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1IBI קבוצת אי.בי.איקבוצתCOMRIT INVESTMENTS LPלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

2IBI קבוצת אי.בי.איקבוצתIBI ILS FUND LPלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

3IBI קבוצת אי.בי.איקבוצתIBI Pillar Dalas L.Pלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

4IBI קבוצת אי.בי.איקבוצתIBI SECURED BRIDGE LOANS FUND LPלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

5IBI קבוצת אי.בי.איקבוצתQuality Credit Fund Cayman LPלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

6IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511024812אדגר חתמים בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

7IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550229231אורות ביו שותפות מוגלתקבוצת אי.בי.איקבוצת

8IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510972565אורות השקעות בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

9IBI קבוצתIBI לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510607914אי.בי.אי - אמבן ניהול השקעות בע"מקבוצת

10IBI לאלאלאלאלאלאלאלאלאלא515602688אי.בי.אי אי.אל.אס פרטנרס בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

11IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512476896אי.בי.אי הולדינגס (1997) בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

12IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515026656אי.בי.אי ניהול נאמנויות קבוצת אי.בי.איקבוצת

13IBI קבוצתIBI לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510791031אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מקבוצת

14IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515235596אי.בי.אי סוכנות לביטוח פנסיוני 2015 בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

15IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא516224573אי.בי.אי פילאר ברלין בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

16IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540297119אי.בי.אי פילאר ג'קסונוויל שותפות מוגבלתקבוצת אי.בי.איקבוצת

17IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540289428אי.בי.אי פילאר דאלאס 2 שותפות מוגבלתקבוצת אי.בי.איקבוצת

18IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540294832אי.בי.אי פילאר דאלאס 4 שותפות מוגבלתקבוצת אי.בי.איקבוצת

19IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540292265אי.בי.אי פילאר דאלאס טקסס 3 שותפות מוגבלתקבוצת אי.בי.איקבוצת

20IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540291580אי.בי.אי פילאר דנבר שותפות מוגבלתקבוצת אי.בי.איקבוצת

21IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540294188אי.בי.אי פילאר וושינגטון שותפות מוגבלתקבוצת אי.בי.איקבוצת

22IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540289410אי.בי.אי פילאר טמפה שותפות מוגבלתקבוצת אי.בי.איקבוצת

23IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540292273אי.בי.אי פילאר יוסטון שותפות מוגבלתקבוצת אי.בי.איקבוצת

24IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540289543אי.בי.אי פילאר שארלוט שותפות מוגבלתקבוצת אי.בי.איקבוצת

25IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515460806אי.בי.אי פרטנרס בע"מ קבוצת אי.בי.איקבוצת

26IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550257414אי.בי.אי קונסיומר קרדיט, שותפות מוגבלתקבוצת אי.בי.איקבוצת

27IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515026656אי.בי.אי קפיטל נאמנויות בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

28IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512273277אי.בי.אי קפיטל שירותי נאמנות (1996) בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

29IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515980530אי.בי.אי שותפויות נדל"ןקבוצת אי.בי.איקבוצת

30IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515745875אי.בי.אי תבל בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

31IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513540070אי.בי.אי תגמול הוני ונאמנויות (2004) בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

32IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512897034אי.בי.אי תגמול עובדים בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

33IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512907718אי.בי.אי תכניות הטבה (2000) בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

34IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515413821אי.בי.אי תשתיות פיננסיות בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

35IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא520034356אי.בי.אי.בית השקעות בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

36IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514076165אס קיוב ייעוץ כלכלי בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

37IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513909341ארבע עונות סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

38IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-דוד ויסברגדוד ויסברגקבוצת

39IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511884132יד אהרון בע"מדוד ויסברגקבוצת

40IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515059426ל.ת.צ (2014) בע"מצבי לובצקיקבוצת

41IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511884108ל.ת.צ אחזקות בע"מצבי לובצקיקבוצת

42IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514341080סי אף אקס מרקט בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

43IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-עמנואל קוקעמנואל קוקקבוצת

44IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511884124עשו אחזקות בע"מעמנואל קוקקבוצת

45IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511819617פועלים אי.בי.אי-ניהול וחיתום בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

46IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512868860פועלים אי.בי.אי - חיתום והנפקות בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

47IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510905102פלשת השקעות בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

48IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-צבי לובצקיצבי לובצקיקבוצת

בתוקף סמכות הוועדה לצמצום הריכוזיות (להלן - הוועדה) לפי סעיף 4 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013**,מפורסם עדכון לרשימת הגורמים הריכוזיים שקבעה הממונה על התחרות ושגיבשה הוועדה:

תאריך עדכון 10/08/2022 1
א* יובהר כי החלוקה לקבוצות ושיוכו של גורם ריכוזי מסוים לקבוצה מסוימת נעשו לשם הנוחות בלבד.

א** ס"ח התשע"ד, עמ' 94.
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49IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511877599צעדים החזקות (1993) בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

50IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511748030צעדים השקעות בטכנולוגיה בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

51IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515137693קוואלטי הנדסה פיננסית 2014 בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

52IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515396448קוואלטי הנדסה פיננסית יזמות ואחזקות בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

53IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550253363קוואלטי קרדיט פאנד 1 שותפות מוגבלתקבוצת אי.בי.איקבוצת

54IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550273312קוואלטי קרדיט פאנד 2 שותפות מוגבלתקבוצת אי.בי.איקבוצת

55IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540282779קוואלטי קרדיט פאנד 3 שותפות מוגבלתקבוצת אי.בי.איקבוצת

56IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515186799קומריט השקעות בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

57IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511915951קצח ניירות ערך בע"מצבי לובצקיקבוצת

58IBI לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510657554שירותי בורסה והשקעות בישראל- אי.בי.אי בע"מקבוצת אי.בי.איקבוצת

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרNew Zealand Oil & Gas Ltd.איל עופרקבוצת איל עופר59

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר.OGOG (1) Limitedאיל עופרקבוצת איל עופר60

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר.OGOG (Otway) Pty Ltdאיל עופרקבוצת איל עופר61

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאנאמנות זרהThe LYN Trustאיל עופרקבוצת איל עופר62

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאU.M.T Re Ltd44578מזרחי טפחותקבוצת איל עופר63

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכןUMTB URUGUAY SA2.15388E+11מזרחי טפחותקבוצת איל עופר64

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאUnion Insurance Limited66106אגודקבוצת איל עופר65

מזרחי טפחותקבוצת איל עופר66
 UNITED MIZRAHI INTERNATIONAL

INVESTMENT N.V
לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן13797

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכןUNITED MIZRAHI OVERSEAS HOLDING COMPANY B.V33239784מזרחי טפחותקבוצת איל עופר67

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכןUNITED MIZRAHI SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. DE 284051מזרחי טפחותקבוצת איל עופר68

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן513668277אגוד הנפקות בע"מאגודקבוצת איל עופר69

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512621426אגוד השקעות וייזום (א.ש.י) בע"מאגודקבוצת איל עופר70

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514383116אגוד חיתום ופיננסים בע"מאגודקבוצת איל עופר71

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512317512אגוד ליסינג בע"מאגודקבוצת איל עופר72

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512309089אגוד מערכות בע"מאגודקבוצת איל עופר73

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512400060אגוד עודפים בע"מאגודקבוצת איל עופר74

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510455520אגוד שוקי הון והשקעות בע"מאגודקבוצת איל עופר75

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510120835אגודים בע"מאגודקבוצת איל עופר76

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512208380אגודים סוכנות לביטוח (1995) בע"מאגודקבוצת איל עופר77

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515651834או ג'י טק הולדינגס 2017 בע"מאיל עופרקבוצת איל עופר78

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515647923או ג'י טק ונצ'רס בע"מאיל עופרקבוצת איל עופר79

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515944403או ג'י טק פרטנרס בע''מאיל עופרקבוצת איל עופר80

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-איל עופראיל עופרקבוצת איל עופר81

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510874266אתגר חברה לניהול תיקי השקעות מקבוצת מזרחי טפחות בעמזרחי טפחותקבוצת איל עופר82

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512310194ב.י.נ.ה. - בנק יהב נכסים והחזקת בניינים בע"ממזרחי טפחותקבוצת איל עופר83

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520018649בנק אגוד לישראל בע"מאגודקבוצת איל עופר84

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520020421בנק יהב לעובדי המדינה בע"ממזרחי טפחותקבוצת איל עופר85

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510374952ח.מ.ב. בע"ממזרחי טפחותקבוצת איל עופר86

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510414659חברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מאגודקבוצת איל עופר87

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510755804חטיבת הטכנולוגיה של מזרחי טפחות בע"ממזרחי טפחותקבוצת איל עופר88

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510878994ט.ע.מ. מערכות מידע בע"ממזרחי טפחותקבוצת איל עופר89

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511385890טפחות סוכנות לביטוח (1989) בע"ממזרחי טפחותקבוצת איל עופר90

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520024373כרמל אגוד למשכנתאות והשקעות בע"מאגודקבוצת איל עופר91

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512008442ל.א.ב.מ. (אחזקות) בע"מאיל עופרקבוצת איל עופר92

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515902062ל.י.ן. - ל.א.ב.מ. אחזקות בע''מאיל עופרקבוצת איל עופר93

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511349896ל.י.ן. (אחזקות) בע"מאיל עופרקבוצת איל עופר94

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515810943ל.י.ן. חדשנות בע"מאיל עופרקבוצת איל עופר95

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511809006לבלוב סוכנות לביטוח (1993) בע"מ אגודקבוצת איל עופר96

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510252547מגרשים 3 2 1 מרכז מסחרי חדשמזרחי טפחותקבוצת איל עופר97

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520000522מזרחי טפחות בע"ממזרחי טפחותקבוצת איל עופר98

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520032046מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"ממזרחי טפחותקבוצת איל עופר99

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510422231מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"ממזרחי טפחותקבוצת איל עופר100

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510422249מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"ממזרחי טפחותקבוצת איל עופר101

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן511500357מזרחי טפחות חיתום והנפקות (1980) בע"ממזרחי טפחותקבוצת איל עופר102

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510858491מזרחי טפחות פקטורינג בע"ממזרחי טפחותקבוצת איל עופר103

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510885411מזרחי טפחות שרותי אבטחה בע"ממזרחי טפחותקבוצת איל עופר104

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510768880נציבים נכסים וציוד בע"ממזרחי טפחותקבוצת איל עופר105

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510123425רשומי בנק אגוד לישראל בע"מאגודקבוצת איל עופר106

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלא520041690"אלון" חברת הדלק לישראל בע"מאלון חברת הדלקקבוצת אלון חברת הדלק107

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלא512667791אלון אספקת דלקים בירושלים 1998 בע"מאלון חברת הדלקקבוצת אלון חברת הדלק108
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לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלא514329507אלון ד.א. חיפושי גז בע"מ אלון חברת הדלקקבוצת אלון חברת הדלק109

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלא513173138אלון דלק חטיבת מזון בע"מ אלון חברת הדלקקבוצת אלון חברת הדלק110

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלא513448951אלון דלקים החזקות בחברות משותפות בע"מאלון חברת הדלקקבוצת אלון חברת הדלק111

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלא514329580אלון חיפושי גז טבעי בע"מאלון חברת הדלקקבוצת אלון חברת הדלק112

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלא512815556אלון ניהול ומימון דלקים 1999 בע"מאלון חברת הדלקקבוצת אלון חברת הדלק113

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלא514347061אלון ניהול חיפושי גז בע"מאלון חברת הדלקקבוצת אלון חברת הדלק114

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלא550219331דור אלון מזון מהיר, שותפות מוגבלתאלון חברת הדלקקבוצת אלון חברת הדלק115

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלא550209795דור חיפושי גז שותפות מוגבלתאלון חברת הדלקקבוצת אלון חברת הדלק116

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלא510705197הרמטיק נאמנות (1975) בע"מאלון חברת הדלקקבוצת אלון חברת הדלק117

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלא513404921ניסן אלון אחזקות קמעונאיות בע"מאלון חברת הדלקקבוצת אלון חברת הדלק118

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלא513404798ניסן דור רשתות בע"מאלון חברת הדלקקבוצת אלון חברת הדלק119

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלא513397828ס.ד. לול מזון בע"מאלון חברת הדלקקבוצת אלון חברת הדלק120

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלא550211346פיצה האט ישראל (2002) שותפות מוגבלתאלון חברת הדלקקבוצת אלון חברת הדלק121

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר Davenport  Owner  LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ122

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר Vermont Avenue, LLC 1025קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ123

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר15th Street Investors LLC 1100קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ124

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר15th Street LLC 1100קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ125

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאשותפות זרה Summer Office Economic Joint Venture   LP 125קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ126

קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ127
   Summer Office Voting Joint Venture 125

 LP
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאשותפות זרה

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרNew York Avenue, LLC (DC) 1700קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ128

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרDuke Street, LLC 1701 קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ129

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרPennsylvania Avenue LLC 2001קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ130

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרClarendon Developer  LLC 2025קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ131

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרWilson Developer LLC 2311  קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ132

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר Wilson GP LLC 3033קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ133

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCP Unit Owner LLC 4500קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ134

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרEast West Highway LLC 4500 קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ135

קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ136
 Atlantic Office Economic Joint  745

 Venture   LP
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאשותפות זרה

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאשותפות זרה Atlantic Office Voting Joint Venture   LP  745קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ137

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרA.H. Investments US. LPקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ138

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAH 125  BOSTON INVESTMENTS LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ139

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאשותפות זרהAH 125 Summer BOSTON LPקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ140

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAH 745  BOSTON INVESTMENTS LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ141

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאשותפות זרהAH 745 ATLANTIC BOSTON LPקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ142

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAH CANADA HOLDINGS LTDקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ143

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר AH Carr Properties Holdings LPקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ144

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAH Davenport Cambridge  Investments LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ145

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאשותפות זרהAH Davenport Cambridge  LPקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ146

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר AH Holding US LPקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ147

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAH Holdings US GP LLC קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ148

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרBallston Investor  Group I, LLC קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ149

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרBarlow Building, LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ150

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר BC One Congress Tower REIT LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ151

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר BC One Congress Tower Subsidiary LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ152

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרBE Midco Limitedקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ153

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרBE Propco 8 Limitedקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ154

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרBE Propco 9 Limitedקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ155

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאשותפות זרהBrockton Capital LLPקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ156

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרBrockton Everlast Inc. Limitedקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ157

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר Brockton Everlast Management Limitedקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ158

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאשותפות זרהBrockton Holdings GP Limitedקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ159

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאשותפות זרהBrockton Holdings LPקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ160

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCaden Energix Axton LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ161

