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מוסדילאבעד               170,000.00הצבעה אלקטרונית510142789מספר ברשםחברת בית למיד דלית בעמ

מוסדילאבעד                        47.00הצבעה אלקטרונית510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות

מוסדילאבעד                        55.00הצבעה אלקטרונית510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות

מוסדילאבעד                      180.00הצבעה אלקטרונית510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות

מוסדילאבעד                      197.00הצבעה אלקטרונית510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות

מוסדילאבעד                      345.00הצבעה אלקטרונית510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות

מוסדילאבעד                      396.00הצבעה אלקטרונית510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות

מוסדילאבעד                      407.00הצבעה אלקטרונית510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות

מוסדילאבעד                 11,000.00הצבעה אלקטרונית510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות

מוסדילאבעד                 11,009.00הצבעה אלקטרונית510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות

מוסדילאבעד                 18,300.00הצבעה אלקטרונית510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות

מוסדילאבעד                 20,000.00הצבעה אלקטרונית510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות

מוסדילאבעד                 38,796.00הצבעה אלקטרונית510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות

מוסדילאבעד                 59,591.00הצבעה אלקטרונית510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות

מוסדילאבעד                 61,656.00הצבעה אלקטרונית510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות

מוסדילאבעד                 63,406.00הצבעה אלקטרונית510791031מספר ברשםאיביאי ניהול קרנות

מוסדי ובעל ענייןלאבעד                      626.00הצבעה אלקטרונית510938608מספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע

מוסדי ובעל ענייןלאבעד                   7,448.00הצבעה אלקטרונית510938608מספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע

מוסדי ובעל ענייןלאבעד                 12,585.00הצבעה אלקטרונית510938608מספר ברשםקסם קרנות נאמנות בע

מוסדי ובעל ענייןלאבעד                 13,524.00הצבעה אלקטרונית510938608מספר ברשםמ"קסם קרנות נאמנות בע

מוסדי ובעל ענייןלאבעד                 18,000.00הצבעה אלקטרונית510938608מספר ברשםמ"קסם קרנות נאמנות בע

מוסדילאבעד                      867.00הצבעה אלקטרונית510954498מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנו

מוסדילאבעד                   2,114.00הצבעה אלקטרונית510954498מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנו

מוסדילאבעד                   5,350.00הצבעה אלקטרונית510954498מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנו

מוסדילאבעד                 11,901.00הצבעה אלקטרונית510954498מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנו

מוסדילאבעד                 23,800.00הצבעה אלקטרונית510954498מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנו

מוסדילאבעד               105,139.00הצבעה אלקטרונית510954498מספר ברשםמיטב דש קרנות נאמנו

מוסדילאנגד                      500.00הצבעה אלקטרונית511146490מספר ברשםניהול קרנ.אס.אמ.אנליסט אי

מוסדילאנגד                   1,790.00הצבעה אלקטרונית511146490מספר ברשםניהול קרנ.אס.אמ.אנליסט אי

מוסדילאנגד                   2,200.00הצבעה אלקטרונית511146490מספר ברשםניהול קרנ.אס.אמ.אנליסט אי

מוסדילאנגד                   4,830.00הצבעה אלקטרונית511146490מספר ברשםניהול קרנ.אס.אמ.אנליסט אי

מוסדילאנגד                   5,000.00הצבעה אלקטרונית511146490מספר ברשםניהול קרנ.אס.אמ.אנליסט אי

מוסדילאנגד                   5,530.00הצבעה אלקטרונית511146490מספר ברשםניהול קרנ.אס.אמ.אנליסט אי

מוסדילאנגד                   7,700.00הצבעה אלקטרונית511146490מספר ברשםניהול קרנ.אס.אמ.אנליסט אי

מוסדילאנגד                 11,023.00הצבעה אלקטרונית511146490מספר ברשםניהול קרנ.אס.אמ.אנליסט אי

מוסדילאנגד                 20,800.00הצבעה אלקטרונית511146490מספר ברשםניהול קרנ.אס.אמ.אנליסט אי

