
ת בע

שים לב! גובה השורות באקסל הוגבל לשם נוחות ל  80 פיקסלים. יתכן ושדות בהם קיים טקסט רב לא יוצגו באופן מלא.
עמידה על השדה עצמו מציגה את הטקסט באופן מלא

מועד קובע: 14/11/2021
מזהה אסיפה: 2021-01-095806

מספר ברשם: 520043597
מספר נייר מזכה: 1098755

שם חברה: ססאאננפפללאאוואארר  ההששקקעעוותת  ממתתחחדדששוו
שעת אסיפה: 13:00

תאריך אסיפה: 14/12/2021

האם סימן  האם סימן  האם סימן  האם סימן  האם סימן  תשובת  שם מיופה הכח הצבעה באמצעות אם לחברה  תשובה יחידות נמנע יחידות נגד יחידות בעד מספר יחידות מדינת  מספר זיהוי סוג זיהוי שם פרטי שם משפחה/חברה מספר 
במערכת  במערכת  במערכת  במערכת  במערכת  המצביע  ידוע על  דרכון /   החלט
ההצבעות  ההצבעות  ההצבעות  ההצבעות  ההצבעות  לשאלה  קשר כלשהו  לשאלת התאגדות ה
איני עונה  בעל  משקיע  נושא  בעל עניין בנושא  בין המצביע   עניין 

על אף  שליטה מוסדי משרה  עניין אישי  ו/או מיופה  אישי 
אחת  בכירה או אחר הכוח  או אחר

מההגדרות (שאינם בעל 

כן לא לא לא לא הצבעה אלקטרונית לא 10,000.00 10,000.00 22419691 מספר ת.ז. ערן בר לב 1

כן לא לא לא לא הצבעה אלקטרונית לא 320.00 320.00 37528486 מספר ת.ז. עופר הופמן 1

לא לא כן לא לא קציר מרב הצבעה אלקטרונית לא 695.00 695.00 ישראל 511303661 מספר ברשם מגדל  קרנות נאמנות בע"מ 1

לא לא כן לא לא קציר מרב הצבעה אלקטרונית לא 5,588.00 5,588.00 ישראל 511303661 מספר ברשם מגדל  קרנות נאמנות בע"מ 1

לא לא כן לא לא קציר מרב הצבעה אלקטרונית לא 6,177.00 6,177.00 ישראל 511303661 מספר ברשם מגדל  קרנות נאמנות בע"מ 1

לא לא כן לא לא קציר מרב הצבעה אלקטרונית לא 7,031.00 7,031.00 ישראל 511303661 מספר ברשם מגדל  קרנות נאמנות בע"מ 1

לא לא כן לא לא קציר מרב הצבעה אלקטרונית לא 28,668.00 28,668.00 ישראל 511303661 מספר ברשם מגדל  קרנות נאמנות בע"מ 1

לא לא כן לא לא קציר מרב הצבעה אלקטרונית לא 95,500.00 95,500.00 ישראל 511303661 מספר ברשם מגדל  קרנות נאמנות בע"מ 1

לא לא כן לא לא קציר מרב הצבעה אלקטרונית לא 152,374.00 152,374.00 ישראל 511303661 מספר ברשם מגדל  קרנות נאמנות בע"מ 1

IL          
לא לא כן לא לא קציר מרב הצבעה אלקטרונית לא 1,016.00 1,016.00 511303661 מספר ברשם מגדל קרנות נאמנות ב 1

ישראל

לא לא כן לא לא קציר מרב הצבעה אלקטרונית לא 5,000.00 5,000.00 ישראל 511303661 מספר ברשם מגדל קרנות נאמנות בע"מ 1

IL          
לא לא כן לא לא בוארון מאיה הצבעה אלקטרונית לא 99,328.00 99,328.00 511944670 מספר ברשם אלטשולר-שחם ניהול ק 1

ישראל



IL          
לא לא כן לא לא בוארון מאיה הצבעה אלקטרונית לא 562.00 562.00 513011445 מספר ברשם איילון קרנות נאמנות 1

ישראל

IL          
לא לא כן לא לא בוארון מאיה הצבעה אלקטרונית לא 12,933.00 12,933.00 513011445 מספר ברשם איילון קרנות נאמנות 1

ישראל

IL          
לא לא כן לא לא בוארון מאיה הצבעה אלקטרונית לא 39,050.00 39,050.00 513011445 מספר ברשם איילון קרנות נאמנות 1

ישראל

IL          
לא לא כן לא לא בוארון מאיה הצבעה אלקטרונית לא 200,077.00 200,077.00 513011445 מספר ברשם איילון קרנות נאמנות 1

ישראל

IL          
לא לא כן לא לא קציר מרב הצבעה אלקטרונית לא 244.00 244.00 513765339 מספר ברשם פסגות קרנות נאמנות 1

ישראל

IL          
לא לא כן לא לא קציר מרב הצבעה אלקטרונית לא 532.00 532.00 513765339 מספר ברשם פסגות קרנות נאמנות 1

ישראל

IL          
לא לא כן לא לא קציר מרב הצבעה אלקטרונית לא 1,127.00 1,127.00 513765339 מספר ברשם פסגות קרנות נאמנות 1

