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ים78.82%   510381601153,330,565קבוצת אשטרום בע"מ3.1 קי

יהב             ן  יד י כוח לע ו יפ י

בעדישראל1104314 ת"ז: 039721832

ות (2013) בע"מ3.1 ות נאמנ יהול קרנ בעדישראל1104314כתב הצבעהלא5.18%     51079103110,069,975מור נ

ות בע"מ3.1 ות נאמנ יהול קרנ בעדישראל1104314כתב הצבעהלא5.55%     51194467010,805,204אלטשולר שחם נ

יקס חברה לביטוח בע"מ3.1 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.08%          520023185156,169הפנ

יקס3.1 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.49%          540253275962,524שותפות סל הפנ

וטכנאים בע"מ (מיטב דש)3.1 ן השתלמות להנדסאים  בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.04%            52002855668,800קר

וטכנאים קופות גמל (מיטב דש)3.1 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.03%            52004260753,000הנדסאים 

ים בע"מ (אקסלנס)3.1 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.42%          520023094813,000גלעד גמלאות לעובדים דתי

וגמל בע"מ3.1 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא2.36%       5122441464,598,734כלל פנסיה 

בעדישראל1104314כתב הצבעהלא2.00%       5200246473,890,866כלל חברה לביטוח בע"מ3.1

ות3.1 י ישראל ות  י בעדישראל1104314כתב הצבעהלא3.95%       5402477727,687,246הראל- שותפות סל מנ

ועצמאים בע"מ3.1 ירים  ן פנסיה לשכ ות - קר בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.19%          511789190364,568עתוד

ות (1978) בע"מ3.1 ות נאמנ יהול קרנ י נ י.א י.ב יתלא0.04%            51079103170,672א ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

יר3.1 ו ו י א י אל על נתיב יתלא0.02%            57001176738,500ק"ת של עובד ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

ות בע"מ3.1 ות נאמנ יתלא0.09%          510938608179,285אקסלנס קרנ ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

ות ב3.1 ות נאמנ יתלא0.03%            51130366152,170מגדל קרנ ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

ות בע"מ3.1 ות נאמנ יתלא0.12%          511776783228,527הראל פיא קרנ ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

ות3.1 ות נאמנ ות קרנ יתלא0.47%          513765339914,597פסג ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

ים78.82%   510381601153,330,565קבוצת אשטרום בע"מ3.2 קי

יהב             ן  יד י כוח לע ו יפ י

בעדישראל1104314 ת"ז: 039721832

ות (2013) בע"מ3.2 ות נאמנ יהול קרנ בעדישראל1104314כתב הצבעהלא5.18%     51079103110,069,975מור נ

ות בע"מ3.2 ות נאמנ יהול קרנ נגדישראל1104314כתב הצבעהלא5.55%     51194467010,805,204אלטשולר שחם נ

יקס חברה לביטוח בע"מ3.2 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.08%          520023185156,169הפנ

יקס3.2 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.49%          540253275962,524שותפות סל הפנ

וטכנאים בע"מ (מיטב דש)3.2 ן השתלמות להנדסאים  בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.04%            52002855668,800קר

וטכנאים קופות גמל (מיטב דש)3.2 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.03%            52004260753,000הנדסאים 

ים בע"מ (אקסלנס)3.2 נגדישראל1104314כתב הצבעהלא0.42%          520023094813,000גלעד גמלאות לעובדים דתי

וגמל בע"מ3.2 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא2.36%       5122441464,598,734כלל פנסיה 

בעדישראל1104314כתב הצבעהלא2.00%       5200246473,890,866כלל חברה לביטוח בע"מ3.2

ות3.2 י ישראל ות  י בעדישראל1104314כתב הצבעהלא3.95%       5402477727,687,246הראל- שותפות סל מנ

ועצמאים בע"מ3.2 ירים  ן פנסיה לשכ ות - קר בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.19%          511789190364,568עתוד

ות (1978) בע"מ3.2 ות נאמנ יהול קרנ י נ י.א י.ב יתלא0.04%            51079103170,672א ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

יר3.2 ו ו י א י אל על נתיב יתלא0.02%            57001176738,500ק"ת של עובד ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

ות בע"מ3.2 ות נאמנ יתלא0.09%          510938608179,285אקסלנס קרנ ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

ות ב3.2 ות נאמנ יתלא0.03%            51130366152,170מגדל קרנ ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

ות בע"מ3.2 ות נאמנ יתלא0.12%          511776783228,527הראל פיא קרנ ונ נגדישראל1104314הצבעה אלקטר

ות3.2 ות נאמנ ות קרנ יתלא0.47%          513765339914,597פסג ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר