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCaden Energix E1 LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ162

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCaden Energix E2 LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ163

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCaden Energix E3 LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ164

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCaden Energix Endless Caverns LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ165

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCaden Energix Gladys LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ166

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCaden Energix Jarrat LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ167

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.Caden Energix LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ168
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCaden Energix New Kent LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ169

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCaden Energix Pamplin LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ170

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCaden Energix Spout Spring LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ171

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCaden Energix Tax Equity Holdco LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ172

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCaden Energix Whtheville LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ173

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCarr Centerpointe LLC קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ174

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCarr One Congress LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ175

קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ176
 Carr Properties 1700 New York Avenue

 Investors LLC
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ177
 Carr Properties 1701 Duke Street

 Investors LLC
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ178
 Carr Properties 901 K Street Investors

 LLC
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCarr Properties 901 K Street, LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ179

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCarr Properties Corporationקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ180

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCarr Properties Holdings GP LLC קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ181

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCarr Properties Holdings L.Pקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ182

קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ183
 Carr Properties Income Trust Operating

 Company LLC
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCarr Properties NC II LLC קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ184

קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ185
 Carr Properties OC LLC f/k/a SSPF/CET

 Operating Company LLC
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCarr Properties Partnership L.Pקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ186

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר Carr Properties Services Subsidiary Corporationקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ187

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCarr Wilson Boulevard LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ188

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר Columbia Equity Services LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ189

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרColumbia Equity, LPקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ190

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCP 1615L Street LLC קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ191

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCP 1875 K Street LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ192

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר CP 200 State LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ193

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCP Columbia Center LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ194

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCP DC REIT LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ195

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCP Market Terminal LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ196

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCP Partnership GP LLC קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ197

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאקרן זרהCutlers Houndsditch Unit Trustקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ198

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרDavenport  REIT INVESTOR  LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ199

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרDavenport  TRS  LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ200

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאשותפות זרה Davenport Economic Joint Venture  LPקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ201

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאשותפות זרהDavenport Voting Joint Venture  LP קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ202

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרDR002 SCSpקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ203

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרDR004 SCSpקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ204

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרEneal Sp. Z.o.oקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ205

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרEnergix Buckingham LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ206

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרEnergix Chesterfield LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ207

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרEnergix EPC US LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ208

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרEnergix Hollyfield LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ209

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרEnergix Luxmbourg Management S.a.r.lקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ210

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרEnergix Nokesville LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ211

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרEnergix Polska Sp.Zo.oקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ212

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרEnergix US LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ213

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרEnertrag-Krajnik Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ214

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.Fieldon Investments Sp. Zo. o.Gryf Sp. klקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ215

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGlavent Investments Sp.Zo.o Orlik Sp. K.קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ216

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMA Cutlers Houndsditch 1 Limitedקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ217

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMA Cutlers Houndsditch 2 Limitedקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ218

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMA Seacourt Limitedקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ219

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMA Telephone House Holdings Limitedקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ220

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMA Telephone House Limitedקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ221

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMA Union Street Limitedקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ222

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMA Waterside 1 Limitedקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ223

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMA Waterside 2 Limitedקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ224

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרOne Congress  Office Trustee I  LLC קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ225

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרOne Congress Office Trustee II LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ226

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרOPG 125 Summer Owner  LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ227

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרOPG 125 Summer REIT INVESTOR   LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ228
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרOPG 125 Summer TRS   LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ229

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרOPG 745 Atlantic Owner   LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ230

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרOPG 745 ATLANTIC REIT INVESTOR LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ231

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרOPG 745 ATLANTIC TRS   LLCקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ232

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרTelephone House Management Limitedקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ233

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאקרן זרהWaterside Holdings Unit Trustקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ234

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510820103אזדרכת חברה להשקעות בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ235

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512075458אילות השקעות  (ת.מ.ר) 1994 בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ236

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512307257אילות השקעות (פתיר) 1996 בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ237

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512022401אילות השקעות (רמת-ורד) 1994 בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ238

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511685588אילות השקעות בנכסים (אב"ג) 1992 בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ239

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511977399אילות השקעות בנכסים (הר-חוצבים) 1994 בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ240

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511616898אילות השקעות בנכסים (הרצליה) בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ241

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511682916אילות השקעות בנכסים (כפר סבא) 1992 בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ242

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511824781אילות השקעות בנכסים (נתניה) 1993 בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ243

קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ244
אילות השקעות בנכסים (רחובות מערב) 1992 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511736662

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511585176אילות השקעות בנכסים בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ245

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515361434אלוני חץ 125 סאמר בוסטון בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ246

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513981282אלוני חץ 745 אטלנטיק בוסטון בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ247

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515803815אלוני חץ ברוקטון אוורלאסט בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ248

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513981324אלוני חץ גלובל בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ249

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515554848אלוני חץ דאבנפורט קיימברידג' בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ250

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520038506אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ251

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515785285אלפא בראבו נכסים 101 בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ252

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515780070אלפא בראבו נכסים 102 בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ253

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515777365אלפא בראבו נכסים 103 בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ254

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515785269אלפא בראבו נכסים 104 בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ255

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515780005אלפא בראבו נכסים 105 בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ256

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515780021אלפא בראבו נכסים 106 בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ257

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515780088אלפא בראבו נכסים 107 בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ258

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515780047אלפא בראבו נכסים 108 בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ259

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515783942אלפא בראבו נכסים 109 בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ260

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515784528אלפא בראבו נכסים 110 בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ261

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515788909אלפא בראבו נכסים שותף כללי בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ262

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511875221אמות-עוגן ניהול בע"מ               קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ263

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513910224אמות דנישרא פארק אפק בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ264

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520026683אמות השקעות בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ265

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515352839אמות יזום ופיתוח נדל"ן בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ266

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514046465אמות שאול בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ267

קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ268
אנרג'יקס-גרנות-בית אלפא – ניהול פרויקטים 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514757814

קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ269
אנרג'יקס-גרנות-מעוז חיים-נווה איתן – ניהול 

פרויקטים בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514757806

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550246540אנרג'יקס-גרנות-עמק יזרעאל – שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ270

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550246904אנרג'יקס-עמק המעיינות – שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ271

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550258107אנרג'יקס - בית קשת רוח, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ272

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515208551אנרג'יקס - עין השופט ניהול בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ273

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513901371אנרג'יקס – אנרגיות מתחדשות בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ274

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514680628אנרג'יקס – יפית – ניהול פרויקטים בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ275

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550243828אנרג'יקס – יפית א.י – שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ276

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550260954אנרג'יקס – עין השופט, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ277

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550243927אנרג'יקס א.ח. דרום הר חברון – שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ278

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515146348אנרג'יקס בית קשת ניהול בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ279

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515346823אנרג'יקס גרופית פרויקטים סולאריים בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ280

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550265516אנרג'יקס גרופית, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ281

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515349066אנרג'יקס דביר פרויקטים סולאריים בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ282

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550265706אנרג'יקס דביר, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ283

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514675065אנרג'יקס דרום הר חברון – ניהול פרויקטים בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ284

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540286523אנרג'יקס האשל, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ285

קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ286
אנרג'יקס הנדסה יו.אס.איי, שותפות מוגבלת
 Energix Engineering U.S.A, Limited

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540287539

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515667962אנרג'יקס ישראל פי.וי בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ287

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540282738אנרג'יקס מכרז 2, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ288

תאריך עדכון 10/08/2022
5



 

רשימת הגורמים הריכוזיים*
לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540294311אנרג'יקס מכרז 3-4, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ289

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516009743אנרג'יקס מנוחה פרויקטים סולאריים בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ290

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540288677אנרג'יקס מנוחה שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ291

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550253058אנרג'יקס מעיליא אנרגיית רוח, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ292

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514600717אנרג'יקס נאות חובב בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ293

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514875814אנרג'יקס ניהול פרויקטי חוות רוח 1 בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ294

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514961515אנרג'יקס ניהול פרויקטים בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ295

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514855352אנרג'יקס סיבן פרויקטים סולאריים 1 בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ296

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515946341אנרג'יקס סלעית בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ297

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516184017אנרג'יקס עין השלושה פרויקטים סולאריים בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ298

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540294691אנרג'יקס פעמי תש"ז דרום, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ299

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515346948אנרג'יקס פעמי תש"ז פרויקטים סולאריים בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ300

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550265524אנרג'יקס פעמי תש"ז, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ301

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540282746אנרג'יקס פרויקט גיאה 2, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ302

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550247662אנרג'יקס פרויקטים 1, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ303

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550265433אנרג'יקס פרויקטים 2, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ304

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514830033אנרג'יקס פרויקטים סולאריים 1 בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ305

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516153012אנרג'יקס שעל פרויקטים סולאריים בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ306

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540295573אנרג'יקס תפעול, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ307

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513795096אנרגיית רוח נקייה בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ308

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513938167ברילקו ניהול בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ309

קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ310
גרנות אנרג'יקס פרויקטים סולאריים, שותפות 

מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550237689

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511945776החברה לניהול קניון ערים בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ311

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514061621החברה לניהול קניון קרית אונו בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ312

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510477896התחנה המרכזית בירושלים ניהול 1966 בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ313

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513981290וינקה בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ314

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512605262זיויאל השקעות בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ315

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511869257חוצות אלונים בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ316

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511875213חניון מגדל המאה בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ317

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510031834כוכב אור תעשייה ומסחר בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ318

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514433481כלל פי. וי אמות אנרג'י – פרויקטים סולאריים בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ319

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512083932מרכז הקריה (אשדוד 1995) בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ320

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550217608ניהול פולג שיאים (שותפות מוגבלת)קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ321

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550222566ניהול קניון הנשיא אור עקיבא (שותפות מוגבלת)קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ322

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512014523נס-פן בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ323

קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ324
סולאיר אנרג'יקס אנרגיה מתחדשת,  שותפות 

מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550268486

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515518165סולאיר אנרג'יקס ברכיה פרויקטים סולאריים בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ325

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550270722סולאיר אנרג'יקס ברכיה, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ326

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540295219סולאיר אנרג'יקס גבעת שמן, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ327

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515518207סולאיר אנרג'יקס גיאה פרויקטים סולאריים בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ328

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550270656סולאיר אנרג'יקס גיאה, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ329

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515518231סולאיר אנרג'יקס גלאון פרויקטים סולאריים בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ330

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550270649סולאיר אנרג'יקס גלאון, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ331

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540278405סולאיר אנרג'יקס הנדסה שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ332

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515738607סולאיר אנרג'יקס הקמה ותפעול בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ333

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540294709סולאיר אנרג'יקס יושיביה מזרח, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ334

קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ335
סולאיר אנרג'יקס יושיביה פרויקטים סולאריים 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515518199

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550270706סולאיר אנרג'יקס יושיביה, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ336

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516000510סולאיר אנרג'יקס משמר הנגב בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ337

קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ338
סולאיר אנרג'יקס משמר הנגב פרויקטים 

סולאריים, שותפות מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540288115

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515518173סולאיר אנרג'יקס נחלה פרויקטים סולאריים בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ339

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550270714סולאיר אנרג'יקס נחלה, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ340

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515768687סולאיר אנרג'יקס ניהול (2018) בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ341

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515518090סולאיר אנרג'יקס סעד פרויקטים סולאריים בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ342

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550270730סולאיר אנרג'יקס סעד, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ343

קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ344
סולאיר אנרג'יקס עומרים פרויקטים סולאריים 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515518223

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550270664סולאיר אנרג'יקס עומרים, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ345

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540296746סולאיר אנרג'יקס עין השלושה שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ346

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515518157סולאיר אנרג'יקס פרויקט 1 בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ347

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550270631סולאיר אנרג'יקס פרויקט 1 פרויקטים לאנרגיה מתחדשת, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ348
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515436186סולאיר אנרג'יקס פרויקטים סולאריים בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ349

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540288032סולאיר אנרג'יקס שדה צבי מכרז 3-4, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ350

קבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ351
סולאיר אנרג'יקס שדה צבי פרויקטים סולאריים 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515518181

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550270680סולאיר אנרג'יקס שדה צבי, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ352

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540295516סולאיר אנרג'יקס שעל, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ353

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515518132סולאיר אנרג'יקס תאשור פרויקטים סולאריים בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ354

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550270672סולאיר אנרג'יקס תאשור, שותפות מוגבלתקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ355

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514435643סיבן ניהול פרויקטים סולאריים בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ356

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511959124פולג שיאים ניהול והחזקה בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ357

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512601667רוני-דו השקעות בע"מקבוצת אלוני חץקבוצת אלוני חץ358

קבוצת אלטשולר שחם359
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא96035אורקה לונג (קיימן), שותפות מוגבלת

קבוצת אלטשולר שחם360
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא1368905אורקה לונג שורט (קיימן), שותפות מוגבלת

קבוצת אלטשולר שחם361
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550268924אורקה לונג שורט שותפות מוגבלת

קבוצת אלטשולר שחם362
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513910893אי.&.איי מערכות תוכנה פיננסיות בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513801589אלטשולר מטעים בע"מגילעד אלטשולרקבוצת אלטשולר שחם363

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513188763אלטשולר שחם אחזקות גמל בע"מאלטשולר שחםקבוצת אלטשולר שחם364

קבוצת אלטשולר שחם365
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513862581אלטשולר שחם בית השקעות בע"מ

קבוצת אלטשולר שחם366
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513890285אלטשולר שחם בנפיטס בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511446551אלטשולר שחם בע"מאלטשולר שחםקבוצת אלטשולר שחם367

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515442135אלטשולר שחם גלובל אופורטיוניטיז בע"מאלטשולר שחםקבוצת אלטשולר שחם368

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן513173393אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מאלטשולר שחםקבוצת אלטשולר שחם369

קבוצת אלטשולר שחם370
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515730695אלטשולר שחם הוריזון בע"מ

קבוצת אלטשולר שחם371
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514029834אלטשולר שחם החזקות ושירותי תפעול בע"מ

אלטשולר שחםקבוצת אלטשולר שחם372
אלטשולר שחם הכוונה לפנסיה סוכנות לביטוח 

פנסיוני בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514950021

קבוצת אלטשולר שחם373
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
אלטשולר שחם השקעות נדל"ן פאונדר שותפות 

מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550277651

קבוצת אלטשולר שחם374
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
אלטשולר שחם וי.דאבליו. שותפות מוגבלת (זרה)
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קבוצת אלטשולר שחם375
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513844621אלטשולר שחם טכנולוגיות בע"מ

קבוצת אלטשולר שחם376
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550229322אלטשולר שחם ינשוף (מסטר) שותפות מוגבלת

קבוצת אלטשולר שחם377
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514060904אלטשולר שחם ינשוף גידור בע"מ

קבוצת אלטשולר שחם378
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550229306אלטשולר שחם ינשוף שותפות מוגבלת

קבוצת אלטשולר שחם379
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513901330אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513812388אלטשולר שחם נגזרים פיננסיים בע"מאלטשולר שחםקבוצת אלטשולר שחם380

