
מספר 
סידורי

תשובה יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידותמדינת דרכון / התאגדותמספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
לשאלת 

עניין 
אישי או 

אחר

אם לחברה 
ידוע על קשר 
כלשהו בין 

המצביע ו/או 
מיופה הכוח 
(שאינם בעל 
עניין אישי) 

האם סימן הערותהצבעה באמצעות
במערכת 
ההצבעות 
בעל עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית4,500.004,500.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית12,100.0012,100.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית12,900.0012,900.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית15,100.0015,100.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית22,000.0022,000.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית22,325.0022,325.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב6
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית45,400.0045,400.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב7
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית57,600.0057,600.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב8
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית72,700.0072,700.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב9
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית154,500.00154,500.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב10
לאכןלאכןכןבעל שליטה מכוח הסכם הצבעה עם יוזמה רביביםאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                     -                   10,995,600.00        10,995,600.00    ישראל22355796ת.זיניראלוש11
לאלאלאכןכןמכהן כיו"ר יוזמה רביבים החתומה על הסכם הצבעהאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                     -                   259,400.00             259,400.00         ישראל55009526ת.זדורוןשטיגר12
לאלאלאכןכןבבעלות מלאה של מר דורון שטיגראישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                     -                   193,800.00             193,800.00         ישראל512627860ח.פדריד אחזקות בע"מ13
לאלאלאכןהסכם הצבעה עם מר יניר אלושאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                     -                   9,318,400.00          9,318,400.00      ישראל570034553ח.פיוזמה רביבים אגש"ח בע"מ14
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית5,000.005,000.00ישראל          513765339ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות15
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית10,230.0010,230.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ16
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית18,300.0018,300.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ17
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית22,369.0022,369.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ18
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית27,312.0027,312.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ19
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית62,955.0062,955.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ20
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית73,100.0073,100.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ21
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית76,500.0076,500.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ22
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית918,705.00918,705.00ישראל          540253275ILמספר ברשםשותפות-מניות ישראל-23
לאלאכןלאלאאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאלא   -                     -                   1,229,200.00          1,229,200.00      ישראל540301967ח.פטכנולוגיות מגע אוויר השקעות ייעודיות שותפות מוגבלת24
לאלאכןלאכןאישור בעלות, וכתב הצבעה הועברו לחברהלאלא   -                     -                   2,085,364.00          2,085,364.00      ישראל540247772ח.פשותפות סל מניות ישראליות (הראל)25

נושא מספר 2 - מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו



מספר 
החלטה

תשובה יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידותמדינת דרכון / התאגדותמספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
לשאלת 

עניין 
אישי או 

אחר

אם לחברה 
ידוע על קשר 
כלשהו בין 

המצביע ו/או 
מיופה הכוח 
(שאינם בעל 
עניין אישי) 

האם סימן הערותהצבעה באמצעות
במערכת 
ההצבעות 
בעל עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית4,500.004,500.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית12,100.0012,100.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית12,900.0012,900.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית15,100.0015,100.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית22,000.0022,000.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית22,325.0022,325.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב6
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית45,400.0045,400.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב7
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית57,600.0057,600.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב8
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית72,700.0072,700.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב9
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית154,500.00154,500.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב10
לאכןלאכןכןבעל שליטה מכוח הסכם הצבעה עם יוזמה רביביםאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    10,995,600.00         10,995,600.00     ישראל22355796ת.זיניראלוש11
לאלאלאכןכןמכהן כיו"ר יוזמה רביבים החתומה על הסכם הצבעהאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    259,400.00              259,400.00          ישראל55009526ת.זדורוןשטיגר12
לאלאלאכןכןבבעלות מלאה של מר דורון שטיגראישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    193,800.00              193,800.00          ישראל512627860ח.פדריד אחזקות בע"מ13
לאכולאלאכןהסכם הצבעה עם מר יניר אלושאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    9,318,400.00           9,318,400.00       ישראל570034553ח.פיוזמה רביבים אגש"ח בע"מ14
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית2,700.002,700.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל15
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית3,700.003,700.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל16
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית9,100.009,100.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל17
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית75,800.0075,800.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל18
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית900.00900.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ19
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית1,600.001,600.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ20
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית8,200.008,200.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ21
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית10,300.0010,300.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ22
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית11,700.0011,700.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ23
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית25,000.0025,000.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ24
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית42,000.0042,000.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ25
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית61,200.0061,200.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ26
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית100,900.00100,900.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ27
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית213,100.00213,100.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ28
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית5,000.005,000.00ישראל          513765339ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות29
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית10,230.0010,230.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ30
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית18,300.0018,300.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ31
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית22,369.0022,369.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ32
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית27,312.0027,312.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ33
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית62,955.0062,955.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ34
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית73,100.0073,100.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ35
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית76,500.0076,500.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ36
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית918,705.00918,705.00ישראל          540253275ILמספר ברשםשותפות-מניות ישראל-37
לאלאכןלאלאאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאלא1,229,200.001,229,200.000.000.00ישראל540301967מספר שותפותטכנולוגיות מגע אוויר השקעות ייעודיות 38
לאלאכןלאכןאישור בעלות, וכתב הצבעה הועברו לחברהלאלא2,085,364.000.002,085,364.000.00ישראל540247772ח.פשותפות סל מניות ישראליות (הראל)39

