
שם   מס'  + משפחה  שם 

 פרטי  
היחידות   בעל  של 

 )עברית( /  

 שם תאגיד )עברית(

 מס' ת.ז. / 

 דרכון /  
 חברה 

מקום  

 התאגדות/ 
 מדינת הדרכון 

 בעל עניין / 

 משקיע מוסדי / 
 נושא משרה בכירה 

יחידות   כמות 

 השתתפות 
 מכוחן הצביע 

אישי   עניין 

באישור  
 ההחלטה 

 

בהחלטות   ההצבעה  אופן 

 שעל סדר היום 

/  הצבע כתב   ה 

  / כח  ייפוי 
הצבעה  

 אלקטרונית 

שם 

 מיופה  
 כח 

 ת.ז. 

מיופה   של 
 הכח 

שר כלשהו  פירוט טיב ק

בין המצביע )שאינו בעל  
לבין   אישי(  עניין 
בעל   או  השותפות 

 2החלטה   1החלטה   השליטה 

קסם קרנות נאמנות   1
 "מ בע 

י משקיע מוסד ישראל            510938608  434,924 
 

ה  בע הצ ב ב לא
 אלקטרונית 

   

שחם ניהול  -אלטשולר 2

 ק

י משקיע מוסד ישראל            511944670  3,065,051 

 

הצבעה   ב ב לא

 אלקטרונית 

   

י משקיע מוסד ישראל            513011445 איילון קרנות נאמנות  3  548,577 
 

הצבעה   ב ב לא
 אלקטרונית 

   

י דמשקיע מוס ישראל  514884485 קרנות  מור ניהול   4  278,000 
 

הצבעה   ב ב לא
 אלקטרונית 

   

י משקיע מוסד ישראל  514956465 קופות גמל בע"מ   מור 5  5,002,500 

 

הצבעה   ב ב לא

 אלקטרונית 

   

הכשרה חברה לביטוח   6

 בע"מ 

י משקיע מוסד ישראל  520042177  1,435,000 

 

הצבעה   ב ב לא

 אלקטרונית 

   

חברה לניהול   -עמ"י  7
קופות גמל ענפיות  

 בע"מ 
 

520042581 
 

י משקיע מוסד ישראל   16,000 
 

הצבעה   ב ב לא
 אלקטרונית 

   

הפניקס חברה לביטוח   8

 בע"מ (קופ"ג 

י משקיע מוסד ישראל   520023185  135,490 

 

הצבעה   ב ב לא

 אלקטרונית 

   

9 - מניות -שותפות  
 ישראל 

י מוסדמשקיע  ישראל          540253275  2,358,742 
 

הצבעה   ב ב לא
 אלקטרונית 

   

 פסגות קרנות נאמנות  10

 

513765339 

 

י משקיע מוסד ישראל           298,186 

 

הצבעה   ב ב לא

 אלקטרונית 

   

קופות    -הלמן   11 אלדובי 
 גמל ופנסיה בע"מ

 

512227265 
 

י משקיע מוסד ישראל           121,000 
 

הצבעה   ב ב לא
 אלקטרונית 

   

פסגות קופות גמל   12
בע"מופנסיה   

י משקיע מוסד ישראל  513765347  4,986,000 
 

    כתב הצבעה  ב ב לא

יוניקורן טכנולוגיות   13
 ניהול בע"מ 

 

516125473 
 

 5,190,788 בעל עניין  ישראל 
 

 השותף הכללי    כתב הצבעה  ב ב כן 

 
 בעד  -ב

 נגד  –נ 
 נמנע -נע 
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