קבוצת אלטשולר שחם381
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511853012אלטשולר שחם ניהול השקעות (1993) בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515079457אלטשולר שחם ניהול פיננסי בע"מאלטשולר שחםקבוצת אלטשולר שחם382

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן511944670אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מאלטשולר שחםקבוצת אלטשולר שחם383

קבוצת אלטשולר שחם384
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514058957אלטשולר שחם ניהול שותפויות בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן514979715אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מאלטשולר שחםקבוצת אלטשולר שחם385

קבוצת אלטשולר שחם386
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550255913אלטשולר שחם נץ שותפות מוגבלת

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513334151אלטשולר שחם סוכנות לביטוח בע"מיאיר לוינשטייןקבוצת אלטשולר שחם387

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515462380אלטשולר שחם פיננסים סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מאלטשולר שחםקבוצת אלטשולר שחם388

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515552636אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס בע"מאלטשולר שחםקבוצת אלטשולר שחם389

קבוצת אלטשולר שחם390
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515723997אלטשולר שחם פרופרטיז בע"מ

קבוצת אלטשולר שחם391
גילעד אלטשולר 
קלמן שחם ויאיר 

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515728913אלטשולר שחם פרופרטיז נאמנות בע"מ

קבוצת אלטשולר שחם392
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא12871אלטשולר שחם פרופרטיז פאונדר אאון רוטרדם, שותפות מוגבלת 

קבוצת אלטשולר שחם393
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
אלטשולר שחם פרופרטיז פאונדר ארבורס ראלי, 

שותפות מוגבלת (זרה)
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא6832078

קבוצת אלטשולר שחם394
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515724011אלטשולר שחם פרופרטיז פאונדר בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515092484אלטשולר שחם שירותי ניהול בע"מאלטשולר שחםקבוצת אלטשולר שחם395

קבוצת אלטשולר שחם396
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513836973אקוסייקל ישראל בע"מ

קבוצת אלטשולר שחם397
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515828507בלו אורקה לונג ג'י פי בע"מ

קבוצת אלטשולר שחם398
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515450500בלו אורקה קפיטל בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514010230ג'נריקס תוכנה בע"מיאיר לוינשטייןקבוצת אלטשולר שחם399

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-גילעד אלטשולרגילעד אלטשולרקבוצת אלטשולר שחם400

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514305200גילעד אלטשולר החזקות בע"מגילעד אלטשולרקבוצת אלטשולר שחם401

קבוצת אלטשולר שחם402
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512413899גילעד את קלמן אחזקות בע"מ

קבוצת אלטשולר שחם403
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514197045גלובס טרייד 1 בע"מ

קבוצת אלטשולר שחם404
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513897819טרייד 1 בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-יאיר לוינשטייןיאיר לוינשטייןקבוצת אלטשולר שחם405

קבוצת אלטשולר שחם406
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515450542יסעור גידור בע"מ

קבוצת אלטשולר שחם407
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511927394ל.נ. יזמות טכנולוגית בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513187054לוינשטיין יאיר אחזקות בע"מיאיר לוינשטייןקבוצת אלטשולר שחם408
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לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512232497מטרה עבודות גמר בניה (1995) בע"מרוני בנין ברקבוצת אלטשולר שחם409

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513136275מניב סוכנות לביטוח בע"מיאיר לוינשטייןקבוצת אלטשולר שחם410

קבוצת אלטשולר שחם411
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא1456766נץ גידור (קיימן), שותפות מוגבלת

קבוצת אלטשולר שחם412
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515007938נץ גידור בע"מ

קבוצת אלטשולר שחם413
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515450351סייפן גידור בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514979699סמארט בטא בע"מאלטשולר שחםקבוצת אלטשולר שחם414

קבוצת אלטשולר שחם415
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515450526עייט גידור בע"מ

קבוצת אלטשולר שחם416
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515229086פורטפוליו A גידור בע"מ

קבוצת אלטשולר שחם417
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550260210פורטפוליו A שותפות מוגבלת

קבוצת אלטשולר שחם418
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550260210פורטפוליו A שותפות מוגבלת

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512071127פרפקט (י.נ.א)שוקי הון בע"מיאיר לוינשטייןקבוצת אלטשולר שחם419

קבוצת אלטשולר שחם420
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515070225קאטפיש בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-קלמן שחםקלמן שחםקבוצת אלטשולר שחם421

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514305218קלמן שחם החזקות בע"מקלמן שחםקבוצת אלטשולר שחם422

קבוצת אלטשולר שחם423
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550270094קרן יסעור שותפות מוגבלת

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515410066קשוא בע"מקלמן שחםקבוצת אלטשולר שחם424

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-רוני בנין בררוני בנין ברקבוצת אלטשולר שחם425

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513118075שיא רמת גן בע"מיאיר לוינשטייןקבוצת אלטשולר שחם426

קבוצת אלטשולר שחם427
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514444447תשואה ירוקה בע"מ

קבוצת אלטשולר שחם428
גילעד אלטשולר 

וקלמן שחם
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550238513תשואות ירוקות (2010) לעד שותפות מוגבלת

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-אליהו עזוראליהו עזורקבוצת אליהו עזור429

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515134401אקו שרון ניהול ופיתוח בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור430

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא512311598ג'רוזלם פוסט בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור431

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513645952ג'רוזלם פוסט פובליקישנס (2005) בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור432

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511423287ג'רוזלם ריפורט פבליקיישנס בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור433

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513645986ג'רוסלם פוסט אחזקות בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור434

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513645960ג'רוסלם פוסט אינטרנט בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור435

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512414079גרוסלם פוסט פובליקישנס בעמאליהו עזורקבוצת אליהו עזור436

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא510023203הדפוס החדש בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור437

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511074429טל גל מוצרי ספורט בע"מ אליהו עזורקבוצת אליהו עזור438

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514271782ישראל פוסט מדיה ופרסום בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור439

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512105834כ.א.ן תקשורת מקומית בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור440

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512085903לדיקס אחזקות בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור441

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא512394347מעריב השבוע בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור442

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512985813מעריב ירושלים בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור443

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא510401045מרקוס חברה להדפסותאליהו עזורקבוצת אליהו עזור444

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511120917מרקעי תקשורת בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור445

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513426015מרקעים שילוט חוצות בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור446

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511708141נובוסטי נידיילי בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור447

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512087891נובוסטי תקשורת (1995) בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור448

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511794943נידיילי תקשורת בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור449

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512925710נכסי רדיו ללא הפסקה 2000 בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור450

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511559361ספקטרום - טי.וי.גיידאליהו עזורקבוצת אליהו עזור451

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513955187פנקס וייצמן (א.ב.) בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור452

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511717688צ'רלטון בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור453

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא514197904רדיו ללא הפסקה (ניהול 2008) בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור454

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא512096306רדיו ללא הפסקה בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור455

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515134351רלה ניהול ופיתוח (2014) בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור456

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513465989שבע תקשורת בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור457

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513813766ש.א. הילה נכסים בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור458

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא516031101ג'רוזלם קנאביס ייצור בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור459

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא516044625קאנאהייטס בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור460

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא516184553קאנאהייטס ייצור בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור461

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא516323854גיימינג צ'אנל בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור462

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511661860ז ל מ ג אחזקות בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור463

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא520041740וואלה! תקשורת בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור464

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513093997יורם לימודים בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור465

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514266030כמה - השוואת מחירים בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור466

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511921173משוב מחשבים שיווק - פיננסיים (1994) בע"מאליהו עזורקבוצת אליהו עזור467

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאAllied Rom Real Estate SRL23244721. אליידקבוצת אלייד468
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרConcord Infrastructure Investments LLCאליידקבוצת אלייד469

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540299336א.נ. אלייד נופר אנרג'י - שותפות מוגבלתאליידקבוצת אלייד470

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514755461או. פי. אס. אי אי. או. אר. בע"מאליידקבוצת אלייד471

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511919896או. פי. אס. אי. אס. סי. אס. בע"מאליידקבוצת אלייד472

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514266527או. פי. אר. אס. בע"מאליידקבוצת אלייד473

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511919896או.פי.אס.אי (שינוע בינלאומי) בע"מאליידקבוצת אלייד474

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512549924אוטו דיל מכירות רכב 1997 בע"מאליידקבוצת אלייד475

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516094539אוטונומוס מוביליטי ישראל בע"מ אליידקבוצת אלייד476

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516251964אלייד - נופר אנרג'י (ניהול) בע"מאליידקבוצת אלייד477

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540296621אלייד - רכבת קלה תל אביב - שותפות מוגבלתאליידקבוצת אלייד478

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515028413אלייד ג'י פי בע"מאליידקבוצת אלייד479

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514961853אלייד ג'נרי 2 בע"מאליידקבוצת אלייד480

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511282279אלייד החזקות בע"מאליידקבוצת אלייד481

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514151679אלייד ייזום ופיתוח בע"מאליידקבוצת אלייד482

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513973230אלייד לוגיסטיקה בע"מאליידקבוצת אלייד483

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540292562אלייד מגורים - שותפות מוגבלתאליידקבוצת אלייד484

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520027822אלייד נדל"ן בע"מאליידקבוצת אלייד485

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510726243אלייד סוכנויות ביטוח (1975) בע"מאליידקבוצת אלייד486

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550253934אלייד ש.מ שותפות מוגבלתאליידקבוצת אלייד487

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515705218אלייד תשתיות בע"מאליידקבוצת אלייד488

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516188430אלייד תשתיות ניהול שותפיות בע"מאליידקבוצת אלייד489

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513973271אמקול בע"מאליידקבוצת אלייד490

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515108355אקליפטוס תעשיות בע"מאליידקבוצת אלייד491

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516014784ארבע איי התפלה בע"מאליידקבוצת אלייד492

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515945905גומי עין שמר בע"מאליידקבוצת אלייד493

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514704386דובריש מגדלים בע"מאליידקבוצת אלייד494

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513899484דיירקט קפיטל ישראל בע"מאליידקבוצת אלייד495

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510356561החברה לפיתוח חוף התכלת  (תל אביב הרצליה) בע"אליידקבוצת אלייד496

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510459605השבק השקעות ישראל בע"מאליידקבוצת אלייד497

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510167232חב' חלקה 4 גוש 6605 בע"מאליידקבוצת אלייד498

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510259591חברת חלקה 104-102 בגוש 6608 בע"מאליידקבוצת אלייד499

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510528227חברת מפיצים של רכב צ'מפיון בע"מאליידקבוצת אלייד500

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515953081חובב אנרגיית כוח בע"מאליידקבוצת אלייד501

אליידקבוצת אלייד502
מטרופוליס (פ.א.א) 

2011 יזמות אורבנית בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514614841

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514834456מטרופוליס התחדשות עירונית הדר יוסף (2013) בע"אליידקבוצת אלייד503

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514834357מטרופוליס התחדשות עירונית מנדלבלט אבל עזרא 2013אליידקבוצת אלייד504

אליידקבוצת אלייד505
מטרופוליס התחדשות עירונית צבי המעיין 2013 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514834381

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513736504ממגורות ומכוניות בע"מאליידקבוצת אלייד506

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540292554מתחם הרכבת הגר"א - שותפות מוגבלתאליידקבוצת אלייד507

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510281793נכסי גוש 6590 בע"מאליידקבוצת אלייד508

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516022613סופר לוג'יסטיקס בע"מאליידקבוצת אלייד509

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516241676סמארט טי. אל. וי. - קבוצת רכבת קלה בע"מ אליידקבוצת אלייד510

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515940302סנפלקס השקעות בע"מאליידקבוצת אלייד511

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510407398פיתוח משותף (חוף התכלת - וילף) בע"מאליידקבוצת אלייד512

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513973255צ'מפיון מוטורס בע"מאליידקבוצת אלייד513

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513051680צ'מפיון קאר בע"מאליידקבוצת אלייד514

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510527815צ'מפיון רנט א קר ישראל 1969 בע"מאליידקבוצת אלייד515

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא5112542721קבוצת כרמלטון בע"מאליידקבוצת אלייד516

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510542327רכב צ'מפיון נגב (1970) בע"מאליידקבוצת אלייד517

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרElectra East Europe B.V  אלקוקבוצת אלקטרה518

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512510942מיכאל ומרסי זלקינד החזקות (1997) בע"ממיכאל זלקינדקבוצת אלקטרה519

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרElectra Investments Holland B.V  אלקוקבוצת אלקטרה520

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר  Glotir Trading Ltdאלקוקבוצת אלקטרה521

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר Elco Holland B.Vאלקוקבוצת אלקטרה522

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר Electech Holding B.Vאלקוקבוצת אלקטרה523

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558235354(עסקה משותפת) SLAB TRACK אלקוקבוצת אלקטרה524

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514921956 אלקטרה ביצוע מידטאון ת"א בע"מאלקוקבוצת אלקטרה525

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515984490 נכסי אריאל -בית הטרמינל 2 לוד, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה526

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513133728 נכסי אריאל קמפוס אלן טיוריג 3 הרצליה, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה527

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAfcon Electra Romania SAאלקוקבוצת אלקטרה528
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAfcon Electra Yardenאלקוקבוצת אלקטרה529

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAirwell Residental SASאלקוקבוצת אלקטרה530

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAlpha Telecom Europe Limitedאלקוקבוצת אלקטרה531

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAmericn Landmark L.L.Cאלקוקבוצת אלקטרה532

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרBellingen Limitedאלקוקבוצת אלקטרה533

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרC.N TECH limitedאלקוקבוצת אלקטרה534

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרElco North America II Incאלקוקבוצת אלקטרה535

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרElectech Luxemburg Holding S.A.R.Lאלקוקבוצת אלקטרה536

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרElectech Real Estate B.Vאלקוקבוצת אלקטרה537

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרElectech Real Estate Gibraltarאלקוקבוצת אלקטרה538

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרElectra America Incאלקוקבוצת אלקטרה539

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרElectra APM SpZ.o.oאלקוקבוצת אלקטרה540

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרElectra Bulgaria Ltdאלקוקבוצת אלקטרה541

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרElectra East Europe B.Vאלקוקבוצת אלקטרה542

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרElectra Investments Holland B.Vאלקוקבוצת אלקטרה543

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר Electra M&E Engineering systems SRL Romaniaאלקוקבוצת אלקטרה544

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרElectra M&E Hungary KFTאלקוקבוצת אלקטרה545

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרElectra M&E Ltdאלקוקבוצת אלקטרה546