מוסדילאנגד                 28,000.00הצבעה אלקטרונית511146490מספר ברשםניהול קרנ.אס.אמ.אנליסט אי

מוסדילאנגד                 50,315.00הצבעה אלקטרונית511146490מספר ברשםניהול קרנ.אס.אמ.אנליסט אי

מוסדילאנגד                 80,000.00הצבעה אלקטרונית511146490מספר ברשםניהול קרנ.אס.אמ.אנליסט אי

מוסדילאנגד               198,807.00הצבעה אלקטרונית511146490מספר ברשםניהול קרנ.אס.אמ.אנליסט אי

מוסדילאנגד               213,693.00הצבעה אלקטרונית511146490מספר ברשםניהול קרנ.אס.אמ.אנליסט אי

מוסדילאנגד               330,184.00הצבעה אלקטרונית511146490מספר ברשםניהול קרנ.אס.אמ.אנליסט אי

מוסדי ובעל ענייןלאבעד                   2,310.00הצבעה אלקטרונית511776783מספר ברשםמ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל 

מוסדי ובעל ענייןלאבעד                 22,880.00הצבעה אלקטרונית511776783מספר ברשםמ"פיא קרנות נאמנות בע- הראל 

מוסדילאנגד                      100.00הצבעה אלקטרונית511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע

28.05.2018אסיפת בעלי מניות 

מ "תמר פטרוליום בע
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מוסדילאנגד                      200.00הצבעה אלקטרונית511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע

מוסדילאנגד                      700.00הצבעה אלקטרונית511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע

מוסדילאנגד                      800.00הצבעה אלקטרונית511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע

מוסדילאנגד                   1,810.00הצבעה אלקטרונית511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע

מוסדילאנגד                   1,900.00הצבעה אלקטרונית511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע

מוסדילאנגד                   2,000.00הצבעה אלקטרונית511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע

מוסדילאנגד                   2,006.00הצבעה אלקטרונית511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע

מוסדילאנגד                   2,300.00הצבעה אלקטרונית511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע

מוסדילאנגד                   4,440.00הצבעה אלקטרונית511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע

מוסדילאנגד                   5,900.00הצבעה אלקטרונית511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע

מוסדילאנגד                   8,602.00הצבעה אלקטרונית511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע

מוסדילאנגד                 11,100.00הצבעה אלקטרונית511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע

מוסדילאנגד                 12,700.00הצבעה אלקטרונית511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע

מוסדילאנגד                 17,000.00הצבעה אלקטרונית511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע

מוסדילאנגד                 22,500.00הצבעה אלקטרונית511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע

מוסדילאנגד               300,000.00הצבעה אלקטרונית511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע

מוסדילאנגד               656,689.00הצבעה אלקטרונית511880460מספר ברשםאנליסט קופות גמל בע

מוסדילאנגד                        96.00הצבעה אלקטרונית512227265מספר ברשם"אלדובי קופותגמל ופנסיה בע- הלמן 

מוסדילאנגד                      123.00הצבעה אלקטרונית512227265מספר ברשם"אלדובי קופותגמל ופנסיה בע- הלמן 

מוסדילאנגד                      400.00הצבעה אלקטרונית512227265מספר ברשם"אלדובי קופותגמל ופנסיה בע- הלמן 

מוסדילאנגד                      782.00הצבעה אלקטרונית512227265מספר ברשם"אלדובי קופותגמל ופנסיה בע- הלמן 

מוסדילאנגד                   1,062.00הצבעה אלקטרונית512227265מספר ברשם"אלדובי קופותגמל ופנסיה בע- הלמן 

מוסדילאנגד                   1,726.00הצבעה אלקטרונית512227265מספר ברשם"אלדובי קופותגמל ופנסיה בע- הלמן 

מוסדילאנגד                   2,015.00הצבעה אלקטרונית512227265מספר ברשם"אלדובי קופותגמל ופנסיה בע- הלמן 

