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נגדבעדשם מיופה הכח

ר דירקטוריון השותף "יוכןכןלאלא5799575511,222,48911,222,4891141969ז"מספר תישראלגדעוןתדמור
הכללי בשותפות

כתב הצבעה

ל ודירקטור בשותף "מנככןכןלאלא173356961,882,7621,882,7621141969ז"מספר תישראלחנןרייכמן
הכללי בשותפות

כתב הצבעה

ר דירקטוריון "סגן יוכןכןלאלא584070081,853,6621,853,6621141969ז"מספר תישראלקוביכץ
השותף הכללי בשותפות

כתב הצבעה

ל "דירקטור ומשנה למנככןכןלאלאNT2515D591,853,6621,853,6621141969מספר דרכוןהולנדחנןוולף
השותף הכללי ובעל 

השליטה בשותף הכללי 

כתב הצבעה

קיסריה אלקטרוניקה רפואית 
מ"בע (2000)החזקות 

קיסריה אלקטרוניקה כןכןלאלא5128917483,593,8803,593,8801141969מספר ברשם החברות בישראלישראל
 (2000)רפואית החזקות 

מ הינה חברה פרטית "בע
בבעלות מר צבי ברק 

כתב הצבעה

ניהול קרנות נאמנות . אי.בי.אי
מ"בע (1978)

אלקטרוניתלאלאכןלא110,400110,4001141969בוארון מיה510791031מספר ברשם החברות בישראלישראל

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

אלקטרוניתלאלאכןלא1141969               43,95843,958.00בוארון מיה570009449מספר ברשם החברות בישראלישראל

/ שותפות סל מניות ישראליות 
הראל

כתב הצבעהלאכןכןלא2,626,5322,626,5321141969בוארון מיה540247772מספר ברשם החברות בישראלישראל

קרנות ההשתלמות למורים 
מ"חברה מנהלת בע– ולגננות 

אלקטרוניתלאכןכןלא1141969         3,570,5863,570,586.00נגר אסנת520027251מספר ברשם החברות בישראלישראל

קרנות השתלמות למורים 
תיכוניים מורי סמינרים 

מ"חברה מנהלת בע– ומפקחים 

אלקטרוניתלאכןכןלא1141969         1,356,9561,356,956.00נגר אסנת520028390מספר ברשם החברות בישראלישראל

יהב רופאים חברה לניהול 
מ"ג בע"קופ

אלקטרוניתלאלאכןלא140,983140,9831141969נגר אסנת510930654מספר ברשם החברות בישראלישראל

ניהול קופות גמל לעובדי - גל 
הוראה

אלקטרוניתלאלאכןלא472,451472,4511141969נגר אסנת512711409מספר ברשם החברות בישראלישראל

יהב קרן השתלמות וחסכון 
ח.ר.פ

אלקטרוניתלאלאכןלא12,21112,2111141969נגר אסנת510930670מספר ברשם החברות בישראלישראל

משפטנים קרן השתלמות 
משפטנים מסלול מנייתי, מ"בע

אלקטרוניתלאלאכןלא1141969               43,86643,866.00נגר אסנת520028861מספר ברשם החברות בישראלישראל

 50-60ס לגילאי "קופת גמל עו
(השקעות)

אלקטרוניתלאלאכןלא19,00819,0081141969נגר אסנת520042573מספר ברשם החברות בישראלישראל

קו ; לבני ומטה- קו הבריאות 
50-60הבריאות 

אלקטרוניתלאלאכןלא181,072181,0721141969בוארון מיה512008335מספר ברשם החברות בישראלישראל

ג " ומעלה קופ60ארם 
ג " קופ50ארם עד ; לתגמולים

; לתגמולים של ארגון הרופאים
ג לתגמולים " קופ50-60ארם 

של ארגון הרופאים

אלקטרוניתלאלאכןלא45,48345,4831141969בוארון מיה510773922מספר ברשם החברות בישראלישראל

אלקטרוניתלאלאכןלא61,04461,0441141969נגר אסנת520030941מספר ברשם החברות בישראלישראלה לעובדים סוציאליים"ק-ע.ל.ק

רעות כללית בנאמנות עבור 
עמיתים

אלקטרוניתלאלאכןלא355,316355,3161141969נגר אסנת510806870מספר ברשם החברות בישראלישראל