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרElectra M&E Polskaאלקוקבוצת אלקטרה547

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרElectra Properties Ltdאלקוקבוצת אלקטרה548

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרElectra USA Incאלקוקבוצת אלקטרה549

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרElectra Varna Ltdאלקוקבוצת אלקטרה550

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרElectra Westminster Ltdאלקוקבוצת אלקטרה551

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרEletco LDAאלקוקבוצת אלקטרה552

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרEletco LDAאלקוקבוצת אלקטרה553

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרEMMSA Deutschland GmbHאלקוקבוצת אלקטרה554

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרEtcoאלקוקבוצת אלקטרה555

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרETCO FM Limitedאלקוקבוצת אלקטרה556

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGilston Electrical Contracting Corpאלקוקבוצת אלקטרה557

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרHellman Electric Corpאלקוקבוצת אלקטרה558

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרKUB Electra Balticאלקוקבוצת אלקטרה559

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMEC Elevators Ltdאלקוקבוצת אלקטרה560

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMEC Ltdאלקוקבוצת אלקטרה561

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMorgal Investment Limitedאלקוקבוצת אלקטרה562

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMorgal Investment LLC   אלקוקבוצת אלקטרה563

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר   Morgal Investment LLCאלקוקבוצת אלקטרה564

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרNovelSum Limitedאלקוקבוצת אלקטרה565

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרOTS Omni Trading SERVICESאלקוקבוצת אלקטרה566

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרOTS Omni Trading SERVICESאלקוקבוצת אלקטרה567

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרOxford Federal LLCאלקוקבוצת אלקטרה568

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרSIA Unico  אלקוקבוצת אלקטרה569

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרStructure 7 LLCאלקוקבוצת אלקטרה570

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרSuvorovo Properties Ltdאלקוקבוצת אלקטרה571

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר Total Environmental Solutions TES BVאלקוקבוצת אלקטרה572

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510701485א. צום מעליות בע"מאלקוקבוצת אלקטרה573

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540252392א.א פרויקט עתידים מיזם משותףאלקוקבוצת אלקטרה574

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512742800א.ל.א תעשיות לאיכות הסביבה בע"מאלקוקבוצת אלקטרה575

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558053088אורתם אלקטרה אסותאאלקוקבוצת אלקטרה576

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515941961איי פלוס סטריט מול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה577

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510832306אל - רם גנרטורים בע"מאלקוקבוצת אלקטרה578

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540224458אלקו-ארדן מיזם משותף אלקוקבוצת אלקטרה579

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540229168אלקו - ואלויטליה טי.ג'י.טי - ג'י. שותפות כלליתאלקוקבוצת אלקטרה580

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515535474אלקו - סולריס מערכות סולאריות צפות בע"מאלקוקבוצת אלקטרה581

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516042363אלקו אירוח בע"מאלקוקבוצת אלקטרה582

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540236296אלקו אלקטרה בניה - מיזם משותףאלקוקבוצת אלקטרה583

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520025370אלקו בע"מאלקוקבוצת אלקטרה584

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540219763אלקו לסיכו מיזם משותף אלקוקבוצת אלקטרה585

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515725034תיאטרון החלומות בע"מאלקוקבוצת אלקטרה586

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550277834דרים גרופ הולדינס שותפות מוגבלתאלקוקבוצת אלקטרה587

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512510942מיכאל ומרסי זלקינד החזקות (1997) בע"מקבוצת אלקטרה588
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550277826דרים מדיה הולדינגס שותפות מוגבלתאלקוקבוצת אלקטרה589

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550271423אלקו סולריס שותפות מוגבלתאלקוקבוצת אלקטרה590

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550277842הוט סינמה שותפות מוגבלתאלקוקבוצת אלקטרה591

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516042058אלקו פנאי בע"מאלקוקבוצת אלקטרה592

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540273398אלקו שמרלינג מערכות היברידיות אלקוקבוצת אלקטרה593

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540239936אלקטרה-בסט שותפות רשומהאלקוקבוצת אלקטרה594

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540240900אלקטרה אורתם- אגירה שואבה מנרהאלקוקבוצת אלקטרה595

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514282615אלקטרה איקומרס - מסחר אלקטרוני בע"מאלקוקבוצת אלקטרה596

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510651375אלקטרה אלקו התק"ש בע"מ  אלקוקבוצת אלקטרה597

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540273380אלקטרה אנרגיה קוויק סייפטי מיזם משותף אלקוקבוצת אלקטרה598

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511095853אלקטרה אפ אם- אחזקת מבנים ומערכות בע"מאלקוקבוצת אלקטרה599

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511538829אלקטרה אף אם - חטיבת השירות הנייד בע"מאלקוקבוצת אלקטרה600

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558218608אלקטרה בניה אלקטרה-פרוייקט החורשהאלקוקבוצת אלקטרה601

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510617194אלקטרה בניה בע"מ אלקוקבוצת אלקטרה602

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510617194אלקטרה בניה בע"מ +אלקו התקנות ושירותים (1973) בעאלקוקבוצת אלקטרה603

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520028911אלקטרה בע"מאלקוקבוצת אלקטרה604

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558271797אלקטרה בע"מ ברושניר בע"מ - ד.מ. מודיעיןאלקוקבוצת אלקטרה605

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540251766אלקטרה ברושניר מיזם משותףאלקוקבוצת אלקטרה606

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512837642אלקטרה גרינטק בע"מאלקוקבוצת אלקטרה607

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511532293אלקטרה דנקו בע"מאלקוקבוצת אלקטרה608

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558342614אלקטרה דנקו פרוייקטיםאלקוקבוצת אלקטרה609

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558218764אלקטרה המבנה העליון (עוסק)אלקוקבוצת אלקטרה610

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558218764אלקטרה המבנה העליון (עוסק)אלקוקבוצת אלקטרה611

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512649146אלקטרה השקעות (1998) בע"מאלקוקבוצת אלקטרה612

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510869977אלקטרה זכיינות בע"מאלקוקבוצת אלקטרה613

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510188303אלקטרה טכנולוגיות חכמות בע"מאלקוקבוצת אלקטרה614

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510625486אלקטרה י.ב אחזקות מערכות בע"מאלקוקבוצת אלקטרה615

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540287349אלקטרה י.ח, שותפות מוגבלתאלקוקבוצת אלקטרה616

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515581973אלקטרה מדף 1 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה617

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515945400אלקטרה מדף 2 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה618

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515954584אלקטרה דיגיטל בע"מאלקוקבוצת אלקטרה619

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520039975אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מאלקוקבוצת אלקטרה620

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520039967אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מאלקוקבוצת אלקטרה621

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550247001אלקטרה נקסט אנרג'י - שותפות מוגבלתאלקוקבוצת אלקטרה622

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514771500אלקטרה נקסט אנרג'י מערכות גיאותרמיות בע"מ אלקוקבוצת אלקטרה623

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540240892אלקטרה סולל בונה-אגירה שאובה גלבועאלקוקבוצת אלקטרה624

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515503878אלקטרה סקיוריטי בע"מאלקוקבוצת אלקטרה625

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514658525אלקטרה פיננסים בע"מאלקוקבוצת אלקטרה626

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514492339אלקטרה פתרונות חנייה בע"מאלקוקבוצת אלקטרה627

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511816233אלקטרה צריכה (1993) בע"מאלקוקבוצת אלקטרה628

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516101979אלקטרה קמפוס תפעול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה629

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515733384אלקטרה שערי הבירה בע"מאלקוקבוצת אלקטרה630

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515733384אלקטרה שערי הבירה בע"מאלקוקבוצת אלקטרה631

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570051615אלקטרה תעמל - אגודה שיתופית חקלאית בע"מאלקוקבוצת אלקטרה632

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513850800אלקטרה תעשיות בע"מאלקוקבוצת אלקטרה633

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512202326אלקטרה תקשורת בע"מאלקוקבוצת אלקטרה634

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511365215אלקטרה תשתיות  בע"מ אלקוקבוצת אלקטרה635

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515233906אמות מבשרת ציון בע"מאלקוקבוצת אלקטרה636

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540166188אמצעי כיבוי ומיגון למתקני גז קרית אתאאלקוקבוצת אלקטרה637

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513678169אס. זד מערכות בע"מאלקוקבוצת אלקטרה638

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515798619אפ טאון מגורים ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה639

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515797207אפ טאון מסחר ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה640

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510202724אפיקי גז בע"מאלקוקבוצת אלקטרה641

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515710747אריאל מערכות חניה בע"מאלקוקבוצת אלקטרה642

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515900496אריאל ספא אלון ספורט קלאב בע"מאלקוקבוצת אלקטרה643

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513028753אריאל ספא בע"מ אלקוקבוצת אלקטרה644

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516086782אריאל שופ-בנייני א.כ ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה645

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515797447אריאל שופ .סוהו נתניה, ניהול ומסחר בע"מאלקוקבוצת אלקטרה646

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511958183אריאל שופ בע"מאלקוקבוצת אלקטרה647

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515753275אריאל שופ יובלים סנטר, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה648

תאריך עדכון 10/08/2022
11



 

רשימת הגורמים הריכוזיים*
לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516103835אריאל שופ. ביקל סנטר, ניהול ומסחר בע"מאלקוקבוצת אלקטרה649

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516103827אריאל שופ. קניון ויוה חדרה, ניהול ומסחר בע"מאלקוקבוצת אלקטרה650

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558225975אשטרום אלקטרה ארלוזרוב 17אלקוקבוצת אלקטרה651

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558146072אשטרום אלקטרה פרויקט ב.ס.ראלקוקבוצת אלקטרה652

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511571879ב.ש.ט.-תחזוקת מבנים בע"מאלקוקבוצת אלקטרה653

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550250658ביצוע מידטאון ת"א, שותפות מוגבלתאלקוקבוצת אלקטרה654

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512478181בית  אמרגד-ניהול  ואחזקה בע"מאלקוקבוצת אלקטרה655

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512099813בית  קליפורניה (יגאל  אלון) תפעול  ואחזקה  בע"מאלקוקבוצת אלקטרה656

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513728212בית אפריקה ישראל - ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה657

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512106469בית נח-ניהול ואחזקה בע"מאלקוקבוצת אלקטרה658

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513999540בית רם תפעול (פ"ת) 2007 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה659

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511518607בית שרבט  -ניהול  ואחזקה  בע"מאלקוקבוצת אלקטרה660

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512948027ג. זלקינד בע"מאלקוקבוצת אלקטרה661

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540226669גדיר-אלקו מיזם משותףאלקוקבוצת אלקטרה662

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513984492גרין פארק בע"מאלקוקבוצת אלקטרה663

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520037177גרנית הכרמל השקעות בע"מאלקוקבוצת אלקטרה664

לאלאלאלאלאלאכןלאלאלא-דניאל זלקינדאלקוקבוצת אלקטרה665

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558235222דניה סיבוס אלקטרה ביצוע בנק ישראלאלקוקבוצת אלקטרה666

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558226973חברה משותפת אכזיב נהריהאלקוקבוצת אלקטרה667

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558003919חופרי השרון וואבאו אלקוקבוצת אלקטרה668

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512951682חניון בית שרבט - היכל הסיטי ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה669

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514096601חניון מנחם בגין 48 ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה670

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514163302חניון מרכז ויצמן,ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה671

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513811869חניון ציון ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה672

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513811869חניון ציון ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה673

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512439464חניוני נכסי אריאל בע"מ (חניון אלון)אלקוקבוצת אלקטרה674

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511147183טווס שמירה אבטחה ושרותי נקיון בע"מאלקוקבוצת אלקטרה675

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513850081טי.אם.אס מערכות ניהול תנועה בע''מאלקוקבוצת אלקטרה676

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512318924טיקטינר טמיר (1996) א.ג. בע"מאלקוקבוצת אלקטרה677

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510545742טיקטינר טמיר בע"מאלקוקבוצת אלקטרה678

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515642866כרמל בנגב (2017) מ.א. בע"מאלקוקבוצת אלקטרה679

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511845091מ.ת.נ.א ניהול ואחזקה בע"מאלקוקבוצת אלקטרה680

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516103207מבט לאופק מודיעין (2019) בע"מאלקוקבוצת אלקטרה681

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514617091מבט לנגב בע"מאלקוקבוצת אלקטרה682

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540246410מבט לנגב הקמה שותפות מוגבלתאלקוקבוצת אלקטרה683

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514721646מבט לנגב תפעול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה684

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510789464מגאסון אלקטרוניקה ובקרה (1978) בע"מאלקוקבוצת אלקטרה685

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515984433מגדל המלאכה לוד ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה686

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512738808מגדל לוינשטין-נכסי אריאל ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה687

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512977687מגדל סהר,ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה688

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512114984מגדלי פז ניהול ואחזקה בע"מאלקוקבוצת אלקטרה689

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511897043מולטיקו ניהול נכסים (1993 ) בע"מאלקוקבוצת אלקטרה690

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512543463מולטיקו ניהול רחוב הברזל בע"מאלקוקבוצת אלקטרה691

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512777947מולטיקו שער הסיטי בע"מאלקוקבוצת אלקטרה692

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512453010מוצרי גז עציון בע"מאלקוקבוצת אלקטרה693

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540255932מט"ש נמל אשדוד - מיזם משותףאלקוקבוצת אלקטרה694

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558293163מיזם משותף - כביש 35אלקוקבוצת אלקטרה695

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515477743מיט אין פלייס בע"מאלקוקבוצת אלקטרה696

לאלאלאלאלאלאכןלאלאלא-מיכאל זלקינדאלקוקבוצת אלקטרה697

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513455238מכלול פתרונות בע"מאלקוקבוצת אלקטרה698

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא557593191מל"ן מגדל הרכבתאלקוקבוצת אלקטרה699

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511927121מרכז גולדה משרדים-מסחר ניהול ואחזקה בע"מאלקוקבוצת אלקטרה700

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513385187מרכז ויצמן ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה701

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512149261מרכז עסקים תובל 5-ניהול ואחזקה בע"מאלקוקבוצת אלקטרה702

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513141408נכסי  אריאל- מגדל  פז 2,ניהול  בע"מאלקוקבוצת אלקטרה703

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512917477נכסי אריאל- אבא אבן 10 מגדל סי הרצליה,ניהול בע"אלקוקבוצת אלקטרה704

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513128249נכסי אריאל- בית אמריקה  ר"ג, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה705

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514142496נכסי אריאל- בית רשתות, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה706

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512391848נכסי אריאל- הברזל 3,ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה707

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512493198נכסי אריאל- מגדל "אי" תל אביב ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה708
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511741431נכסי אריאל- מגדל בית ציון, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה709