ישראל

IL          
לא לא כן לא לא קציר מרב הצבעה אלקטרונית לא 1,140.00 1,140.00 513765339 מספר ברשם פסגות קרנות נאמנות 1

ישראל

IL          
לא לא כן לא לא קציר מרב הצבעה אלקטרונית לא 1,263.00 1,263.00 513765339 מספר ברשם פסגות קרנות נאמנות 1

ישראל

IL          
לא לא כן לא לא קציר מרב הצבעה אלקטרונית לא 1,397.00 1,397.00 513765339 מספר ברשם פסגות קרנות נאמנות 1

ישראל

IL          
לא לא כן לא לא קציר מרב הצבעה אלקטרונית לא 3,100.00 3,100.00 513765339 מספר ברשם פסגות קרנות נאמנות 1

ישראל

IL          
לא לא כן לא לא קציר מרב הצבעה אלקטרונית לא 5,336.00 5,336.00 513765339 מספר ברשם פסגות קרנות נאמנות 1

ישראל

IL          
לא לא כן לא לא קציר מרב הצבעה אלקטרונית לא 6,589.00 6,589.00 513765339 מספר ברשם פסגות קרנות נאמנות 1

ישראל

IL          
לא לא כן לא לא קציר מרב הצבעה אלקטרונית לא 21,000.00 21,000.00 513765339 מספר ברשם פסגות קרנות נאמנות 1

ישראל

IL          
לא לא כן לא לא קציר מרב הצבעה אלקטרונית לא 47,623.00 47,623.00 513765339 מספר ברשם פסגות קרנות נאמנות 1

ישראל



לא לא כן לא לא קציר מרב הצבעה אלקטרונית לא 1,000.00 1,000.00 ישראל 513765339 מספר ברשם פסגות קרנות נאמנות בע"מ 1

לא לא כן לא לא קציר מרב הצבעה אלקטרונית לא 2,000.00 2,000.00 ישראל 513765339 מספר ברשם פסגות קרנות נאמנות בע"מ 1

לא לא כן לא לא בוארון מאיה הצבעה אלקטרונית לא 1,991.00 1,991.00 ישראל 514884485 מספר ברשם מור ניהול קרנות נאמנות )3102( 1

לא לא כן לא לא בוארון מאיה הצבעה אלקטרונית לא 3,657.00 3,657.00 ישראל 514884485 מספר ברשם מור ניהול קרנות נאמנות )3102( 1

לא לא כן לא לא בוארון מאיה הצבעה אלקטרונית לא 34,121.00 34,121.00 ישראל 514884485 מספר ברשם מור ניהול קרנות נאמנות )3102( 1

לא לא כן לא לא בוארון מאיה הצבעה אלקטרונית לא 55,958.00 55,958.00 ישראל 514884485 מספר ברשם מור ניהול קרנות נאמנות )3102( 1

לא לא כן לא לא בוארון מאיה הצבעה אלקטרונית לא 62,759.00 62,759.00 ישראל 514884485 מספר ברשם מור ניהול קרנות נאמנות )3102( 1

לא לא כן לא לא בוארון מאיה הצבעה אלקטרונית לא 80,615.00 80,615.00 ישראל 514884485 מספר ברשם מור ניהול קרנות נאמנות )3102( 1

לא לא כן לא לא בוארון מאיה הצבעה אלקטרונית לא 97,262.00 97,262.00 ישראל 514884485 מספר ברשם מור ניהול קרנות נאמנות )3102( 1

לא לא כן לא לא בוארון מאיה הצבעה אלקטרונית לא 200,000.00 200,000.00 ישראל 514884485 מספר ברשם מור ניהול קרנות נאמנות )3102( 1

לא לא כן לא לא בוארון מאיה הצבעה אלקטרונית לא 286,420.00 286,420.00 ישראל 514884485 מספר ברשם מור ניהול קרנות נאמנות )3102( 1

לא לא כן לא לא בוארון מאיה הצבעה אלקטרונית לא 332,032.00 332,032.00 ישראל 514884485 מספר ברשם מור ניהול קרנות נאמנות )3102( 1

לא לא כן לא לא בוארון מאיה הצבעה אלקטרונית לא 431,400.00 431,400.00 ישראל 514884485 מספר ברשם מור ניהול קרנות נאמנות )3102( 1

גילעד גימלאות לעובדים דתיים 
לא לא כן לא לא בוארון מאיה הצבעה אלקטרונית לא 51,343.00 51,343.00 ישראל 520023094 מספר ברשם 1

בעמ

IL          
לא לא כן לא לא שמשון אורן הצבעה אלקטרונית לא 281,805.00 281,805.00 540253275 מספר ברשם שותפות-מניות ישראל- 1

ישראל



שותפות-מניות ישראל-הפניקס 
לא לא כן לא לא שמשון אורן הצבעה אלקטרונית לא 5,277.00 5,277.00 ישראל 540253275 מספר ברשם 1

עמיתים

לא כן לא לא כן כן כתב הצבעה כן 14,904,726.00 14,904,726.00 ישראל 515983476 מספר ברשם קיסטון ריט בע"מ 1