נושא מספר 3 - אישור מינויו מחדש של מר יניר אלוש כדירקטור בחברה לתקופה של שנה (1) החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה



מספר 
החלטה

תשובה יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידותמדינת דרכון / התאגדותמספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
לשאלת 

עניין 
אישי או 

אחר

אם לחברה 
ידוע על קשר 
כלשהו בין 

המצביע ו/או 
מיופה הכוח 
(שאינם בעל 
עניין אישי) 

האם סימן הערותהצבעה באמצעות
במערכת 
ההצבעות 
בעל עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית4,500.004,500.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית12,100.0012,100.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית12,900.0012,900.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית15,100.0015,100.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית22,000.0022,000.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית22,325.0022,325.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב6
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית45,400.0045,400.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב7
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית57,600.0057,600.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב8
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית72,700.0072,700.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב9
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית154,500.00154,500.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב10
לאכןלאכןכןבעל שליטה מכוח הסכם הצבעה עם יוזמה רביביםאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    10,995,600.00         10,995,600.00     ישראל22355796ת.זיניראלוש11
לאלאלאכןכןמכהן כיו"ר יוזמה רביבים החתומה על הסכם הצבעהאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    259,400.00              259,400.00          ישראל55009526ת.זדורוןשטיגר12
לאלאלאכןכןבבעלות מלאה של מר דורון שטיגראישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    193,800.00              193,800.00          ישראל512627860ח.פדריד אחזקות בע"מ13
לאכולאלאכןהסכם הצבעה עם מר יניר אלושאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    9,318,400.00           9,318,400.00       ישראל570034553ח.פיוזמה רביבים אגש"ח בע"מ14
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית2,700.002,700.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל15
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית3,700.003,700.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל16
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית9,100.009,100.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל17
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית75,800.0075,800.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל18
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית900.00900.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ19
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית1,600.001,600.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ20
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית8,200.008,200.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ21
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית10,300.0010,300.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ22
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית11,700.0011,700.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ23
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית25,000.0025,000.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ24
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית42,000.0042,000.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ25
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית61,200.0061,200.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ26
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית100,900.00100,900.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ27
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית213,100.00213,100.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ28
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית5,000.005,000.00ישראל          513765339ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות29
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית10,230.0010,230.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ30
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית18,300.0018,300.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ31
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית22,369.0022,369.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ32
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית27,312.0027,312.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ33
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית62,955.0062,955.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ34
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית73,100.0073,100.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ35
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית76,500.0076,500.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ36
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית918,705.00918,705.00ישראל          540253275ILמספר ברשםשותפות-מניות ישראל-37
לאלאכןלאלאאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאלא   -                      -                    1,229,200.00           1,229,200.00       ישראל540301967מספר שותפותטכנולוגיות מגע אוויר השקעות ייעודיות 38
לאלאכןלאכןאישור בעלות, וכתב הצבעה הועברו לחברהלאלא   -                      -                    2,085,364.00           2,085,364.00       ישראל540247772ח.פשותפות סל מניות ישראליות (הראל)39

נושא מספר 4 - אישור מינויו מחדש של מר דורון שטיגר כדירקטור בחברה לתקופה של שנה (1) החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה



מספר 
החלטה

תשובה יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידותמדינת דרכון / התאגדותמספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
לשאלת 

עניין 
אישי או 

אחר

אם לחברה 
ידוע על קשר 
כלשהו בין 

המצביע ו/או 
מיופה הכוח 
(שאינם בעל 
עניין אישי) 