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515706414נכסי אריאל- מגדל סוהו נתניה, תפעול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה710

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513017418נכסי אריאל- מגדל פז 3, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה711

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515706406נכסי אריאל- מידטאון אחזקת מגורים בע"מאלקוקבוצת אלקטרה712

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515710796נכסי אריאל- מידטאון ניהול משרדים בע"מאלקוקבוצת אלקטרה713

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512368549נכסי אריאל- מידטאון, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה714

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515683480נכסי אריאל- קמפוס בר אילן ,ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה715

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513157313נכסי אריאל- של,ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה716

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512977042נכסי אריאל- תפעול מבנים בע"מ(בן צבי 9 ב"ש)אלקוקבוצת אלקטרה717

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511836884נכסי אריאל-אביב בגימל ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה718

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516103801נכסי אריאל-אלקטרה על הים בת ים,ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה719

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515731628נכסי אריאל-אמות הברזל 30, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה720

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514849397נכסי אריאל-אמות פלטינום, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה721

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512698168נכסי אריאל-ב.א פתח תקוה ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה722

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512571043נכסי אריאל-ב.א.ב ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה723

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513070672נכסי אריאל-בית אחדות, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה724

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511739898נכסי אריאל-בית אמות-כלל תקשורת,ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה725

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515157857נכסי אריאל-בית אמות היצירה פ"ת, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה726

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515683464נכסי אריאל-בית אמפא תל אביב, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה727

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513105247נכסי אריאל-בית דרור זיויאל, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה728

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514190396נכסי אריאל-בית הבינלאומי ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה729

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512351719נכסי אריאל-בית מדעים רחובות, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה730

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512690769נכסי אריאל-בית נטע, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה731

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513157321נכסי אריאל-בית רמז, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה732

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513618041נכסי אריאל-גלובל פארק בע"מאלקוקבוצת אלקטרה733

אלקוקבוצת אלקטרה734
נכסי אריאל-האי במרינה, ניהול בע"מ (בית עמגר 

(2017
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513410761

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511880866נכסי אריאל-הברזל 26,ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה735

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514072552נכסי אריאל-הרובע חיפה,ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה736

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513050435נכסי אריאל-חניון החשמונאים ניהול  ע"מ (קרליבך 1 2017אלקוקבוצת אלקטרה737

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513907816נכסי אריאל-חניון לינקולן רובינשטיין, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה738

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514086800נכסי אריאל-חניון עמגר ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה739

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511515942נכסי אריאל-טוליפמן 7, ניהול בעי"מאלקוקבוצת אלקטרה740

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513594630נכסי אריאל-כוכב הרצליה,ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה741

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513749200נכסי אריאל-מגדל אדגר,ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה742

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514525294נכסי אריאל-מגדל אלקטרה, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה743

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514608322נכסי אריאל-מגדל ארמון ניהול בע"מ (פסגות ירושלים 2017אלקוקבוצת אלקטרה744

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513794941נכסי אריאל-מגדל הכיכר ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה745

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513618033נכסי אריאל-מגדל המוזיאון, ניהל בע"מאלקוקבוצת אלקטרה746

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515706364נכסי אריאל-מגדל מפי 4 נתניה ,ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה747

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514488451נכסי אריאל-מגדל נווה צדק נהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה748

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514856954נכסי אריאל-מגדל צ'מפיון, תפעול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה749

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512368572נכסי אריאל-מגדל ששון חוגי,ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה750

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515869535נכסי אריאל-מגדל תוהא, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה751

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514849389נכסי אריאל-מגדלי בלו ,ניהול בע"מ(5+6)אלקוקבוצת אלקטרה752

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512966870נכסי אריאל-מגדלי לגון נתניה,ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה753

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514096643נכסי אריאל-מגדלי נאם, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה754

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512535428נכסי אריאל-מטלון סנטר, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה755

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513070656נכסי אריאל-מרכז הנחושת, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה756

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512121641נכסי אריאל-מרכז רורברג למדע,ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה757

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512931833נכסי אריאל-מרכז רימון אלעד-ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה758

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511741449נכסי אריאל-מרכזי אפ"י, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה759

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514807619נכסי אריאל-מדעים 1 רחובות, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה760

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513452243נכסי אריאל-פארק רחובות,ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה761

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514142469נכסי אריאל-פדלון שפונדר ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה762

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511515900נכסי אריאל-פרוייקטים בע"מאלקוקבוצת אלקטרה763

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514473586נכסי אריאל-צוקי השמורה,ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה764

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516065398נכסי אריאל-תחנה מרכזית לב המפרץ חיפה,ניהול בעאלקוקבוצת אלקטרה765

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513098293נכסי אריאל - אמות אטריום ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה766

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516025616נכסי אריאל - בית אינטר גאמא ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה767

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514651967נכסי אריאל - בית קרת"א , ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה768
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513999532נכסי אריאל - בית רשת, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה769

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514096650נכסי אריאל - בנייני הראל סיטי בע"מאלקוקבוצת אלקטרה770

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512842774נכסי אריאל - דגל העיר ראשל"צ ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה771

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514583731נכסי אריאל - חניון מגדל אלקטרה, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה772

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514608348נכסי אריאל - חניון מגדל ארמון ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה773

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513811877נכסי אריאל - מגדל דיסקונט , ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה774

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514659192נכסי אריאל - מגדלי יו ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה775

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514072529נכסי אריאל - ניהול בית איילון ר"ג בע"מאלקוקבוצת אלקטרה776

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514072552נכסי אריאל - ניהול חניון איילון ר"ג בע"מאלקוקבוצת אלקטרה777

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513012534נכסי אריאל - רחוב המלאכה ראש העין, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה778

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512884065נכסי אריאל -בית  רובינשטיין, ניהול  בע"מאלקוקבוצת אלקטרה779

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512217969נכסי אריאל -בית הראל ירושלים,ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה780

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513604041נכסי אריאל -בית לז-רום, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה781

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513070664נכסי אריאל -בית מעיא, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה782

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511674582נכסי אריאל -נווה נוף, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה783

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514466887נכסי אריאל -נחמני 27 ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה784

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514072552נכסי אריאל – ואדי סליב, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה785

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515731602נכסי אריאל אמות הר חוצבים ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה786

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515731545נכסי אריאל אמות מכבי נתניה ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה787

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515157733נכסי אריאל אמות קריית המדע ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה788

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516001617נכסי אריאל בית ביטא ב"ש ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה789

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514163286נכסי אריאל בית חיון ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה790

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515984458נכסי אריאל בית עוז א"ד ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה791

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512380098נכסי אריאל בע"מאלקוקבוצת אלקטרה792

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513618025נכסי אריאל חניון מגדל המוזיאון (2004) בע"מאלקוקבוצת אלקטרה793

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513642470נכסי אריאל חניון מגדל סונול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה794

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515984458נכסי אריאל יעקב פריימן 20 ראשלצ ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה795

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513897074נכסי אריאל ירושלים, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה796

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514142553נכסי אריאל כפר נטר ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה797

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515984441נכסי אריאל לישנסקי 3 ראשלצ ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה798

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514537992נכסי אריאל מגדל בארי ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה799

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513133728נכסי אריאל - קמפוס אלן טיורינג 3 הרצליה, ניהול בע"אלקוקבוצת אלקטרה800

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513642496נכסי אריאל מגדל סונול ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה801

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512792557נכסי אריאל מגדלי הסיבים, תפעול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה802

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513976209נכסי אריאל מגדלי הרכבת ת"א בע"מאלקוקבוצת אלקטרה803

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513023895נכסי אריאל מלונות דירות בע"מאלקוקבוצת אלקטרה804

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512217985נכסי אריאל מתחם אכזיב ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה805

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515994770נכסי אריאל מתחם רמלה בע"מאלקוקבוצת אלקטרה806

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511515900נכסי אריאל פרויקטים בע"מאלקוקבוצת אלקטרה807

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514096635נכסי אריאל קריות,ניהול בע"מ (ג'נרי)אלקוקבוצת אלקטרה808

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513604033נכסי אריאל קרית הממשלה רבין ב' ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה809

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512904806נכסי ח.נ אריאל -שירותים 2000 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה810

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512516568נכסי ח.נ אריאל ב.א.ח ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה811

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510534928נכסי ח.נ אריאל נאמנויות למשקיעי חוץ בע"מאלקוקבוצת אלקטרה812

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512228669נכסי ח.נ. אריאל-בית אשד רובוטק בע"מאלקוקבוצת אלקטרה813

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512918632נרקיס שרותי הנהלת חשבונות 2000 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה814

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516118619נתיב לעיר בע"מאלקוקבוצת אלקטרה815

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514649664ס. סופר אספקת חשמל בע"מאלקוקבוצת אלקטרה816

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550239461סולאר ק.ס - שותפות מוגבלתאלקוקבוצת אלקטרה817

אלקוקבוצת אלקטרה818
סולון/אלקו אנרגיות מתחדשות/כרמים-עידן, 

שותפת מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550247704

אלקוקבוצת אלקטרה819
סולל בונה אלקטרה, פרויקט הדסה - שותפות 

רשומה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540232758

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512469263סופר אור-גז בע"מאלקוקבוצת אלקטרה820

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514127588סופר אנ. ג'י. חברה לחלוקת גז טבעי בע"מאלקוקבוצת אלקטרה821

אלקוקבוצת אלקטרה822
סופר אנ. ג'י. חדרה והעמקים חברה לחלוקת גז 

טבעי בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514820869

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא 515160976סופר אנ.ג'י. תפעול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה823

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515109106סופר גז טבעי מוזרם בע"מאלקוקבוצת אלקטרה824

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513326231סופר גרופ, מוצרים ובטיחות בע"מאלקוקבוצת אלקטרה825

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514429703סופר סולאר פרוייקטים 12 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה826

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514429695סופר סולאר פרוייקטים 13 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה827

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514429679סופר סולאר פרוייקטים 15 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה828
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514429661סופר סולאר פרוייקטים 16 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה829

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514454305סופר סולאר פרוייקטים 19 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה830

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514454297סופר סולאר פרוייקטים 20 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה831

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514454321סופר סולאר פרוייקטים 22 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה832

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514454313סופר סולאר פרוייקטים 23 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה833

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514454271סופר סולאר פרוייקטים 24 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה834

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514478122סופר סולאר פרוייקטים 25 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה835

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514478114סופר סולאר פרוייקטים 26 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה836

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514478106סופר סולאר פרוייקטים 27 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה837

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514478080סופר סולאר פרוייקטים 28 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה838

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514406966סופר סולאר פרוייקטים 3 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה839

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514514728סופר סולאר פרוייקטים 30 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה840

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514514769סופר סולאר פרוייקטים 31 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה841

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514514736סופר סולאר פרוייקטים 32 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה842

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514514751סופר סולאר פרוייקטים 33 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה843

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514514744סופר סולאר פרוייקטים 34 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה844

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514409960סופר סולאר פרוייקטים 5 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה845

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514409952סופר סולאר פרוייקטים 6 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה846

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514410075סופר סולאר פרוייקטים 7 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה847

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514361997סופר סי. אנ. ג'י. בע"מאלקוקבוצת אלקטרה848

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511407124סופרגז - רחובות (1989) בע"מאלקוקבוצת אלקטרה849

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512456823סופרגז אחזקות עציון (1997) בע"מאלקוקבוצת אלקטרה850

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516077989סופרגז אנרגיה בע"מאלקוקבוצת אלקטרה851

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511049280סופרגז אשכולות בע"מאלקוקבוצת אלקטרה852

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511499923סופרגז הנגב (1990) בע"מ אלקוקבוצת אלקטרה853

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510902638סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מאלקוקבוצת אלקטרה854

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514391853סופרגז טבעי אחזקות בע"מאלקוקבוצת אלקטרה855

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514403013סופרגז טבעי בע"מאלקוקבוצת אלקטרה856

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514948157סופרגז טבעי לתחבורה בע"מ אלקוקבוצת אלקטרה857

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510435258סי.אי.טק מערכות (2015) בע"מאלקוקבוצת אלקטרה858

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558093258עסקה משותפת דבליו פרייםאלקוקבוצת אלקטרה859

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514395417פ.ס.ע - טמבור 1 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה860

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514406982פ.ס.ע 2 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה861

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514395425פ.ס.ע 3 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה862

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515703858פ.ק. אלקטרה בע"מאלקוקבוצת אלקטרה863

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515723427פ.ק. אלקטרה מערכות כוח בע"מאלקוקבוצת אלקטרה864

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515941979פיט אנד ספא ניהול מתחמים בע"מאלקוקבוצת אלקטרה865

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540259496פרוייקט פולינום מיזם משותףאלקוקבוצת אלקטרה866

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540252343פרוייקט שפדן (א.ל.שט) - מיזם משותףאלקוקבוצת אלקטרה867

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא557619657פרויקט אורנים בע"מ, אלקטרה נדל"ן בע"מ, שותפותאלקוקבוצת אלקטרה868

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558080905פרויקט סוהו עסקה משותפתאלקוקבוצת אלקטרה869

אלקוקבוצת אלקטרה870
צ.מ.ח המרמן בע"מ-אלקטרה בניה בע"מ, ביצוע 

אכזיב
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558255477

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512773334צ.מ.ח.-קריב חברה לבנין בע"מאלקוקבוצת אלקטרה871

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550018212צ.מ.ח.-קריב שותפות מוגבלתאלקוקבוצת אלקטרה872

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511462129צובר ישראל שיווק גז בע"מאלקוקבוצת אלקטרה873

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511541286ק.א. ציוד חשמלי בע"מאלקוקבוצת אלקטרה874

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512986829ק.א. תאורה בע"מאלקוקבוצת אלקטרה875

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511377319קדר מערכות מיזוג אוויר (1989) בע"מאלקוקבוצת אלקטרה876

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512045790קידמת אילון -תפעול  ואחזקה  בע"מאלקוקבוצת אלקטרה877

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515435279קמפוס אלקטרה בע"מאלקוקבוצת אלקטרה878

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515984185קנדי סנטר ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה879

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540235603שותפות אלקטק נדל"ן וניהולאלקוקבוצת אלקטרה880

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558179107שותפות אלקטרה - תחנת האומה (עוסק)אלקוקבוצת אלקטרה881

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558179107שותפות אלקטרה - תחנת האומה (עוסק)אלקוקבוצת אלקטרה882

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558261913תדהר בניה בע"מ-אלקטרה בניה בע"מ ,פרויקט טבעאלקוקבוצת אלקטרה883