מוסדילאנגד                   2,066.00הצבעה אלקטרונית512227265מספר ברשם"אלדובי קופותגמל ופנסיה בע- הלמן 

מוסדילאנגד                   2,239.00הצבעה אלקטרונית512227265מספר ברשם"אלדובי קופותגמל ופנסיה בע- הלמן 

מוסדילאנגד                   2,441.00הצבעה אלקטרונית512227265מספר ברשם"אלדובי קופותגמל ופנסיה בע- הלמן 

מוסדילאנגד                   2,527.00הצבעה אלקטרונית512227265מספר ברשם"אלדובי קופותגמל ופנסיה בע- הלמן 

מוסדילאנגד                 39,361.00הצבעה אלקטרונית512227265מספר ברשם"אלדובי קופותגמל ופנסיה בע- הלמן 

מוסדילאנגד                 48,704.00הצבעה אלקטרונית512227265מספר ברשם"אלדובי קופותגמל ופנסיה בע- הלמן 

מוסדילאבעד                      700.00הצבעה אלקטרונית512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות

מוסדילאבעד                   4,640.00הצבעה אלקטרונית512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות

מוסדילאבעד                   6,000.00הצבעה אלקטרונית512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות

מוסדילאבעד                   7,000.00הצבעה אלקטרונית512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות

מוסדילאבעד                 17,600.00הצבעה אלקטרונית512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות

מוסדילאבעד                 26,000.00הצבעה אלקטרונית512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות

מוסדילאבעד                 36,000.00הצבעה אלקטרונית512887647מספר ברשםאדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות

מוסדילאבעד                      112.00הצבעה אלקטרונית513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות

מוסדילאבעד                      260.00הצבעה אלקטרונית513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות

מוסדילאבעד                      580.00הצבעה אלקטרונית513011445מספר ברשםאיילון קרנות נאמנות

מוסדילאבעד                   4,700.00הצבעה אלקטרונית513452003מספר ברשםא"בעת' ג של העוב"לנהול ק' חב

מוסדילאבעד                        70.00הצבעה אלקטרונית513611509מספר ברשםמ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 

מוסדילאבעד                      300.00הצבעה אלקטרונית513611509מספר ברשםמ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 

מוסדילאבעד                   1,000.00הצבעה אלקטרונית513611509מספר ברשםמ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 

מוסדילאבעד                   4,200.00הצבעה אלקטרונית513611509מספר ברשםמ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 

מוסדילאבעד                   5,461.00הצבעה אלקטרונית513611509מספר ברשםמ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 

מוסדילאבעד                   8,700.00הצבעה אלקטרונית513611509מספר ברשםמ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 

מוסדילאבעד                 14,209.00הצבעה אלקטרונית513611509מספר ברשםמ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 

מוסדילאבעד                 25,600.00הצבעה אלקטרונית513611509מספר ברשםמ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 

מוסדילאבעד                 94,000.00הצבעה אלקטרונית513611509מספר ברשםמ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 
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מוסדילאבעד                 99,724.00הצבעה אלקטרונית513611509מספר ברשםמ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 

מוסדילאבעד               114,184.00הצבעה אלקטרונית513611509מספר ברשםמ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 

מוסדילאבעד               120,103.00הצבעה אלקטרונית513611509מספר ברשםמ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 

מוסדילאבעד               181,000.00הצבעה אלקטרונית513611509מספר ברשםמ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 

מוסדילאבעד               342,500.00הצבעה אלקטרונית513611509מספר ברשםמ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 

מוסדילאבעד                   1,030.00הצבעה אלקטרונית513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע

מוסדילאבעד                   2,600.00הצבעה אלקטרונית513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע

מוסדילאבעד                   4,100.00הצבעה אלקטרונית513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע

מוסדילאבעד                   8,033.00הצבעה אלקטרונית513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע

מוסדילאבעד                 32,302.00הצבעה אלקטרונית513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע

מוסדילאבעד                 35,697.00הצבעה אלקטרונית513765339מספר ברשםמ"פסגות קרנות נאמנות בע