- עובדי האוניברסיטה העברית 
קופת , קופה אישית לפיצויים

קרן השתלמות, הגמל

אלקטרוניתלאלאכןלא246,840246,8401141969נגר אסנת510960586מספר ברשם החברות בישראלישראל

חברה - יהב אחים ואחיות 
מ"לניהול קופות גמל בע

אלקטרוניתלאלאכןלא258,660258,6601141969נגר אסנת510927536מספר ברשם החברות בישראלישראל

אלקטרוניתלאלאכןלא1141969               65,35865,358.00נגר אסנת520042607מספר ברשם החברות בישראלישראלהנדסאים וטכנאים גמל

החברה לניהול קרן השתלמות 
מ"להנדסאים וטכנאים בע

אלקטרוניתלאלאכןלא1141969               71,88071,880.00נגר אסנת520028556מספר ברשם החברות בישראלישראל

קרן השתלמות לאקדמאים 
מ"במדעי החברה והרוח בע

אלקטרוניתלאלאכןלא99,09999,099.001141969נגר אסנת520027954מספר ברשם החברות בישראלישראל

חברה לניהול קופות - המחר 
מ"גמל בע

אלקטרוניתלאלאכןלא33,91033,9101141969בוארון מיה520042615מספר ברשם החברות בישראלישראל

אגודה שיתופית של עובדי 
התעשיה האווירית לניהול 

קופות גמל

אלקטרוניתלאלאכןלא1141969               79,87379,873.00בוארון מיה570014928מספר ברשם החברות בישראלישראל

אלקטרוניתלאלאכןלא146,078146,0781141969בוארון מיה510015951מספר ברשם החברות בישראלישראלמ"לביטוח בע' שומרה חב

מ "קסם קרנות נאמנות בע
- נאמנות .לשעבר אקסלנס ק)

חלק מקבוצת הדיווח המוסדית 
(הפניקס-של אקסלנס

אלקטרוניתלאכןכןלא611,867611,8671141969בוארון מיה510938608מספר ברשם החברות בישראלישראל

ניהול .אס.אמ.אנליסט אי
קרנות

אלקטרוניתלאלאכןלא63,89063,8901141969נגר אסנת511146490מספר ברשם החברות בישראלישראל

אלקטרוניתלאכןכןלא933,123933,1231141969בוארון מיה511776783מספר ברשם החברות בישראלישראלמ"הראל קרנות נאמנות בע

אלקטרוניתלאלאכןלא1141969         2,079,1672,079,167.00נגר אסנת513534974מספר ברשם החברות בישראלישראלמיטב תכלית קרנות נאמנות

אלדובי קופות גמל - הלמן 
מ"ופנסיה בע

אלקטרוניתלאכןכןלא24,10524,1051141969שמשון אורן512227265מספר ברשם החברות בישראלישראל

אדמונד דה רוטשילד ניהול 
קרנות

אלקטרוניתלאלאכןלא5,5815,5811141969בוארון מיה512887647מספר ברשם החברות בישראלישראל

אלקטרוניתלאלאכןלא1141969               99,08799,087.00בוארון מיה512958471מספר ברשם החברות בישראלישראלתמיר פישמן קרנות נאמנות

אלקטרוניתלאלאכןלא1141969         2,958,8842,958,884.00בוארון מיה513011445מספר ברשם החברות בישראלישראלאיילון קרנות נאמנות

אלקטרוניתלאלאכןלא1141969         1,012,422.00                            1,012,422.00נגר אסנת513765339מספר ברשם החברות בישראלישראלפסגות קרנות נאמנות

אלקטרוניתלאלאכןלא1141969         2,135,295.00                           2,135,295.00בוארון מיה514884485מספר ברשם החברות בישראלישראלמור ניהול קרנות נאמנות

אלקטרוניתלאכןכןלא1141969             308,881.00                              308,881.00שמשון אורן520023185מספר ברשם החברות בישראלישראלמ"הפניקס חברה לביטוח בע

, לביטוח' מנורה מבטחים חב
מנורה

אלקטרוניתלאלאכןלא3,229,601.001141969                           3,229,601.00בוארון מיה520027715מספר ברשם החברות בישראלישראל

ג "לניהול קופ' מ חב"עוצ
והשתלמות

אלקטרוניתלאלאכןלא4,6141141969                                  4,614.00בוארון מיה520031659מספר ברשם החברות בישראלישראל