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510607328אלקטרה נדל"ן בע"מאלקוקבוצת אלקטרה884

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540303583אלה מותגים וסחר שותפות מוגבלתאלקוקבוצת אלקטרה885

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515929842אופיס 3000 דיוטי בע"מאלקוקבוצת אלקטרה886

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512072828סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מאלקוקבוצת אלקטרה887

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550277966אלקטרה צריכה שותפות מוגבלתאלקוקבוצת אלקטרה888
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515725026אלקטרה צריכה 2017 בע"מאלקוקבוצת אלקטרה889

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516387115אלקטרה קמעונאות חשמל בע"מאלקוקבוצת אלקטרה890

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512017989יינות ביתן בע"מאלקוקבוצת אלקטרה891

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515454999מגה בעיר קמעונאות בע"מאלקוקבוצת אלקטרה892

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520036187מגה קמעונאות בע"מאלקוקבוצת אלקטרה893

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512781154ע.ר צים שיווק ישיר בע"מאלקוקבוצת אלקטרה894

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513477778היפר רמה (2003) בע"מאלקוקבוצת אלקטרה895

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512716093סופר יזהר ביחד בע"מאלקוקבוצת אלקטרה896

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513494849א. אמדן לקמעונאות והשקעות בע"מאלקוקבוצת אלקטרה897

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513075218סיטונאות תנובת הדרום בע"מאלקוקבוצת אלקטרה898

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516178431פרויקט סוהו - חברת ניהול בע''מאלקוקבוצת אלקטרה899

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516275229חברת ניהול חניון (א.ב.) בע"מאלקוקבוצת אלקטרה900

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרElectech Real Estate B.Vאלקוקבוצת אלקטרה901

אלקוקבוצת אלקטרה902
 Americn Landmark Residential Holdings

INVESTMENT L.L.C (DE) (DE)
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרJJ Electra America LLCאלקוקבוצת אלקטרה903

אלקוקבוצת אלקטרה904
 ELECTRA CAPITAL PM ORIGINATOR

INC
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515910974אלקטרה תשתיות ואנרגיה בע"מאלקוקבוצת אלקטרה905

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516214095אלקטרה תומר בע"מאלקוקבוצת אלקטרה906

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515907020מטרוניקס אוטומציה בע"מאלקוקבוצת אלקטרה907

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516245263קמפוס אלקטרום בע"מאלקוקבוצת אלקטרה908

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510064603נכסי אריאל בית אמפא תל אביב ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה909

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510678345נכסי אריאל (ילדי טהרן 12 ראשל"צאלקוקבוצת אלקטרה910

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515958403חניוני נכסי אריאל-תל אביב בע"מאלקוקבוצת אלקטרה911

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516206596נכסי אריאל - אם טאוור, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה912

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516206539חניון אם טאוור - ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה913

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516206448חניון תאומי רובינשטיין, ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה914

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516206562נכסי אריאל- בנייני רובינשטיין, ניהול בע"מ אלקוקבוצת אלקטרה915

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516206554חניוני נ.א הברזל ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה916

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516206588נכסי אריאל - מרכז יעקובי מודיעין בע"מאלקוקבוצת אלקטרה917

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516251352חניון בר אילן , ניהול בע"מאלקוקבוצת אלקטרה918

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516254455חניון מרכז יעקובי מודיעיןאלקוקבוצת אלקטרה919

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516103819נכסי אריאל - אמות בית דגן בע"מאלקוקבוצת אלקטרה920

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516293883נכסי אריאל-רד ירושלים,ניהול בע''מאלקוקבוצת אלקטרה921

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516293743נכסי אריאל-הברזל 7,ניהול ואחזקה בע''מאלקוקבוצת אלקטרה922

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516293727נכסי אריאל-סלע בינוי,ניהול בע''מאלקוקבוצת אלקטרה923

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516362936נכסי אריאל-אופיסיטי,ניהול בע''מאלקוקבוצת אלקטרה924

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558425872אלקטרה בע"מ + פולדמיראלקוקבוצת אלקטרה925

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540300290אלקטרה - אוניברסיטת תל אביבאלקוקבוצת אלקטרה926

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510917388אלקטרה אפיקים בע"מאלקוקבוצת אלקטרה927

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516264801סלע ליס בע"מאלקוקבוצת אלקטרה928

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרKalimancl Properties Ltdאלקוקבוצת אלקטרה929

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516013810סופר פי.וי. בע"מאלקוקבוצת אלקטרה930

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515070845סופר פי.וי. הקמה בע"מאלקוקבוצת אלקטרה931

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרF.W.simsאלקוקבוצת אלקטרה932

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520043464אפסילון בית השקעות בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה933

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513544122אפסילון תכנון פיננסידסק"שקבוצת אלקטרה934

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515634780אפסילון מכשירים פיננסים בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה935

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550274112אפסילון הזדמנויות שותפות מוגבלתדסק"שקבוצת אלקטרה936

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510907850ברטן החזקות והשקעות בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה937

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511016206חיפה סקווש (ניהול 1984) בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה938

דסק"שקבוצת אלקטרה939
מרכז הספורט הוד השרון (1992) שותפות 

מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550012629

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511675571מרכז הספורט הוד השרון בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה940

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510910300מרכז נופש פתח תקוה בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה941

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520014143כור תעשיות בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה942

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511707879דיאיסי תקשורת וטכנולוגיה בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה943

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMICROWAVE NETWORKS, INC.דסק"שקבוצת אלקטרה944

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512895608כורשבל בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה945

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרKORIN INSURANCE LIMITEDדסק"שקבוצת אלקטרה946

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510433436כור נכסים בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה947

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520025438חברה לנכסים ולבנין בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה948
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511127722אבגד יהלום ניהול ושירותים בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה949

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512484825אם המושבות - הצפון החדש בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה950

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510040900בית הסוחרים בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה951

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510276447גוש 6127 ברחוב הרצל ברג בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה952

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510308315גילת חברה לבניה ושיכון באזורי פתוח בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה953

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512477373דרך המלך 6 (1997) בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה954

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510105281הון חברה להשקעות ונאמנות בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה955

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510081557חברת בית נחמני 22 בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה956

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510276397חברת חלקה 85 בגוש 6127 בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה957

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510276439חלקה 85 ברחוב הרצל בר-ג בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה958

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510058613מרכז הרצליה א' בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה959

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510058639מרכז הרצליה ב' בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה960

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510400757נאה ותקין בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה961

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520033689נכסי הדרים בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה962

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510341605נכסי נחלת בית השואבה בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה963

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513830968נכסים ובנין (מרכזים מסחריים) בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה964

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513709618נכסים ובנין השקעות בינלאומיות (2005) בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה965

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510050214פאר הככר בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה966

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510029366שדר חברה לבנין בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה967

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520028671נווה גד בנין ופתוח בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה968

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510907850ברטן השקעות ואחזקות בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה969

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510535420קריית תעשיות עתירות מדע בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה970

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510464589רמת אילן בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה971

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514518646נוה מול הים בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה972

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510336282נאות החן בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה973

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510360134בנמוט בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה974

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510541576קאמדב בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה975

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרIDB Group USA Investments Inc.דסק"שקבוצת אלקטרה976

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרPBC USA Investments Inc.דסק"שקבוצת אלקטרה977

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרPBEL Real Estate Ltdדסק"שקבוצת אלקטרה978

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520001736חברת גב-ים לקרקעות בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה979

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510607403מת"ם- מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה980

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512358144מרכז קונגרסים בינלאומי חיפה בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה981

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510821739שת"ם חיפה בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה982

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514189596גב-ים נגב בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה983

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513790220רמת הנשיא גב-ים בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה984

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511921785גב-ים הייטק בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה985

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510069289ביתנים לתעשייה סטנדרטדסק"שקבוצת אלקטרה986

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511797557גב-ים ממן נכסים בלוד בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה987

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511870792גב-ים קיסריה בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה988

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510087588גב-ים שירותי ניהול בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה989

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510535420קריית תעשיות עתירות מדעדסק"שקבוצת אלקטרה990

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510031834כוכב אור תעשייה ומסחר בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה991

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרQT SPE Member Incדסק"שקבוצת אלקטרה992

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCommercial Property Management LLCדסק"שקבוצת אלקטרה993

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGWP Properties LLCדסק"שקבוצת אלקטרה994

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGreat Wash Park LLCדסק"שקבוצת אלקטרה995

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרExecutive GWP Holdings LLCדסק"שקבוצת אלקטרה996

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרExecutive QT Holdings LLCדסק"שקבוצת אלקטרה997

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGreat Wash Park LLCדסק"שקבוצת אלקטרה998

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGW Management LLCדסק"שקבוצת אלקטרה999

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGW SPE Member, Incדסק"שקבוצת אלקטרה1000

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרIDBG LV GP LLCדסק"שקבוצת אלקטרה1001

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרQT Management LLCדסק"שקבוצת אלקטרה1002

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרQT SPE Member Incדסק"שקבוצת אלקטרה1003

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרSH Management LLCדסק"שקבוצת אלקטרה1004

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרFIFTH OWNERS LLC 452דסק"שקבוצת אלקטרה1005

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר  PBC USA REAL ESTATE LLCדסק"שקבוצת אלקטרה1006

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרTowne Square Mall Acquisition LLCדסק"שקבוצת אלקטרה1007

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרUS Industrial Acquisition LLCדסק"שקבוצת אלקטרה1008
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דסק"שקבוצת אלקטרה1009
 PBEL DEVELOPERS INDIA PRIVATE

LIMITED
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרPBEL Real Estate India Private Ltdדסק"שקבוצת אלקטרה1010

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרPBEL Holdings LTDדסק"שקבוצת אלקטרה1011

דסק"שקבוצת אלקטרה1012
 PBEL Property Development India

.Private Ltd
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרQT LI Holding LLCדסק"שקבוצת אלקטרה1013

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרQueensridge Properties LLCדסק"שקבוצת אלקטרה1014

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGTC Investment B.Vדסק"שקבוצת אלקטרה1015

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMicaza b.vדסק"שקבוצת אלקטרה1016

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרPBS Real Estate Holdings S.R.Lדסק"שקבוצת אלקטרה1017

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרPBST Developmenta S.R.Lדסק"שקבוצת אלקטרה1018

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרQueensridge Towers LLCדסק"שקבוצת אלקטרה1019

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520028036אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1020

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520027509אלביט בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1021

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511826919די.אי.פי אחזקות טכנולוגיה בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1022

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512999756דיליג'נס טכנולוגיות בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1023

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511772766אר די סי רפאל חברה לפתוח בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1024

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514616804אר די סיד בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1025

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאKindite Ltd515610947דסק"שקבוצת אלקטרה1026

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאCodeValue D.T. Ltd515057917דסק"שקבוצת אלקטרה1027

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512988338בריינסגייט בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1028

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרבריינסגייט אינקדסק"שקבוצת אלקטרה1029

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515065753ניטינוטס בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1030

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515138493סיקסגיל בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1031

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאSixgill Inc651109595דסק"שקבוצת אלקטרה1032

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514279645קרטיהיל (2009) בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1033

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרקרטיהיל אינקדסק"שקבוצת אלקטרה1034

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאcoramaze technologies GmbHHRB 25145דסק"שקבוצת אלקטרה1035

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515736411קורמייז טכנולוגיות בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1036

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511930125סלקום ישראל בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1037

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514389246דינמיקה רשת חנויות תקשורת בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1038

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550207765סלקום תקשורת קווית-שותפות מוגבלתדסק"שקבוצת אלקטרה1039

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513078238סלקום אחזקות (2001) בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1040

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511930190נטוויז'ן בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1041

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514268135סייפווי פתרונות אבטחת מידע בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1042

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא013513789222 נטוויז'ן תקשורת נייחת 2006 בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1043

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515784536סי.ג'י ניהול בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1044

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540279973סי.ג'י נטוורק שותפות מוגבלתדסק"שקבוצת אלקטרה1045

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515773083סי.אמ.ג'י ניהול נטוורק בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1046

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540279510סי.אמ.ג'י נטוורק שותפות מוגבלתדסק"שקבוצת אלקטרה1047

דסק"שקבוצת אלקטרה1048
ועידן פתרונות קונפרנסינג עסקיים - שותפות 

מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550277016

דסק"שקבוצת אלקטרה1049
ברק אי.טי.סי (1999) החברה לשרותי בזק 

בינלאומיים (אחזקות לווין) בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512806316

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515404770מובילאב טכנולוגיות בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1050

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514946862איי.בי.סי איזראל ברודבאנד קומפני (2013) בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1051

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540290350איי.בי.סי (אנלימיטד) החזקות שותפות מוגבלתדסק"שקבוצת אלקטרה1052

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516024148איי.בי.סי החזקות ש.כ. בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1053

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520018482מהדרין בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1054

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520025230פרי אור בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1055

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512572157מהדרין נדל"ן בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1056

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510423569הדרי בית ליד בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1057

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511006819מהדרין יצוא בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1058

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550208888מהדרין תנופורט יצוא ש.מדסק"שקבוצת אלקטרה1059

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513142430מהדרין תנופורט יצוא בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1060

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMehadrin Tnuport Marketing (UK) LTDדסק"שקבוצת אלקטרה1061

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMTEX Holland B.Vדסק"שקבוצת אלקטרה1062

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMehadrin USA Inc.דסק"שקבוצת אלקטרה1063

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMehadrin International SARLדסק"שקבוצת אלקטרה1064

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMehadrin Services SARLדסק"שקבוצת אלקטרה1065

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550214621גן פלח ש.מדסק"שקבוצת אלקטרה1066

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513427633גן פלח בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1067

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550220230ב.נ.ל תעשיות תשתית ואנרגיה ש.מדסק"שקבוצת אלקטרה1068
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512058397ב.נ.ל תעשיות תשתית ואנרגיה בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1069

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512611658מרים שוהם בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1070

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMehadrin Central Europe A.Gדסק"שקבוצת אלקטרה1071

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512812421אס.טי.אם יצוא חקלאי בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1072

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550247167מים צלולים בשרון הצפוני ש.מדסק"שקבוצת אלקטרה1073

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514800622הדרי רימון בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1074

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512149071מיזם ניהול קרנות בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1075

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570050096שדות נגב אגודה שיתופית חקלאית בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1076

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510458037גבעת אונו בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1077