מוסדילאבעד                        80.00הצבעה אלקטרונית513789842מספר ברשםש"ג וקה"ניהול קופ' חב.אי.בי.אי

מוסדילאבעד                        84.00הצבעה אלקטרונית513789842מספר ברשםש"ג וקה"ניהול קופ' חב.אי.בי.אי

מוסדילאבעד                      204.00הצבעה אלקטרונית513789842מספר ברשםש"ג וקה"ניהול קופ' חב.אי.בי.אי

מוסדילאבעד                      234.00הצבעה אלקטרונית513789842מספר ברשםש"ג וקה"ניהול קופ' חב.אי.בי.אי

מוסדילאבעד                      500.00הצבעה אלקטרונית513789842מספר ברשםש"ג וקה"ניהול קופ' חב.אי.בי.אי

מוסדילאבעד                      564.00הצבעה אלקטרונית513789842מספר ברשםש"ג וקה"ניהול קופ' חב.אי.בי.אי

מוסדילאבעד                   1,082.00הצבעה אלקטרונית513789842מספר ברשםש"ג וקה"ניהול קופ' חב.אי.בי.אי

מוסדילאבעד                   1,426.00הצבעה אלקטרונית513789842מספר ברשםש"ג וקה"ניהול קופ' חב.אי.בי.אי

מוסדילאבעד                   1,480.00הצבעה אלקטרונית513789842מספר ברשםש"ג וקה"ניהול קופ' חב.אי.בי.אי

מוסדילאבעד                   1,835.00הצבעה אלקטרונית513789842מספר ברשםש"ג וקה"ניהול קופ' חב.אי.בי.אי

מוסדילאבעד                      150.00הצבעה אלקטרונית513846808מספר ברשםניהול קרנות נאמנ- ילין לפידות 

מוסדילאבעד                      750.00הצבעה אלקטרונית513846808מספר ברשםניהול קרנות נאמנ- ילין לפידות 

מוסדילאבעד                   4,500.00הצבעה אלקטרונית513846808מספר ברשםניהול קרנות נאמנ- ילין לפידות 

מוסדילאבעד                   4,645.00הצבעה אלקטרונית513846808מספר ברשםניהול קרנות נאמנ- ילין לפידות 

מוסדילאבעד                   5,500.00הצבעה אלקטרונית513846808מספר ברשםניהול קרנות נאמנ- ילין לפידות 

מוסדילאבעד                 27,000.00הצבעה אלקטרונית520022518מספר ברשםת ופנסיה של עוב"לניהול ק' החב

מוסדילאבעד                 31,500.00הצבעה אלקטרונית520024985מספר ברשםעגור חברה לניהול קו

מוסדילאבעד               313,642.00הצבעה אלקטרונית520024985מספר ברשםעגור חברה לניהול קו

מוסדילאבעד                   3,000.00הצבעה אלקטרונית520031824מספר ברשםהחברה המנהלת של רום קרן ההשתלמ

מוסדילאבעד                 94,325.00הצבעה אלקטרונית520031824מספר ברשםהחברה המנהלת של רום קרן השתלמ

מוסדילאבעד               133,000.00הצבעה אלקטרונית520032269מספר ברשםהמדינה' הש לעוב"לניהול ק' החב

מוסדילאבעד                 38,160.00הצבעה אלקטרונית520042177מספר ברשםמ"הכשרה חברה לביטוח בע

מוסדילאבעד               187,026.00הצבעה אלקטרונית520042177מספר ברשםמ"הכשרה חברה לביטוח בע

מוסדילאבעד                      600.00הצבעה אלקטרונית570002618מספר ברשםא"תגמולים של העובדים בעיריית ת

מוסדילאבעד                 35,000.00הצבעה אלקטרונית570002618מספר ברשםיפו-א"תגמולים של העובדים בעת

מוסדילאבעד                      837.00הצבעה אלקטרונית570011767מספר ברשםת של עובדי אל על נתיבי אויר"ק

מוסדילאבעד                        1,751הצבעה אלקטרונית570011767מספר ברשםת של עובדי אל על נתיבי אויר"ק