ים78.82%   510381601153,330,565קבוצת אשטרום בע"מ3.3 קי

יהב             ן  יד י כוח לע ו יפ י

בעדישראל1104314 ת"ז: 039721832

ות (2013) בע"מ3.3 ות נאמנ יהול קרנ בעדישראל1104314כתב הצבעהלא5.18%     51079103110,069,975מור נ

ות בע"מ3.3 ות נאמנ יהול קרנ בעדישראל1104314כתב הצבעהלא5.55%     51194467010,805,204אלטשולר שחם נ

יקס חברה לביטוח בע"מ3.3 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.08%          520023185156,169הפנ

יקס3.3 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.49%          540253275962,524שותפות סל הפנ

וטכנאים בע"מ (מיטב דש)3.3 ן השתלמות להנדסאים  בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.04%            52002855668,800קר

וטכנאים קופות גמל (מיטב דש)3.3 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.03%            52004260753,000הנדסאים 

ים בע"מ (אקסלנס)3.3 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.42%          520023094813,000גלעד גמלאות לעובדים דתי

וגמל בע"מ3.3 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא2.36%       5122441464,598,734כלל פנסיה 

בעדישראל1104314כתב הצבעהלא2.00%       5200246473,890,866כלל חברה לביטוח בע"מ3.3

ות3.3 י ישראל ות  י בעדישראל1104314כתב הצבעהלא3.95%       5402477727,687,246הראל- שותפות סל מנ

ועצמאים בע"מ3.3 ירים  ן פנסיה לשכ ות - קר בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.19%          511789190364,568עתוד

ות (1978) בע"מ3.3 ות נאמנ יהול קרנ י נ י.א י.ב יתלא0.04%            51079103170,672א ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

יר3.3 ו ו י א י אל על נתיב יתלא0.02%            57001176738,500ק"ת של עובד ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

ות בע"מ3.3 ות נאמנ יתלא0.09%          510938608179,285אקסלנס קרנ ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

ות ב3.3 ות נאמנ יתלא0.03%            51130366152,170מגדל קרנ ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

ות בע"מ3.3 ות נאמנ יתלא0.12%          511776783228,527הראל פיא קרנ ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

ות3.3 ות נאמנ ות קרנ יתלא0.47%          513765339914,597פסג ונ נגדישראל1104314הצבעה אלקטר

ים78.82%   510381601153,330,565קבוצת אשטרום בע"מ3.4 קי

יהב             ן  יד י כוח לע ו יפ י

בעדישראל1104314 ת"ז: 039721832

ות (2013) בע"מ3.4 ות נאמנ יהול קרנ בעדישראל1104314כתב הצבעהלא5.18%     51079103110,069,975מור נ

ות בע"מ3.4 ות נאמנ יהול קרנ בעדישראל1104314כתב הצבעהלא5.55%     51194467010,805,204אלטשולר שחם נ

יקס חברה לביטוח בע"מ3.4 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.08%          520023185156,169הפנ

יקס3.4 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.49%          540253275962,524שותפות סל הפנ

וטכנאים בע"מ (מיטב דש)3.4 ן השתלמות להנדסאים  בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.04%            52002855668,800קר

וטכנאים קופות גמל (מיטב דש)3.4 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.03%            52004260753,000הנדסאים 

ים בע"מ (אקסלנס)3.4 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.42%          520023094813,000גלעד גמלאות לעובדים דתי

וגמל בע"מ3.4 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא2.36%       5122441464,598,734כלל פנסיה 

בעדישראל1104314כתב הצבעהלא2.00%       5200246473,890,866כלל חברה לביטוח בע"מ3.4

ות3.4 י ישראל ות  י בעדישראל1104314כתב הצבעהלא3.95%       5402477727,687,246הראל- שותפות סל מנ

ועצמאים בע"מ3.4 ירים  ן פנסיה לשכ ות - קר בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.19%          511789190364,568עתוד

ות (1978) בע"מ3.4 ות נאמנ יהול קרנ י נ י.א י.ב יתלא0.04%            51079103170,672א ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

יר3.4 ו ו י א י אל על נתיב יתלא0.02%            57001176738,500ק"ת של עובד ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

ות בע"מ3.4 ות נאמנ יתלא0.09%          510938608179,285אקסלנס קרנ ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

ות ב3.4 ות נאמנ יתלא0.03%            51130366152,170מגדל קרנ ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

ות בע"מ3.4 ות נאמנ יתלא0.12%          511776783228,527הראל פיא קרנ ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

ות3.4 ות נאמנ ות קרנ יתלא0.47%          513765339914,597פסג ונ נגדישראל1104314הצבעה אלקטר



ים78.82%   510381601153,330,565קבוצת אשטרום בע"מ3.5 קי

יהב             ן  יד י כוח לע ו יפ י

בעדישראל1104314 ת"ז: 039721832

ות (2013) בע"מ3.5 ות נאמנ יהול קרנ נגדישראל1104314כתב הצבעהלא5.18%     51079103110,069,975מור נ