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510504582עפרונים בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1078

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511004293שכונת נאה בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1079

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511180713גאס דר בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1080

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510193204חברת מגרש א בגוש 6214 תל אביב בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1081

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510193220חברת מגרש ג בגוש 6214 תל אביב בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1082

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510193212חברת מגרש ב בגוש 6214 תל אביב בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1083

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510535719חניון אואזיס בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1084

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510005705הדירה החסכונית בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1085

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512710286גב ים נחשולים בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1086

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513550707גבעת גב ים בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1087

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520016270חברה למעונות בארץ ישראל בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1088

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512357054אלתם אחזקות (1996) בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1089

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511604548אלתם חממה טכנולוגיות בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1090

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512830004ג.ב. אחזקות לווין בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1091

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514538040גולן טלקום בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1092

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514738193גולן טלקום בינלאומי בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1093

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514689280גולן טל תקשורת (2011) בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1094

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515784536סי.ג'י ניהול בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1095

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540279973סי.ג'י נטוורק שותפות מוגבלתדסק"שקבוצת אלקטרה1096

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515773083סי.אמ.ג'י ניהול נטוורק בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1097

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540279510סי.אמ.ג'י נטוורק שותפות מוגבלתדסק"שקבוצת אלקטרה1098

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאCellcom Fixed Line Communications IncEIN - 37-9107325דסק"שקבוצת אלקטרה1099

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516336518נופר אנרג' מהדרין (ניהול) בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1100

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540304441נופר אנרג' מהדרין ש.מדסק"שקבוצת אלקטרה1101

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520023896חברת השקעות דיסקונט בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1102

לאלאלאלאלאלאכןלאלאלא511576209אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1103

לאלאלאלאלאלאכןלאלאלא511853699אפסילון חיתום והנפקות בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1104

לאלאלאלאלאלאכןלאלאלא515538064אפסילון ניהול תיקי השקעות בע"מדסק"שקבוצת אלקטרה1105

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרA B INVESTITII CONSTRUCTII S.R.Lאשטרוםקבוצת אשטרום1106

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרA.B.A CONSTRUCTII S.R.Lאשטרוםקבוצת אשטרום1107

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרA.B.D. D.O.Oאשטרוםקבוצת אשטרום1108

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.A.B.S  INDUSTRIAL AND BUILDING SYSTEM LTDאשטרוםקבוצת אשטרום1109

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.A.B.S industrial Building System S.Aכל השולטיםקבוצת אשטרום1110

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרA.I.C Ltd אשטרוםקבוצת אשטרום1111

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרA.Z Shipping LLCמיכל זהביקבוצת אשטרום1112

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרABROTEA TRADING LTD  אשטרוםקבוצת אשטרום1113

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרABS Development Corporation                   אשטרוםקבוצת אשטרום1114

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAniman Germany Gmbhאברהם נוסבאוםקבוצת אשטרום1115

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAP Exchange flags LIMITEDאשטרוםקבוצת אשטרום1116

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAP UK Management Limitedאשטרוםקבוצת אשטרום1117

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAshdev Develppmen Ltdאשטרוםקבוצת אשטרום1118

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר ASHDEV Ltdאשטרוםקבוצת אשטרום1119

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAshroad Infrastructure Ltdאשטרוםקבוצת אשטרום1120

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAshtoh properties 2007 b.v.אשטרוםקבוצת אשטרום1121

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAshtoh properties 2008 b.v.אשטרוםקבוצת אשטרום1122

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.Ashtoh properties 2009 b.vאשטרוםקבוצת אשטרום1123

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.Ashtoh properties 2010 b.vאשטרוםקבוצת אשטרום1124

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAshtoh properties 2011 b.v.אשטרוםקבוצת אשטרום1125

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.Ashtoh properties 2012 b.vאשטרוםקבוצת אשטרום1126

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAshtoh properties 2013 b.v.אשטרוםקבוצת אשטרום1127

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAshtoh properties b.v.אשטרוםקבוצת אשטרום1128
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אשטרוםקבוצת אשטרום1129
 Ashtoh Properties Düsseldorf Three

GmbH & Co. Kg
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAshtoh Properties Düsseldorf TWO GmbH & Co. Kgאשטרוםקבוצת אשטרום1130

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAshtoh Properties Essen GmbH & Co. KGאשטרוםקבוצת אשטרום1131

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAshtoh properties Germany GmbHאשטרוםקבוצת אשטרום1132

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAshtoh Properties Hanover GmbH & Co. KGאשטרוםקבוצת אשטרום1133

אשטרוםקבוצת אשטרום1134
 .Ashtoh Properties Leipzig GmbH & Co

KG
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרASHTROM ANGUILLA LTD.אשטרוםקבוצת אשטרום1135

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרASHTROM AZERBAIJAN LTD. MMCאשטרוםקבוצת אשטרום1136

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.ASHTROM B.Vאשטרוםקבוצת אשטרום1137

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרASHTROM CONTRACTING GEORGIA LLCאשטרוםקבוצת אשטרום1138

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAshtrom Financial Prperties Europe B.V.אשטרוםקבוצת אשטרום1139

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAshtrom Group Ltdאשטרוםקבוצת אשטרום1140

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAshtrom Guinea Equatorial S.A              אשטרוםקבוצת אשטרום1141

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAshtrom International Nigeriaאשטרוםקבוצת אשטרום1142

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרASHTROM JAMAICA  LTDאשטרוםקבוצת אשטרום1143

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרASHTROM LTDאשטרוםקבוצת אשטרום1144

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר .ASHTROM N.Vאשטרוםקבוצת אשטרום1145

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAshtrom properties Europe b.v.אשטרוםקבוצת אשטרום1146

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAshtrom properties U.K LIMITEDאשטרוםקבוצת אשטרום1147

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAshtrom Serbia Holdings cvאשטרוםקבוצת אשטרום1148

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרASHTROM ST. LUCIA LTD. אשטרוםקבוצת אשטרום1149

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAshtrom Swissאשטרוםקבוצת אשטרום1150

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.ASHTROM TCI LTDאשטרוםקבוצת אשטרום1151

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAshtrom Zambia BVאשטרוםקבוצת אשטרום1152

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAshtrom Zambia construction Ltdאשטרוםקבוצת אשטרום1153

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר          Astrom Bulbing Systens Ltdאשטרוםקבוצת אשטרום1154

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרB.A.C   S.R.Lאשטרוםקבוצת אשטרום1155

אשטרוםקבוצת אשטרום1156
 Bornbarch 4-12 Norderstedt Property

GmbH % co. KG
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCENTRAL HALI ADאשטרוםקבוצת אשטרום1157

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCWTCאשטרוםקבוצת אשטרום1158

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרDuoro Habitatאשטרוםקבוצת אשטרום1159

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרE.P.P.C Ltd  אשטרוםקבוצת אשטרום1160

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרEarl-Bakken-Platz 1 Meerbusch Property GmbH &KGאשטרוםקבוצת אשטרום1161

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרFLOREASCA VIEW S.R.Lאשטרוםקבוצת אשטרום1162

אשטרוםקבוצת אשטרום1163
 Fritz Vomfelde 26 Dusseldorf property

GmbH & Co. KG
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGARNER HOLDINGS LTD.אשטרוםקבוצת אשטרום1164

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGARNER LTDכל השולטיםקבוצת אשטרום1165

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGruner Deich 15-17 Hamburg Property GmbH & Co. KGאשטרוםקבוצת אשטרום1166

אשטרוםקבוצת אשטרום1167
 Hafenstabe 5-7 Wolfsburg property

GmbH & Co. KG
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאHague Investments Corp133758004גיל גירון ודפנה לויקבוצת אשטרום1168

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרHeiner weg 44 Frankfurt 44אשטרוםקבוצת אשטרום1169

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרHOLICON A.Dאשטרוםקבוצת אשטרום1170

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרIMOBILIARE ASHTROM&CO S.R.Lכל השולטיםקבוצת אשטרום1171

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.JDP CONSTRUCTION NIGERIA LTDאשטרוםקבוצת אשטרום1172

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרKafertalevstrafe 190 Mannheim property GmbH & Co. KGאשטרוםקבוצת אשטרום1173

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרKONDETI HOLDINGS LTD.אשטרוםקבוצת אשטרום1174

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר  M.O.T B.V   (Ashtonics B.V)אשטרוםקבוצת אשטרום1175

אשטרוםקבוצת אשטרום1176
 MERCANTILE OVERSEAS TRADING

.N.V
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרNAVIPOR INVESTMENTS LTDאשטרוםקבוצת אשטרום1177

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרOSS Frankfurt GmbH & Co. KGאשטרוםקבוצת אשטרום1178

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרRajiceva MSאשטרוםקבוצת אשטרום1179

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר Rajiceva shopping centerאשטרוםקבוצת אשטרום1180

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרROADGIL LTDכל השולטיםקבוצת אשטרום1181

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר  .ROADGILL HOLDINGS LTDאשטרוםקבוצת אשטרום1182

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרS.C. ABA CONSRUCTII S.R.Lכל השולטיםקבוצת אשטרום1183

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרSAO PAIOאשטרוםקבוצת אשטרום1184

אשטרוםקבוצת אשטרום1185
 Schickardstrafe 30 Boblingen property

GmbH & Co. KG
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.TURQUOISE CONSTRUCTION COMPANY TCI LTDאשטרוםקבוצת אשטרום1186

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרU.R.V Holdings Ltdכל השולטיםקבוצת אשטרום1187

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרUNION INTERNATIONAL CENTER S.R.Lכל השולטיםקבוצת אשטרום1188
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרV. Goldenbergכל השולטיםקבוצת אשטרום1189

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרwomcאשטרוםקבוצת אשטרום1190

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515788420א.א בנוי לתלפיות בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1191

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511127011א.א. ספיר בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1192

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513074542א.מ. הייטק בנגב בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1193

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511355653א.פ.א.ת חברה לבניית איזורי תעשייה באילת בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1194

לאלאלאלאלאלאכןלאלאלא-אברהם נוסבאוםאברהם נוסבאוםקבוצת אשטרום1195

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511694903אוגדון אינטרנשיונל בע"מכל השולטיםקבוצת אשטרום1196

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511075418אופטומיק טכנולוגיות בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1197

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511486797איי.טי.אס - אשטרום שירותים טכניים בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1198

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511177958אלדר נכסים בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1199

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511812117אלזיו פרוייקטים (1993) בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1200

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550001994אלרם חברה לשיכון מיסודם של החברה לישראל ואשטרום, שותפות מוגבלתאשטרוםקבוצת אשטרום1201

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511420069אמת"ל (אילת – מבני תעשיה להשכרה) בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1202

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511381360אנימן (מימד חדש) בע"מאברהם נוסבאוםקבוצת אשטרום1203

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512347238אשבונד בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1204

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510640626אשבת חברה לבנייה בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1205

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510984602אשדנות חברה לנכסים ובנין בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1206

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515754836אשדר גוננים בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1207

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516002649אשדר וברזאני טהון בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1208

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510609761אשדר חברה לבניה בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1209

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520034083אשדר ייזום ובניה (1997) בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1210

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515001683אשדר יצחק שדה בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1211

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515757318אשדר כפר שלם בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1212

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514682053אשדר ניהול בית יהושע בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1213

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514610237אשדר ענב במבדיל  בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1214

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514610245אשדר ענב בעמישב בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1215

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513957142אשדר תמ"א 38 בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1216

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514154558אשטוה נכסים ישראל בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1217

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511091498אשטרום אינטרנשיונל בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1218

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550275184אשטרום אקה השקעות שותפות מוגבלתאשטרוםקבוצת אשטרום1219

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540281383אשטרום בית משפט בת ים, שותפות מוגבלתאשטרוםקבוצת אשטרום1220

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550266464אשטרום הגדנע שותפות מוגבלתאשטרוםקבוצת אשטרום1221

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550273726אשטרום המשתלה שותפות מוגבלתאשטרוםקבוצת אשטרום1222

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512156845אשטרום הנדסה ובניה בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1223

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511694879אשטרום חברה לפיתוח ולהשקעות בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1224

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510751944אשטרום טכנולוגיות בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1225

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510727555אשטרום ירושלים בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1226

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540280872אשטרום מגורים להשכרה שותפות מוגבלתאשטרוםקבוצת אשטרום1227

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550266985אשטרום מעונות בן גוריון שותפות מוגבלתאשטרוםקבוצת אשטרום1228

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511817686אשטרום מרכזי סחר ומלונאות בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1229

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520036617אשטרום נכסים בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1230

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513994194אשטרום נכסים השקעות ארה"ב בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1231

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513993121אשטרום נכסים השקעות עולמיות בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1232

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512195520אשטרום קבלנות בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1233

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550274179אשטרום קריית היובל שותפות מוגבלתאשטרוםקבוצת אשטרום1234

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520037151אשטרום תעשיות בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1235

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510727902אשכפר חברה להנדסה בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1236

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511851222אשלד בניה ופיתוח בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1237

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520037490אשלד בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1238

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511978785אשלד יזמות והשקעות 1994 בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1239

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512004722אשלד מבני תעשיה בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1240

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511995425אשלד מפעלי תיירות ונופש בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1241

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511992083אשלד נכסי נדל"ן ברמת גן בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1242

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511849697אשלד נכסים והשקעות 1993 בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1243

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511930182אשלד פארקים תעשייתיים בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1244

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511650111אשלים מבני תעשיה בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1245

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511688327אשליר בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1246

קבוצת אשטרום1247
אברהם נוסבאום 

ומיכל זהבי
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512875253אשלכת בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511086621אשלת בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1248
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512620477אשמורת ניהול נכסים בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1249

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512888876אשציפור בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1250

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511485310אשקריט מפעלים לבנייה מתועשת בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1251

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא562401752אשרון (קרני שומרון) בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1252

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514291418בי. גי'. ישראל (טכנולוגיות) בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1253

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511636912בייס פייל בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1254

קבוצת אשטרום1255
אברהם נוסבאום 

ומיכל זהבי
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511787632בימר אחזקות בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514848019בית הגביש חברה לניהול בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1256

לאלאלאלאלאלאכןלאלאלא-גיל גירוןגיל גירוןקבוצת אשטרום1257

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511355638גמיון בע"מכל השולטיםקבוצת אשטרום1258

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511515769גמיון חברה לניהול (1990) בע"מכל השולטיםקבוצת אשטרום1259