האם סימן תשובת המצביע לשאלה בנושא עניין אישי או אחרהצבעה באמצעות
במערכת 
ההצבעות 
בעל עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית4,500.004,500.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית12,100.0012,100.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית12,900.0012,900.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית15,100.0015,100.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית22,000.0022,000.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית22,325.0022,325.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב6
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית45,400.0045,400.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב7
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית57,600.0057,600.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב8
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית72,700.0072,700.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב9
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית154,500.00154,500.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב10
לאכןלאכןכןבעל שליטה מכוח הסכם הצבעה עם יוזמה רביביםאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    10,995,600.00         10,995,600.00     ישראל22355796ת.זיניראלוש11
לאלאלאכןכןמכהן כיו"ר יוזמה רביבים החתומה על הסכם הצבעהאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    259,400.00              259,400.00          ישראל55009526ת.זדורוןשטיגר12
לאלאלאכןכןבבעלות מלאה של מר דורון שטיגראישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    193,800.00              193,800.00          ישראל512627860ח.פדריד אחזקות בע"מ13
לאכולאלאכןהסכם הצבעה עם מר יניר אלושאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    9,318,400.00           9,318,400.00       ישראל570034553ח.פיוזמה רביבים אגש"ח בע"מ14
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית2,700.002,700.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל15
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית3,700.003,700.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל16
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית9,100.009,100.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל17
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית75,800.0075,800.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל18
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית900.00900.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ19
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית1,600.001,600.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ20
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית8,200.008,200.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ21
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית10,300.0010,300.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ22
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית11,700.0011,700.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ23
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית25,000.0025,000.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ24
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית42,000.0042,000.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ25
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית61,200.0061,200.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ26
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית100,900.00100,900.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ27
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית213,100.00213,100.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ28
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית5,000.005,000.00ישראל          513765339ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות29
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית10,230.0010,230.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ30
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית18,300.0018,300.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ31
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית22,369.0022,369.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ32
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית27,312.0027,312.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ33
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית62,955.0062,955.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ34
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית73,100.0073,100.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ35
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית76,500.0076,500.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ36
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית918,705.00918,705.00ישראל          540253275ILמספר ברשםשותפות-מניות ישראל-37
לאלאכןלאלאאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאלא   -                      -                    1,229,200.00           1,229,200.00       ישראל540301967מספר שותפותטכנולוגיות מגע אוויר השקעות ייעודיות 38
לאלאכןלאכןאישור בעלות, וכתב הצבעה הועברו לחברהלאלא   -                      -                    2,085,364.00           2,085,364.00       ישראל540247772ח.פשותפות סל מניות ישראליות (הראל)39

נושא מספר 5 – אישור מינויו מחדש של מר נדב כהן כדירקטור בחברה לתקופה של שנה (1) החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה



מספר 
החלטה

תשובה יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידותמדינת דרכון / התאגדותמספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
לשאלת 

עניין 
אישי או 

אחר

אם לחברה 
ידוע על קשר 
כלשהו בין 

המצביע ו/או 
מיופה הכוח 
(שאינם בעל 
עניין אישי) 