מוסדילאבעד                      10,500הצבעה אלקטרונית570011767מספר ברשםת של עובדי אל על נתיבי אויר"ק

מוסדילאבעד                        5,582הצבעה אלקטרונית570014928מספר ברשםג"א לניהול ק"ש של עובדי התע"א

מוסדילאבעד                      24,500הצבעה אלקטרונית570014928מספר ברשםג"א לניהול ק"ש של עובדי התע"א

מוסדי ובעל ענייןלאבעד                        7,400כתב הצבעה510015951מספר ברשםמ"לביטוח בע' שומרה חב

מוסדי ובעל ענייןלאבעד                 4,474,428כתב הצבעה512245812מספר ברשםמ"מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע

מוסדי ובעל ענייןלאבעד                        7,300כתב הצבעה520042540מספר ברשםמנורה מבטחים ביטוח

מוסדי ובעל ענייןלאבעד                      45,300כתב הצבעה520042540מספר ברשםמנורה מבטחים ביטוח

מוסדי ובעל עניין*כןבעד                    147,397כתב הצבעה540252533מספר ברשם הפניקס עמיתים125א "שותפות ת

מוסדי ובעל עניין*כןבעד                      45,445כתב הצבעה513026484מספר ברשםמ"אקסלנס נשואה גמל בע

RBC Trustלאבעד                    483,086כתב הצבעה5586623מספר ברשם-

JPMorgan securities llcמוסדילאבעד                    488,890כתב הצבעה774645030מספר ברשם

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANYמוסדילאבעד                    109,710כתב הצבעה04-1867448מספר ברשם
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מוסדילאבעד                      78,766כתב הצבעה520027954מספר ברשםר"קרן השתלמות המח

מוסדילאבעד                      10,000כתב הצבעה520030198מספר ברשםקרן השתלמות רוקחים

מוסדילאבעד                      97,761כתב הצבעה520042615מספר ברשםר"קופת גמל המח

מוסדילאבעד                      32,500כתב הצבעה513621110מספר ברשםאינפיניטי גמל

מוסדי ובעל ענייןלאבעד                      45,441כתב הצבעה512310509מספר ברשםמ"עזר חברה לביטוח משכנתאות בע- אי.אם.אי

מוסדי ובעל ענייןלאבעד                    618,936כתב הצבעה520004078מספר ברשםמ"הראל חברה לביטוח בע

מוסדי ובעל ענייןלאבעד                 2,891,070כתב הצבעה540247772מספר ברשםשותפות סל מניות ישראליות

מוסדילאבעד                    345,752כתב הצבעה570009852מספר ברשםמ"בע. ש.קרן מקפת לפנסיה ותגמולים א

מוסדילאבעד                 1,165,151כתב הצבעה520019688מספר ברשם(ותיקה)פנסיה - מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים

מוסדילאבעד                    370,569כתב הצבעה520020504מספר ברשםקרן הגמלאות מרכזית של עובדי ההסתדרות

מוסדילאבעד                      24,817כתב הצבעה520022963מספר ברשםהדסה קופת פנסיה לעובדי הדסה

מוסדילאבעד                        3,811כתב הצבעה520020447מספר ברשםקרן גמלאות חברי אגד פרמיה- אגד

מוסדי ובעל ענייןלאנגד                 2,733,600כתב הצבעה520027251מספר ברשםמ"ש למורים וגננות בע"קה

מוסדי ובעל ענייןלאנגד                 1,070,300כתב הצבעה520028390מספר ברשםמ"ש למורים תכוניים מורי סמינרים ומפקחים בע"קה

בעל ענייןלאבעד                 6,000,000כתב הצבעה550013098מספר ברשםשותפות מוגבלת- דלק קידוחים 

מוסדילאבעד                    190,588כתב הצבעה511303661מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות

מוסדילאבעד                    168,956כתב הצבעה511496960מספר ברשםמגדל קרנות נאמנות

בעל המניות העיד על עצמו כעל בעל ענין אישי*
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