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לאלאלאכןכןכתב הצבעהלאבעד           6,082,218ישראל          ILמספר ת.ז.ויצמןאילן1
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלאבעד                54,000ישראל          515345882ILמספר ברשםכמו השקעות2
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלאבעד              519,463ישראל          511203135ILמספר ברשםמאטג השקעות3
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלאבעד              140,000ישראל          513269860ILמספר ברשםמדני החזקות4
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלאבעד                49,500ישראל          513000505ILמספר ברשםניר רטונברג בעמ5
לאלאכןלאלאכתב הצבעהלאבעד              963,120ישראל          514956465ILמספר ברשםמור קופות גמל6
לאלאלאלאלאכתב הצבעהלאבעד           1,050,521ישראל          ILמספר ת.ז.אגמוןגיל7
לאלאלאלאלאכתב הצבעהלאבעד              996,146ישראל          ILמספר ת.ז.שטיינברגאריה8
כןלאלאלאלאהצבעה אלקטרוניתלאנגד                  2,450מספר ת.ז.דבאדן9

לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלאבעד                48,354מספר ת.ז.ישראלרייף10
כןלאלאלאלאהצבעה אלקטרוניתלאבעד           undefined1,103,823מספר ת.ז.ירוןיעקבי11
לאלאלאכןכןהצבעה אלקטרוניתלאנגד           6,082,218מספר ת.ז.אורןדרור12
כןלאלאלאלאהצבעה אלקטרוניתלאבעד                60,000מספר ת.ז.מתןמלכה13
כןלאלאלאלאהצבעה אלקטרוניתלאבעד                54,922מספר ת.ז.מתןוולקן14
כןלאלאלאלאהצבעה אלקטרוניתלאבעד                     300מספר ת.ז.רוניארליך15
כןלאלאלאלאהצבעה אלקטרוניתלאבעד                undefined41,231מספר ת.ז.זאבברונפלד16
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                     834ישראל          510938608ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע17
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                  3,329ישראל          510938608ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע18
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                  3,670ישראל          510938608ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע19
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                  3,910ישראל          510938608ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע20
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                  4,100ישראל          510938608ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע21
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                  4,944ישראל          510938608ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע22
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                  5,172ישראל          510938608ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע23
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                  7,394ישראל          510938608ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע24
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                  8,205ישראל          510938608ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע25
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                15,197ישראל          510938608ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע26
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                18,898ישראל          510938608ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע27
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                20,000ישראל          510938608ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע28
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                20,212ישראל          510938608ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע29
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                22,662ישראל          510938608ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע30
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                24,000ישראל          510938608ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע31
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                29,943ישראל          510938608ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע32
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                39,000ישראל          510938608ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע33
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                44,202ישראל          510938608ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע34
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                57,243ישראל          510938608ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע35
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד              256,909ישראל          510938608ILמספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע36
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                  9,624ישראל510938608מספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע"מ37
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                14,581ישראל510938608מספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע"מ38
כןלאלאלאלאהצבעה אלקטרוניתלאבעד              511203135ISRAEL927,599מספר ברשםמאטג השקעות בע"מ39
כןלאלאלאלאהצבעה אלקטרוניתלאבעד              511212912ISRAEL136,181מספר ברשםספטלוב בע"מ40
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלאבעד                     500ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ41
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלאבעד                  1,581ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ42
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלאבעד                  1,681ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ43
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלאבעד                  1,754ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ44
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלאבעד                  2,273ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ45
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלאבעד                  2,613ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ46
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלאבעד                21,247ישראל511303661מספר ברשםמגדל  קרנות נאמנות בע"מ47
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלאבעד                10,500ישראל511303661מספר ברשםמגדל ניהול קרנות48
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלאבעד                  2,299ישראל          511303661ILמספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב49
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלאבעד                11,000ישראל          511303661ILמספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב50
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלאבעד                41,776ישראל          511303661ILמספר ברשםמגדל קרנות נאמנות ב51
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלאבעד                  5,320ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ52
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלאבעד                  8,000ישראל511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות בע"מ53
כןלאלאלאלאהצבעה אלקטרוניתלאבעד              513000505ISRAEL237,803מספר ברשםניר רוטנברג בע"מ54
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                         8ישראל          513011445ILמספר ברשםאיילון קרנות נאמנות55
כןלאלאלאלאהצבעה אלקטרוניתלאבעד                  4,000ישראל513359471מספר ברשםג. גיסין עורכי דין56
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלאנגד                     221ישראל          513765339ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות57
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלאנגד                     553ישראל          513765339ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות58
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלאנגד                     693ישראל          513765339ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות59
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלאנגד                  1,617ישראל          513765339ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות60
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלאנגד                  4,600ישראל          513765339ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות61
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלאנגד                  8,900ישראל          513765339ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות62
לאלאכןלאלאקציר מרבהצבעה אלקטרוניתלאנגד                  4,000ישראל513765339מספר ברשםפסגות קרנות נאמנות בע"מ63
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                  4,561ישראל514884485מספר ברשםמור ניהול קרנות נאמנות )3102(64
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                17,854ישראל514884485מספר ברשםמור ניהול קרנות נאמנות )3102(65
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                24,979ישראל514884485מספר ברשםמור ניהול קרנות נאמנות )3102(66
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                  2,500ישראל514956465מספר ברשםמור קופות גמל בע"מ - אלפא מור67
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                70,200ישראל514956465מספר ברשםמור קופות גמל בע"מ )כללי(68
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                24,000ישראל514956465מספר ברשםמור קופות גמל בע"מ -)להשקעה כל69
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                42,000ישראל514956465מספר ברשםמור קופות גמל בע"מ )מניות(709
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                     700ישראל514956465מספר ברשםמור קופות גמל בע"מ- מור השקעה71
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                25,000ישראל514956465מספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)אלפא מור תג72
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                30,000ישראל514956465מספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)אלפא מור תג73
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                32,000ישראל514956465מספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)אלפא מור תג74
לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                55,028ישראל514956465מספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)אלפא מור תג75

לאלאכןלאלאבוארון מאיההצבעה אלקטרוניתלאבעד                40,000ישראל514956465מספר ברשםמור קופות גמל בע"מ)להשקעה במני76
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלאבעד              515081545ISRAEL903,270מספר ברשםדור שלמה השקעות (4102) בע"מ77
לאלאכןלאלאשמשון אורןהצבעה אלקטרוניתלאבעד                76,250ישראל520023185מספר ברשםהפניקס חברה לביטוח בע"מ- נוסטר78
לאלאכןלאלאשמשון אורןהצבעה אלקטרוניתלאבעד              304,992ישראל          540253275ILמספר ברשםשותפות-מניות ישראל-79
80SIXT VENTURES GMBHמספר ברשםHRB169100GERMANY903,270              לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלאבעד
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