האם סימן הערותהצבעה באמצעות
במערכת 
ההצבעות 
בעל עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית4,500.004,500.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית12,100.0012,100.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית12,900.0012,900.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית15,100.0015,100.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית22,000.0022,000.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית22,325.0022,325.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב6
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית45,400.0045,400.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב7
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית57,600.0057,600.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב8
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית72,700.0072,700.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב9
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית154,500.00154,500.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב10
לאכןלאכןכןבעל שליטה מכוח הסכם הצבעה עם יוזמה רביביםאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    10,995,600.00         10,995,600.00     ישראל22355796ת.זיניראלוש11
לאלאלאכןכןמכהן כיו"ר יוזמה רביבים החתומה על הסכם הצבעהאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    259,400.00              259,400.00          ישראל55009526ת.זדורוןשטיגר12
לאלאלאכןכןבבעלות מלאה של מר דורון שטיגראישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    193,800.00              193,800.00          ישראל512627860ח.פדריד אחזקות בע"מ13
לאלאלאכןהסכם הצבעה עם מר יניר אלושאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    9,318,400.00           9,318,400.00       ישראל570034553ח.פיוזמה רביבים אגש"ח בע"מ14
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית2,700.002,700.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל15
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית3,700.003,700.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל16
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית9,100.009,100.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל17
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית75,800.0075,800.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל18
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית900.00900.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ19
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית1,600.001,600.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ20
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית8,200.008,200.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ21
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית10,300.0010,300.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ22
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית11,700.0011,700.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ23
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית25,000.0025,000.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ24
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית42,000.0042,000.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ25
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית61,200.0061,200.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ26
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית100,900.00100,900.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ27
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית213,100.00213,100.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ28
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית5,000.005,000.00ישראל          513765339ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות29
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית10,230.0010,230.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ30
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית18,300.0018,300.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ31
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית22,369.0022,369.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ32
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית27,312.0027,312.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ33
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית62,955.0062,955.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ34
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית73,100.0073,100.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ35
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית76,500.0076,500.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ36
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית918,705.00918,705.00ישראל          540253275ILמספר ברשםשותפות-מניות ישראל-37
לאלאכןלאלאאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאלא   -                      -                    1,229,200.00           1,229,200.00       ישראל540301967מספר שותפותטכנולוגיות מגע אוויר השקעות ייעודיות 38
לאלאכןלאכןאישור בעלות, וכתב הצבעה הועברו לחברהלאלא   -                      -                    2,085,364.00           2,085,364.00       ישראל540247772ח.פשותפות סל מניות ישראליות (הראל)39

נושא מספר 6 – אישור מינויו מחדש של מר דוד מיכאל בן לולו כדירקטור בחברה לתקופה של שנה (1) החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה



מספר 
החלטה

תשובה יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידותמדינת דרכון / התאגדותמספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
לשאלת 

עניין 
אישי או 

אחר

אם לחברה 
ידוע על קשר 
כלשהו בין 

המצביע ו/או 
מיופה הכוח 
(שאינם בעל 
עניין אישי) 

האם סימן הערותהצבעה באמצעות
במערכת 
ההצבעות 
בעל עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית4,500.004,500.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית12,100.0012,100.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית12,900.0012,900.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית15,100.0015,100.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית22,000.0022,000.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית22,325.0022,325.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב6
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית45,400.0045,400.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב7
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית57,600.0057,600.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב8
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית72,700.0072,700.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב9
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית154,500.00154,500.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב10
לאכןלאכןכןבעל שליטה מכוח הסכם הצבעה עם יוזמה רביביםאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    10,995,600.00         10,995,600.00     ישראל22355796ת.זיניראלוש11
לאלאלאכןכןמכהן כיו"ר יוזמה רביבים החתומה על הסכם אישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    259,400.00              259,400.00          ישראל55009526ת.זדורוןשטיגר12
לאלאלאכןכןבבעלות מלאה של מר דורון שטיגראישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    193,800.00              193,800.00          ישראל512627860ח.פדריד אחזקות בע"מ13
לאלאלאכןהסכם הצבעה עם מר יניר אלושאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    9,318,400.00           9,318,400.00       ישראל570034553ח.פיוזמה רביבים אגש"ח בע"מ14
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית2,700.002,700.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל15
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית3,700.003,700.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל16
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית9,100.009,100.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל17
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית75,800.0075,800.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל18
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית900.00900.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ19
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית1,600.001,600.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ20
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית8,200.008,200.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ21
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית10,300.0010,300.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ22
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית11,700.0011,700.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ23
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית25,000.0025,000.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ24
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית42,000.0042,000.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ25
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית61,200.0061,200.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ26
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית100,900.00100,900.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ27
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית213,100.00213,100.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ28
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית5,000.005,000.00ישראל          513765339ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות29
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית10,230.0010,230.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ30
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית18,300.0018,300.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ31
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית22,369.0022,369.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ32
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית27,312.0027,312.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ33
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית62,955.0062,955.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ34
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית73,100.0073,100.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ35
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית76,500.0076,500.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ36
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית918,705.00918,705.00ישראל          540253275ILמספר ברשםשותפות-מניות ישראל-37
לאכןכןלאלאאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאלא   -                      -                    1,229,200.00           1,229,200.00       ישראל540301967מספר שותפותטכנולוגיות מגע אוויר השקעות ייעודיות 38
לאלאכןלאכןאישור בעלות, וכתב הצבעה הועברו לחברהלאלא   -                      -                    2,085,364.00           2,085,364.00       ישראל540247772ח.פשותפות סל מניות ישראליות (הראל)39