ות בע"מ3.5 ות נאמנ יהול קרנ נגדישראל1104314כתב הצבעהלא5.55%     51194467010,805,204אלטשולר שחם נ

יקס חברה לביטוח בע"מ3.5 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.08%          520023185156,169הפנ

יקס3.5 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.49%          540253275962,524שותפות סל הפנ

וטכנאים בע"מ (מיטב דש)3.5 ן השתלמות להנדסאים  בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.04%            52002855668,800קר

וטכנאים קופות גמל (מיטב דש)3.5 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.03%            52004260753,000הנדסאים 

ים בע"מ (אקסלנס)3.5 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.42%          520023094813,000גלעד גמלאות לעובדים דתי

וגמל בע"מ3.5 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא2.36%       5122441464,598,734כלל פנסיה 

בעדישראל1104314כתב הצבעהלא2.00%       5200246473,890,866כלל חברה לביטוח בע"מ3.5

ות3.5 י ישראל ות  י בעדישראל1104314כתב הצבעהלא3.95%       5402477727,687,246הראל- שותפות סל מנ

ועצמאים בע"מ3.5 ירים  ן פנסיה לשכ ות - קר בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.19%          511789190364,568עתוד

ות (1978) בע"מ3.5 ות נאמנ יהול קרנ י נ י.א י.ב יתלא0.04%            51079103170,672א ונ נגדישראל1104314הצבעה אלקטר

יר3.5 ו ו י א י אל על נתיב יתלא0.02%            57001176738,500ק"ת של עובד ונ נגדישראל1104314הצבעה אלקטר

ות בע"מ3.5 ות נאמנ יתלא0.09%          510938608179,285אקסלנס קרנ ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

ות ב3.5 ות נאמנ יתלא0.03%            51130366152,170מגדל קרנ ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

ות בע"מ3.5 ות נאמנ יתלא0.12%          511776783228,527הראל פיא קרנ ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

ות3.5 ות נאמנ ות קרנ יתלא0.47%          513765339914,597פסג ונ נגדישראל1104314הצבעה אלקטר

ים78.82%   510381601153,330,565קבוצת אשטרום בע"מ3.6 קי

יהב             ן  יד י כוח לע ו יפ י

בעדישראל1104314 ת"ז: 039721832

ות (2013) בע"מ3.6 ות נאמנ יהול קרנ נגדישראל1104314כתב הצבעהלא5.18%     51079103110,069,975מור נ

ות בע"מ3.6 ות נאמנ יהול קרנ נגדישראל1104314כתב הצבעהלא5.55%     51194467010,805,204אלטשולר שחם נ

יקס חברה לביטוח בע"מ3.6 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.08%          520023185156,169הפנ

יקס3.6 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.49%          540253275962,524שותפות סל הפנ

וטכנאים בע"מ (מיטב דש)3.6 ן השתלמות להנדסאים  בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.04%            52002855668,800קר

וטכנאים קופות גמל (מיטב דש)3.6 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.03%            52004260753,000הנדסאים 

ים בע"מ (אקסלנס)3.6 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.42%          520023094813,000גלעד גמלאות לעובדים דתי

וגמל בע"מ3.6 בעדישראל1104314כתב הצבעהלא2.36%       5122441464,598,734כלל פנסיה 

בעדישראל1104314כתב הצבעהלא2.00%       5200246473,890,866כלל חברה לביטוח בע"מ3.6

ות3.6 י ישראל ות  י בעדישראל1104314כתב הצבעהלא3.95%       5402477727,687,246הראל- שותפות סל מנ

ועצמאים בע"מ3.6 ירים  ן פנסיה לשכ ות - קר בעדישראל1104314כתב הצבעהלא0.19%          511789190364,568עתוד

ות (1978) בע"מ3.6 ות נאמנ יהול קרנ י נ י.א י.ב יתלא0.04%            51079103170,672א ונ נגדישראל1104314הצבעה אלקטר

יר3.6 ו ו י א י אל על נתיב יתלא0.02%            57001176738,500ק"ת של עובד ונ נגדישראל1104314הצבעה אלקטר

ות בע"מ3.6 ות נאמנ יתלא0.09%          510938608179,285אקסלנס קרנ ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

ות ב3.6 ות נאמנ יתלא0.03%            51130366152,170מגדל קרנ ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

ות בע"מ3.6 ות נאמנ יתלא0.12%          511776783228,527הראל פיא קרנ ונ בעדישראל1104314הצבעה אלקטר

ות3.6 ות נאמנ ות קרנ יתלא0.47%          513765339914,597פסג ונ נגדישראל1104314הצבעה אלקטר
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