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הדרכון

כןלא13,319,520.00522011בעדניסים מזרחי512343906מספר ברשם החברות בישראלמ"ע אחזקות בע.כ.ק1

לאלא353,039522011נגדכתב הצבעה520027251מספר ברשם החברות בישראלקרן השתלמות למורים וגננות2

לאלא135,473522011נגדכתב הצבעה520028390מספר ברשם החברות בישראלקרן השתלמות למורים תיכוניים3

לאלא63,620522011בעדכתב הצבעה520005497מספר ברשם החברות בישראלקופת גמל לאומי4

לאלא6,000522011בעדאלקטרונית511146490מספר ברשם החברות בישראלניהול קרנ.אס.אמ.אנליסט אי5

לאלא29,081522011בעדאלקטרונית511776783מספר ברשם החברות בישראלמ"הראל קרנות נאמנות בע6

לאלא100,744522011בעדאלקטרונית511880460מספר ברשם החברות בישראלמ"אנליסט קופות גמל בע7

לאלא739,893522011נגדאלקטרונית511944670מספר ברשם החברות בישראלאלטשולר שחם ניהול קרנות נ8

לאלא79,470522011נגדאלקטרונית512362914מספר ברשם החברות בישראלמנהל גמל לעובדי חברת החשמל- מחוג 9

לאלא5,966522011בעדאלקטרונית513011445מספר ברשם החברות בישראלאיילון קרנות נאמנות10

לאלא46,840522011בעדאלקטרונית513534974מספר ברשם החברות בישראלמ"מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע11

לאלא1,263,813522011נגדאלקטרונית513611509מספר ברשם החברות בישראלמ"לפידות ניהול קופות גמל בע- ילין 12

לאלא43,096522011נגדאלקטרונית513765339מספר ברשם החברות בישראלפסגות קרנות נאמנות13

לאלא107,391522011נגדאלקטרונית513846808מספר ברשם החברות בישראלניהול קרנות נאמנ- ילין לפידות 14

לאלא491,378522011בעדאלקטרונית515430999מספר ברשם החברות בישראלפורסט קרנות נאמנות15

לאלא130,489522011בעדאלקטרונית520023185מספר ברשם החברות בישראלמ"הפניקס חברה לביטוח בע16

לאלא72,800522011בעדאלקטרונית520042177מספר ברשם החברות בישראלמ"הכשרה חברה לביטוח בע17

לאלא2,174,381522011בעדאלקטרונית540253275מספר ברשם החברות בישראלהפניקס עמיתים-מניות ישראל-שותפות18

לאלא73,417522011בעדאלקטרונית540265568מספר ברשם החברות בישראלסל מדדים מניות- שותפות19

לאלא1,500522011בעדאלקטרונית22419691ז.מספר תערן בר לב20

לאלא9,000522011בעדאלקטרונית511756595מספר ברשם החברות בישראלסיגמא קרנות נאמנות21

לאלא516,952522011בעדכתב הצבעה513790519מספר ברשם החברות בישראלפורסט צמיחה ניהול22

לאלא36,559522011בעדאלקטרונית550267496מספר ברשם החברות בישראלקרן אופטימוס שותפות מוגבלת23

לאלא1,234,824522011בעדכתב הצבעה530225416מספר ברשם החברות בישראל1אלפא ערך 24
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