נושא מספר 7 – אישור מינויה מחדש של גב' נטע בנארי כדירקטורית בחברה לתקופה של שנה (1) החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה



מספר 
החלטה

תשובה יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידותמדינת דרכון / התאגדותמספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
לשאלת 

עניין 
אישי או 

אחר

אם לחברה 
ידוע על קשר 
כלשהו בין 

המצביע ו/או 
מיופה הכוח 
(שאינם בעל 
עניין אישי) 

האם סימן תשובת המצביע לשאלה בנושא עניין אישי או אחרהצבעה באמצעות
במערכת 
ההצבעות 
בעל עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית4,500.004,500.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית12,100.0012,100.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית12,900.0012,900.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית15,100.0015,100.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית22,000.0022,000.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית22,325.0022,325.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב6
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית45,400.0045,400.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב7
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית57,600.0057,600.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב8
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית72,700.0072,700.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב9

לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרונית154,500.00154,500.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב10
לאכןלאכןכןבעל שליטה מכוח הסכם הצבעה עם יוזמה רביביםאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    10,995,600.00         10,995,600.00     ישראל22355796ת.זיניראלוש11
לאלאלאכןכןמכהן כיו"ר יוזמה רביבים החתומה על הסכם הצבעהאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    259,400.00              259,400.00          ישראל55009526ת.זדורוןשטיגר12
לאלאלאכןכןבבעלות מלאה של מר דורון שטיגראישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    193,800.00              193,800.00          ישראל512627860ח.פדריד אחזקות בע"מ13
לאכולאלאכןהסכם הצבעה עם מר יניר אלושאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    9,318,400.00           9,318,400.00       ישראל570034553ח.פיוזמה רביבים אגש"ח בע"מ14
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית2,700.002,700.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל15
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית3,700.003,700.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל16
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית9,100.009,100.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל17
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית75,800.0075,800.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל18
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית900.00900.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ19
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית1,600.001,600.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ20
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית8,200.008,200.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ21
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית10,300.0010,300.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ22
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית11,700.0011,700.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ23
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית25,000.0025,000.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ24
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית42,000.0042,000.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ25
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית61,200.0061,200.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ26
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית100,900.00100,900.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ27
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית213,100.00213,100.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ28
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית5,000.005,000.00ישראל          513765339ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות29
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית10,230.0010,230.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ30
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית18,300.0018,300.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ31
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית22,369.0022,369.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ32
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית27,312.0027,312.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ33
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית62,955.0062,955.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ34
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית73,100.0073,100.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ35
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית76,500.0076,500.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ36
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרונית918,705.00918,705.00ישראל          540253275ILמספר ברשםשותפות-מניות ישראל-37
לאלאכןלאלאאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאלא   -                      -                    1,229,200.00           1,229,200.00       ישראל540301967מספר שותפותטכנולוגיות מגע אוויר השקעות ייעודיות 38
לאלאכןלאכןאישור בעלות, וכתב הצבעה הועברו לחברהלאלא   -                      -                    2,085,364.00           2,085,364.00       ישראל540247772ח.פשותפות סל מניות ישראליות (הראל)39

נושא מספר 8 - אישור מינויה של גב' עדי עזרא כדירקטורית בלתי תלויה  בחברה לתקופה של שנה (1) החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה



מספר 
החלטה

תשובה יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידותמדינת דרכון / התאגדותמספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
לשאלת 

עניין 
אישי או 

אחר

אם לחברה 
ידוע על קשר 
כלשהו בין 

המצביע ו/או 
מיופה הכוח 
(שאינם בעל 
עניין אישי) 

