של מר אסף יריב 

כדירקטור חיצוני בשותף 
הכללי של השותפות

החלטה 3: תיקון 
לסעיף 12 למדיניות 
התיגמול - ביטוח 

דירקטורים ונושאי 
משרה

במידה שהמצביע הינו תושב זר או תאגיד זרבמידה שהמצביע הינו תושב ישראל או תאגיד ישראלי

אלקטרוניתלאלאכןלאלאלא1,295,1191141969בעדבעדבעדבוארון מיה514884485מספר ברשם החברות בישראלישראלמור ניהול קרנות נאמנות36

אלקטרוניתלאכןכןלאלאלא415,8811141969בעדבעדבעדשמשון אורן520023185מספר ברשם החברות בישראלישראלהפניקס חברה לביטוח בע"מ37

אלקטרוניתלאלאכןלאלאלא2,029,6011141969בעדבעדבעדבוארון מיה520027715מספר ברשם החברות בישראלישראלמנורה מבטחים חב' לביטוח, מנורה38

אלקטרוניתלאלאכןלאלאלא31,9971141969בעדבעדבעדבוארון מיה520042169מספר ברשם החברות בישראלישראלאיילון חברה לביטוח בע"מ39

אלקטרוניתלאלאכןלאלאלא208,9311141969בעדבעדנגדבוארון מיה520042177מספר ברשם החברות בישראלישראלהכשרה חברה לביטוח בע"מ40

אלקטרוניתלאלאכןלאלאלא449,8381141969בעדבעדבעדבוארון מיה520042540מספר ברשם החברות בישראלישראלמנורה מבטחים ביטוח41

אלקטרוניתלאכןכןלאלאלא230,6631141969בעדבעדבעדשמשון אורן540265568מספר ברשם החברות בישראלישראלשותפות- סל מדדים מניות42

כתב הצבעהלאלאכןלאלאלא27,5091141969בעדבעדנגדפסגות ני"ע570005959מספר ברשם החברות בישראלישראלקופת תגמולים של עובדי עיריית חיפה בניהול43

החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי 44
חברת חשמל לישראל

כתב הצבעהלאלאכןלאלאלא80,1811141969בעדבעדבעדפסגות ני"ע520034968מספר ברשם החברות בישראלישראל

כתב הצבעהלאלאכןלאלאלא1141969          35,108בעדבעדבעדפסגות ני"ע520029620מספר ברשם החברות בישראלישראלק.ס.מ קרן השתלמות לביוכימאים45

כתב הצבעהלאלאכןלאלאלא1141969          30,212בעדבעדבעדפסגות ני"ע520030743מספר ברשם החברות בישראלישראלקרן השתלמות לשופטים46

אלקטרוניתלאכןכןלאלאלא1141969      1,972,543בעדבעדבעדאורן שמשון540253275מספר ברשם החברות בישראלישראלשותפות - מניות ישראל48

החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של 49
עובדי הסוכנות היהודית לארץ

אלקטרוניתלאלאכןלאלאלא1141969          21,211בעדבעדבעדמירב קציר520022518מספר ברשם החברות בישראלישראל

אלקטרוניתלאלאכןלאלאלא1141969          60,415בעדבעדבעדבוארון מיה520007469מספר ברשם החברות בישראלישראלמנורה מבטחים החזקות50

אלקטרוניתלאלאכןלאלאלא1141969            4,614בעדבעדבעדבוארון מיה520031659מספר ברשם החברות בישראלישראלעוצ"מ חברה לניהול קה"ש ארץ51

אלקטרוניתלאלאכןלאלאלא1141969         110,400בעדבעדבעדבוארון מיה520042581מספר ברשם החברות בישראלישראלעמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ52

אלקטרוניתלאלאכןלאלאלא1141969         499,818בעדבעדבעדבוארון מיה510938608מספר ברשם החברות בישראלישראלקסם קרנות נאמנות בע"מ53

אלקטרוניתלאלאכןלאלאלא1141969         300,911בעדבעדבעדבוארון מיה520031824מספר ברשם החברות בישראלישראלרום קלאסי כללי (בניהול פסגות)54

אלקטרוניתלאלאכןלאלאלא1141969          51,173בעדבעדבעדבוארון מיה570014928מספר ברשם החברות בישראלישראלתעשיה אווירית55
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