אלקטרוניתלאלאכןלא5,1425,1421141969בוארון מיה520042169מספר ברשם החברות בישראלישראלמ"איילון חברה לביטוח בע

אלקטרוניתלאלאכןלא1141969             424,067.00                              424,067.00בוארון מיה520042177מספר ברשם החברות בישראלישראלמ"הכשרה חברה לביטוח בע

אלקטרוניתלאלאכןלא1141969             788,206.00                              788,206.00בוארון מיה520042540מספר ברשם החברות בישראלישראלמנורה מבטחים ביטוח

אלקטרוניתלאכןכןלא1141969             297,671.00                              297,671.00שמשון אורן540265568מספר ברשם החברות בישראלישראלסל מדדים מניות- שותפות

החברה המנהלת של קרן 
השתלמות של עובדי חברת 

חשמל לישראל

אלקטרוניתלאלאכןלא80,1811141969                                80,181.00בוארון מיה520034968מספר ברשם החברות בישראלישראל

אלקטרוניתלאלאכןלא42,358.001141969                                42,358.00נגר אסנת520029620מספר ברשם החברות בישראלישראלמ קרן השתלמות לביוכימאים.ס.ק

אלקטרוניתלאלאכןלא1141969                    91,569                                91,569.00נגר אסנת520030743מספר ברשם החברות בישראלישראלקרן השתלמות לשופטים

אלקטרוניתלאכןכןלא1141969         4,305,862.00                           4,305,862.00שמשון אורן540253275מספר ברשם החברות בישראלישראלמניות ישראל- שותפות 

אלקטרוניתלאלאכןלא141,015.001141969                              141,015.00בוארון מיה520007469מספר ברשם החברות בישראלישראלמנורה מבטחים החזקות

אלקטרוניתלאלאכןלא1141969                    33,613                                33,613.00בוארון מיה512245812מספר ברשם החברות בישראלישראלמ"מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע

כתב הצבעהלאלאכןלא1141969                  109,051 109,051                                    בוארון מיה513173393מספר ברשם החברות בישראלישראלמ"אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע

אלקטרוניתלאלאכןלא1141969         1,320,694.00 1,320,694                                 בוארון מיה513173393מספר ברשם החברות בישראלישראלמ"אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע

כתב הצבעהלאכןכןלא1141969                  941,177                              941,177.00בוארון מיה540303526מספר ברשם החברות בישראלישראל(שייך להראל)שותפות סל מניות ביטא ישראל 

כתב הצבעהלאכןכןלא1141969                  403,384                              403,384.00בוארון מיה512267592מספר ברשם החברות בישראלישראלמ"הראל פנסיה וגמל בע

אלקטרוניתלאלאכןלא1141969             174,353.00                              174,353.00נגר אסנת511303661מספר ברשם החברות בישראלישראלמ"מגדל קרנות נאמנות בע

אלקטרוניתלאלאכןלא1141969               44,401.00                                44,401.00נגר אסנת511576209מספר ברשם החברות בישראלישראלאפסילון ניהול קרנות

אלקטרוניתלאלאכןלא1141969               44,003.00                                44,003.00בוארון מיה511756595מספר ברשם החברות בישראלישראלסיגמא קרנות נאמנות 

אלקטרוניתלאלאכןלא1141969         2,232,595.00                           2,232,595.00נגר אסנת512065202מספר ברשם החברות בישראלישראלמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע

אלקטרוניתלאלאכן לא1141969                  184,670                              184,670.00בוארון מיה515447035מספר ברשם החברות בישראלישראלמ"י גמל בע"אלדובי חח- הלמן 

אלקטרוניתלאלאכןלא352.001141969                                     352.00בוארון מיה516189131מספר ברשם החברות בישראלישראלברק קרנות נאמנות

במידה שהמצביע הינו תושב ישראל או תאגיד 
ישראלי

במידה שהמצביע הינו 
תושב זר או תאגיד זר

אישור מסגרת לביצוע הצעות פרטיות של ניירות  :2החלטה 
נושאי משרה ונותני שירותים , אשר תיועד לעובדים, ערך

שאינם בעלי שליטה בשותף הכללי של השותפות ובשותפות


		2021-12-15T07:16:33+0000
	Not specified