האם סימן תשובת המצביע לשאלה בנושא עניין אישי או אחרהצבעה באמצעות
במערכת 
ההצבעות 
בעל עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא4,500.004,500.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא12,100.0012,100.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא12,900.0012,900.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא15,100.0015,100.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא22,000.0022,000.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא22,325.0022,325.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב6
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא45,400.0045,400.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב7
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא57,600.0057,600.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב8
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא72,700.0072,700.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב9
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא154,500.00154,500.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב10
לאכןלאכןכןבעל שליטה מכוח הסכם הצבעה עם יוזמה רביבים ואחיו של דני אלושאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                     -                   10,995,600.00        10,995,600.00    ישראל22355796ת.זיניראלוש11
לאלאלאכןכןמכהן כיו"ר יוזמה רביבים החתומה על הסכם הצבעהאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                     -                   259,400.00             259,400.00         ישראל55009526ת.זדורוןשטיגר12
לאלאלאכןכןבבעלות מלאה של מר דורון שטיגראישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                     -                   193,800.00             193,800.00         ישראל512627860ח.פדריד אחזקות בע"מ13
לאכולאלאכןהסכם הצבעה עם מר יניר אלושאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                     -                   9,318,400.00          9,318,400.00      ישראל570034553ח.פיוזמה רביבים אגש"ח בע"מ14
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא2,700.002,700.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל15
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא3,700.003,700.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל16
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא9,100.009,100.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל17
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא75,800.0075,800.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל18
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא900.00900.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ19
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא1,600.001,600.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ20
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא8,200.008,200.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ21
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא10,300.0010,300.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ22
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא11,700.0011,700.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ23
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא25,000.0025,000.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ24
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא42,000.0042,000.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ25
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא61,200.0061,200.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ26
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא100,900.00100,900.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ27
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא213,100.00213,100.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ28
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא5,000.005,000.00ישראל          513765339ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות29
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא10,230.0010,230.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ30
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא18,300.0018,300.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ31
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא22,369.0022,369.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ32
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא27,312.0027,312.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ33
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא62,955.0062,955.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ34
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא73,100.0073,100.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ35
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא76,500.0076,500.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ36
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא918,705.00918,705.00ישראל          540253275ILמספר ברשםשותפות-מניות ישראל-37
לאלאכןלאלאאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאלא   -                     -                   1,229,200.00          1,229,200.00      ישראל540301967מספר שותפותטכנולוגיות מגע אוויר השקעות ייעודיות שותפות 38
לאלאכןלאכןאישור בעלות, וכתב הצבעה הועברו לחברהלאלא   -                     -                   2,085,364.00          2,085,364.00      ישראל540247772ח.פשותפות סל מניות ישראליות (הראל)39

מספר 9 – אישור מינויו של מר דני אלוש כדירקטור בחברה לתקופה של שנה (1) החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה;



מספר 
החלטה

תשובה יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידותמדינת דרכון / התאגדותמספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
לשאלת 

עניין 
אישי או 

אחר

אם לחברה 
ידוע על קשר 
כלשהו בין 

המצביע ו/או 
מיופה הכוח 
(שאינם בעל 
עניין אישי) 

האם סימן הערותהצבעה באמצעות
במערכת 
ההצבעות 
בעל עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא 
משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא4,500.004,500.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא12,100.0012,100.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא12,900.0012,900.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא15,100.0015,100.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא22,000.0022,000.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא22,325.0022,325.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב6
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא45,400.0045,400.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב7
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא57,600.0057,600.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב8
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא72,700.0072,700.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב9
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא154,500.00154,500.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב10
לאכןלאכןכןבעל שליטה מכוח הסכם הצבעה עם יוזמה רביביםאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    10,995,600.00         10,995,600.00     ישראל22355796ת.זיניראלוש11
לאלאלאכןכןמכהן כיו"ר יוזמה רביבים החתומה על הסכם הצבעהאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    259,400.00              259,400.00          ישראל55009526ת.זדורוןשטיגר12
לאלאלאכןכןבבעלות מלאה של מר דורון שטיגראישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    193,800.00              193,800.00          ישראל512627860ח.פדריד אחזקות בע"מ13
לאכולאלאכןהסכם הצבעה עם מר יניר אלושאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    9,318,400.00           9,318,400.00       ישראל570034553ח.פיוזמה רביבים אגש"ח בע"מ14
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא2,700.002,700.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל15
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא3,700.003,700.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל16
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא9,100.009,100.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל17
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא75,800.0075,800.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל18
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא900.00900.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ19
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא1,600.001,600.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ20
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא8,200.008,200.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ21
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא10,300.0010,300.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ22
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא11,700.0011,700.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ23
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא25,000.0025,000.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ24
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא42,000.0042,000.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ25
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא61,200.0061,200.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ26
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא100,900.00100,900.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ27
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא213,100.00213,100.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ28
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא5,000.005,000.00ישראל          513765339ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות29
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא10,230.0010,230.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ30
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא18,300.0018,300.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ31
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא22,369.0022,369.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ32
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא27,312.0027,312.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ33
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא62,955.0062,955.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ34
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא73,100.0073,100.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ35
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא76,500.0076,500.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ36
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא918,705.00918,705.00ישראל          540253275ILמספר ברשםשותפות-מניות ישראל-37
לאלאכןלאלאאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאלא   -                      -                    1,229,200.00           1,229,200.00       ישראל540301967מספר שותפותטכנולוגיות מגע אוויר השקעות ייעודיות 38
לאלאכןלאכןאישור בעלות, וכתב הצבעה הועברו לחברהלאלא   -                      -                    2,085,364.00           2,085,364.00       ישראל540247772ח.פשותפות סל מניות ישראליות (הראל)39

נושא מספר 10 – אישור מינויו של מר עוזי בלומנזון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה



מספר 
החלטה

תשובה יחידות נמנעיחידות נגדיחידות בעדמספר יחידותמדינת דרכון / התאגדותמספר זיהויסוג זיהוישם פרטישם משפחה/חברה
לשאלת 

עניין 
אישי או 

אחר

אם לחברה 
ידוע על קשר 
כלשהו בין 

המצביע ו/או 
מיופה הכוח 
(שאינם בעל 
עניין אישי) 

האם סימן הערותהצבעה באמצעות
במערכת 
ההצבעות 
בעל עניין

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 

נושא משרה 
בכירה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
משקיע 
מוסדי

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
בעל שליטה

האם סימן 
במערכת 
ההצבעות 
איני עונה 

על אף אחת 
מההגדרות 

הנ"ל

לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא4,500.004,500.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב1
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא12,100.0012,100.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב2
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא12,900.0012,900.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב3
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא15,100.0015,100.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב4
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא22,000.0022,000.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב5
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא22,325.0022,325.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב6
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא45,400.0045,400.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב7
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא57,600.0057,600.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב8
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא72,700.0072,700.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב9
לאלאכןלאכןהצבעה אלקטרוניתלא154,500.00154,500.00ישראל          511776783ILמספר ברשםהראל קרנות נאמנות ב10
לאכןלאכןכןבעל שליטה מכוח הסכם הצבעה עם יוזמה רביביםאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    10,995,600.00         10,995,600.00     ישראל22355796ת.זיניראלוש11
לאכןלאכןכןמכהן כיו"ר יוזמה רביבים החתומה על הסכם הצבעהאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    259,400.00              259,400.00          55009526ת.זדורוןשטיגר12
לאלאלאכןכןבבעלות מלאה של מר דורון שטיגראישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    193,800.00              193,800.00          ישראל512627860ח.פדריד אחזקות בע"מ13
לאכולאלאכןהסכם הצבעה עם מר יניר אלושאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאכן   -                      -                    9,318,400.00           9,318,400.00       ישראל570034553ח.פיוזמה רביבים אגש"ח בע"מ14
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא2,700.002,700.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל15
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא3,700.003,700.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל16
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא9,100.009,100.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל17
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא75,800.0075,800.00ישראל512362914מספר ברשםמחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל18
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא900.00900.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ19
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא1,600.001,600.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ20
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא8,200.008,200.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ21
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא10,300.0010,300.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ22
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא11,700.0011,700.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ23
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא25,000.0025,000.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ24
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא42,000.0042,000.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ25
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא61,200.0061,200.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ26
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא100,900.00100,900.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ27
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא213,100.00213,100.00ישראל513611509מספר ברשםילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ28
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא5,000.005,000.00ישראל          513765339ILמספר ברשםפסגות קרנות נאמנות29
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא10,230.0010,230.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ30
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא18,300.0018,300.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ31
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא22,369.0022,369.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ32
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא27,312.0027,312.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ33
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא62,955.0062,955.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ34
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא73,100.0073,100.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ35
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא76,500.0076,500.00ישראל520042177מספר ברשםהכשרה חברה לביטוח בע"מ36
לאלאכןלאלאהצבעה אלקטרוניתלא918,705.00918,705.00ישראל          540253275ILמספר ברשםשותפות-מניות ישראל-37
לאלאכןלאלאאישור בעלות, כתב הצבעה וייפוי כח הועברו לחברהלאלא   -                      -                    1,229,200.00           1,229,200.00       ישראל540301967מספר שותפותטכנולוגיות מגע אוויר השקעות ייעודיות 38
לאלאכןלאכןאישור בעלות, וכתב הצבעה הועברו לחברהלאלא   -                      -                    2,085,364.00           2,085,364.00       ישראל540247772ח.פשותפות סל מניות ישראליות (הראל)39

נושא מספר 11 – אישור מינויו של מר רון הימן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה
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