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרדי אנד ג'י אינטרנשיונל הולדינגס לימיטדדפנה לויקבוצת אשטרום1260

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510822836דלגית חברה לנכסים בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1261

לאלאלאלאלאלאכןלאלאלא515523918דפנה ויונתן החזקות בע"מדפנה לויקבוצת אשטרום1262

לאלאלאלאלאלאכןלאלאלא-דפנה לוידפנה לויקבוצת אשטרום1263

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511027351דרכים (א.ק) בנייה ותשתיות בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1264

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512505058ה.ל.ה.פ. (1977) בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1265

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512448465החברה לניהול  מגדלי ויטה בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1266

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515734192החזקות גיל ודבי גירון בע"מגיל גירוןקבוצת אשטרום1267

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512890476החזקת נכסי חיים ורנה גירון בע"מגיל גירון ודפנה לויקבוצת אשטרום1268

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511874257המרינה הכחולה  בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1269

קבוצת אשטרום1270
אברהם נוסבאום 

ומיכל זהבי
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510920788השקעות נוסבאום בתיה ויחזקאל (1982) בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510762800השקעות רנה וחיים גירון (1977) בע"מגיל גירון ודפנה לויקבוצת אשטרום1271

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510806490השקעות רפפורט חדווה ומשה בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1272

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540294634התחדשות עירונית מתחם מנחם ארבר שותפות מוגבלת אשטרוםקבוצת אשטרום1273

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514916121ויטאואר ניהול בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1274

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511787616חגדר אחזקות בע"מגיל גירון ודפנה לויקבוצת אשטרום1275

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512034265חוצות המפרץ- חברת ניהול בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1276

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511878241חוצות המפרץ חיפה בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1277

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512620436חניוני אשמורת בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1278

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512575010חניוני ויטה בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1279

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511415895טף מוצרי פלסטיק בע"מגיל גירון ודפנה לויקבוצת אשטרום1280

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510776552טרוולטים בע"מגיל גירון ודפנה לויקבוצת אשטרום1281

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520037268י. זהבי חרושת מרצפות בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1282

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510439045יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מכל השולטיםקבוצת אשטרום1283

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511695249יורומיישן  בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1284

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510875784ל.י.ג.ר מבנים בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1285

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511250508לב העמק אחזקה ושירותים בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1286

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510814668לינור חברה לנכסים בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1287

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510814452מ.ל בניה ופיתוח בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1288

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510803422מ.ל. השקעות ופיתוח בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1289

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510856081מ.ל.ט מבנים בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1290

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511031841מ.ר.ב מבנה תעשיה בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1291

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510895147מבני אשכפר לתעשייה (1981) בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1292

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511105884מבני תעשיה בצפון בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1293

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511014557מגדלות אחזקות ושירותים (1994) בע"מכל השולטיםקבוצת אשטרום1294

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511933988מגדלי הוד השרון בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1295

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרמולברי אוברסיסדפנה לויקבוצת אשטרום1296

לאלאלאלאלאלאכןלאלאלא-מיכל זהבימיכל זהביקבוצת אשטרום1297

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511695306מלגב בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1298

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512232232מלדר נכסי מקרקעין בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1299

קבוצת אשטרום1300
אברהם נוסבאום 

ומיכל זהבי
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511688285מפעלי מזון מרגן בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511688285מפעלי מזון מרגן בע"מגיל גירון ודפנה לויקבוצת אשטרום1301

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511946766מפרץ השמש - ייזום והשקעות בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1302

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511694390מרגן נכסים ואחזקות בע"מכל השולטיםקבוצת אשטרום1303

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511694424מרגן פרוייקטים והשקעות בע"מכל השולטיםקבוצת אשטרום1304

קבוצת אשטרום1305
אברהם נוסבאום 

ומיכל זהבי
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512890526מרגניון בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512890526מרגניון בע"מגיל גירון ודפנה לויקבוצת אשטרום1306

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512620469מרכז אשדנות בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1307

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511618662מרכז אשדר ניהול ואחזקות בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1308
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510005481מרכז וולובלסקי בע"מגיל גירון ודפנה לויקבוצת אשטרום1309

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512321753מרכז מסחרי שוהם ניהול ואחזקה בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1310

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511189508מרכז ספורט רמת אביב ג' בע"מכל השולטיםקבוצת אשטרום1311

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550204978נאות אשדר בת-ים, שותפות מוגבלת אשטרוםקבוצת אשטרום1312

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511946923נווה השמש ייזום והשקעות בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1313

אשטרוםקבוצת אשטרום1314
נווה ישראל החדשה גוש 7291 חלקה 162 

שותפות מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540292943

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515821247נופר אשלד (ניהול) בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1315

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515086940נכסי הדורות אלון התשע"ד בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1316

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510807944נכסי חיים ורנה גירון בע"מגיל גירון ודפנה לויקבוצת אשטרום1317

קבוצת אשטרום1318
אברהם נוסבאום 

ומיכל זהבי
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510806474נכסי יחזקאל ובתיה נוסבאום בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540285509נס ודגל יזמות, שותפות מוגבלתאשטרוםקבוצת אשטרום1319

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514704394נתיבי אדומית (2011) בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1320

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514107333נתיבי ביתר בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1321

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512967910סיטיפס בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1322

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515107803סיטיפס הפעלה ניהול בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1323

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550256630סיטיפס מפעיל, שותפות מוגבלתאשטרוםקבוצת אשטרום1324

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512570235ע.ד.מ.י.ע.ד השקעות בע"ממיכל זהביקבוצת אשטרום1325

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511901944עדרנית השקעות בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1326

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512861345עמודי איתן בע"מגיל גירון ודפנה לויקבוצת אשטרום1327

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511511602עתידות חברה לפיתוח ערד בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1328

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511555823פנדה הפקות ( סרטים ) בע"מאברהם נוסבאוםקבוצת אשטרום1329

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513665828פנדה שחורה בע"מאברהם נוסבאוםקבוצת אשטרום1330

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512861394פרי הרימון בע"מגיל גירון ודפנה לויקבוצת אשטרום1331

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510381601קבוצת אשטרום בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1332

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513475780קונקט ירושלים (רכבת קלה) בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1333

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540215522קניון קריית הממשלה ב"ש שותפות רשומהאשטרוםקבוצת אשטרום1334

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511162828קניונים בישראל בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1335

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510814676רדיאן חברה לנכסים בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1336

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511844037רינה גירון תיירות ונסיעות בע"מגיל גירון ודפנה לויקבוצת אשטרום1337

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511734675ש-ילד בניה ופיתוח בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1338

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515837763שורק חציבה בע"מאשטרוםקבוצת אשטרום1339

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאW Coop LLC98-1084368 103דוד ומיכל פוררקבוצת בזק1340
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightAastra Telecom (UK) Limitedקבוצת בזק1341
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightAastra Telecom Europe A\Sקבוצת בזק1342
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זר.SearchlightAastra telecom Portugal S.Aקבוצת בזק1343
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightArdent Hire Solutions Limitedקבוצת בזק1344
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightAstra Telecom Australia PTY Ltdקבוצת בזק1345
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאB Zone wireless services540226024בזקקבוצת בזק1346
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרBezeq International (Italy) S.R.Lבזקקבוצת בזק1347
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרBezeq International (US) INCבזקקבוצת בזק1348
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

בזקקבוצת בזק1349
 B-YOO DIGITAL DATA LIMITED

PARTNERSHIP
רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא550277990

פנים ארציים נייחים (1.1)
לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightColombia Branch Colombiaקבוצת בזק1350
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightConnected Guests Limitedקבוצת בזק1351
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightConnected Hotels Limitedקבוצת בזק1352
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightCorvisa Europe Ltdקבוצת בזק1353
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightEolo, S.p.Aקבוצת בזק1354
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

לאכןלאכןלאלאלא-Eric ZinterhoferEric Zinterhoferקבוצת בזק1355
רישיון כללי 
לשירותי 

לאלא

לאכןלאכןלאלאלא-Erol UzumeriErol Uzumeriקבוצת בזק1356
רישיון כללי 
לשירותי 

לאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightFork Rent Limitedקבוצת בזק1357
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאFuhrer real estate Holding GMBH HRB 191469דוד ומיכל פוררקבוצת בזק1358
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightFuture POS, LLCקבוצת בזק1359
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרGlobico Ltdבזקקבוצת בזק1360
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרGlobico UK Ltdבזקקבוצת בזק1361
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightHarbortouch Financial, LLCקבוצת בזק1362
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightHarbortouch Payments Lithuania UABקבוצת בזק1363
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightHemisphere Media Groupקבוצת בזק1364
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightHunter Boot (Canada) Incקבוצת בזק1365
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightHunter Boot (HK) Limitedקבוצת בזק1366
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

Searchlightקבוצת בזק1367
 Hunter Boot Business Consultancy

(Shenzhen) Company Limited
רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זר

פנים ארציים נייחים (1.1)
לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightHunter Boot Limited UKקבוצת בזק1368
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא
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רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightHunter Boot USA LLCקבוצת בזק1369
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightHunter Japan Company Limitedקבוצת בזק1370
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightHunter of Scotland Incקבוצת בזק1371
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightIndependent Resources Network, LLCקבוצת בזק1372
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאInnobuilt Properties SarlB153295דוד פוררקבוצת בזק1373
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightInter-Tel Europe Limitedקבוצת בזק1374
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightInter-Tel Lake Limitedקבוצת בזק1375
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightLake Communications Limitedקבוצת בזק1376
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאLesil Properties AGCH-140300.363-8דוד פוררקבוצת בזק1377
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightM&M Food Marketקבוצת בזק1378
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightM&M Meat Shops Limtedקבוצת בזק1379
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel (Delaware), Incקבוצת בזק1380
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel (Far East) Limitedקבוצת בזק1381
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel (Suzhou) Limitedקבוצת בזק1382
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Austria GmbHקבוצת בזק1383
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Belgium SAקבוצת בזק1384
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Business Systems Incקבוצת בזק1385
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Cloud Communications GmbHקבוצת בזק1386
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

Searchlightקבוצת בזק1387
 Mitel Cloud Communications Private

Limited
רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זר

פנים ארציים נייחים (1.1)
לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Cloud Communications SARLקבוצת בזק1388
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Cloud Services of Virginia, Incקבוצת בזק1389
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Cloud Services, Incקבוצת בזק1390
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

Searchlightקבוצת בזק1391
 Mitel Communication Technologies

(Beijing) Company Limited
רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זר

פנים ארציים נייחים (1.1)
לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Communications ABקבוצת בזק1392
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Communications Finland Oyקבוצת בזק1393
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Communications Incקבוצת בזק1394
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Communications Private Limitedקבוצת בזק1395
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Czech Republic s.r.oקבוצת בזק1396
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Denmark A\Sקבוצת בזק1397
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Deutschland GmbHקבוצת בזק1398
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Europe Limitedקבוצת בזק1399
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel France SASקבוצת בזק1400
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlight.Mitel Incorporated Mexico S.A de C.Vקבוצת בזק1401
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Italia S,p,Aקבוצת בזק1402
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Lease SAקבוצת בזק1403
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Leasing Incקבוצת בזק1404
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Netherlands BVקבוצת בזק1405
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Network Limitedקבוצת בזק1406
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Networks (International) Ltdקבוצת בזק1407
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Networks (New Zealand) Limitedקבוצת בזק1408
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Networks Corporationקבוצת בזק1409
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Networks Holdings Limitedקבוצת בזק1410
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Networks Middle East FZ-LLCקבוצת בזק1411
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Networks Pension Trustee Co. Ltdקבוצת בזק1412
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זר.SearchlightMitel Networks South Africa (PTY) Ltdקבוצת בזק1413
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Networks, Incקבוצת בזק1414
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Norway ASקבוצת בזק1415
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Russiaקבוצת בזק1416
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Schweiz AGקבוצת בזק1417
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel se Brazil Comercio e Servicos de Telecomunicacoes Ltdקבוצת בזק1418
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel South Pacific Pty Limitedקבוצת בזק1419
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Spain, S.Lקבוצת בזק1420
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Sweden ABקבוצת בזק1421
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMitel Technologies Incקבוצת בזק1422
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMITEL US Holdings, Incקבוצת בזק1423
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMLN DE HoldCo Gmbhקבוצת בזק1424
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMLN SE HoldCo ABקבוצת בזק1425
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMLN TopCo Ltdקבוצת בזק1426
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMLN UK Midco Limitedקבוצת בזק1427
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMLN US HoldCo LLCקבוצת בזק1428
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא
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רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMLN US TopCo Incקבוצת בזק1429
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMNC I Incקבוצת בזק1430
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightMSI Merchant Services Holdings, LLCקבוצת בזק1431
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאNeopharm International limited324811דוד פוררקבוצת בזק1432
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאNeovii Biopharmaceuticals GmbHCHE-437.271.191דוד ומיכל פוררקבוצת בזק1433
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאNeovii Biotech GMBH HRB 129883דוד ומיכל פוררקבוצת בזק1434
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאNeovil Pharmaceuticals AGCHE-290.853.130דוד ומיכל פוררקבוצת בזק1435
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאNevoil Biotech NA, INC20-1185878.דוד ומיכל פוררקבוצת בזק1436
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאNevoil Holding GMBH HRB 195357דוד ומיכל פוררקבוצת בזק1437
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightNew TT Holdco LLCקבוצת בזק1438
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

לאכןלאכןלאלאלא-Oliver HaarmannOliver Haarmannקבוצת בזק1439
רישיון כללי 
לשירותי 

לאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightOne Call Hire Capital Limitedקבוצת בזק1440
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightOne Call Hire Limitedקבוצת בזק1441
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightOne Call Tool Hire Limitedקבוצת בזק1442
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

Pesatu Properties AGדוד פוררקבוצת בזק1443
-CH-0203.366522

3
רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא

פנים ארציים נייחים (1.1)
לאלאלא

Searchlightקבוצת בזק1444
 PlayNetwork (Shanghai) Media and

Technology Co, Ltd
רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זר

פנים ארציים נייחים (1.1)
לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightPlayNetwork Chile SpAקבוצת בזק1445
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightPlayNetwork HK, Limitedקבוצת בזק1446
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightPlayNetwork Limitedקבוצת בזק1447
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightPlayNetwork, Incקבוצת בזק1448
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightPOSitouch, LLCקבוצת בזק1449
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightPuerto Rico Employeeקבוצת בזק1450
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightRestaurant Manager, LLCקבוצת בזק1451
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightRoots International ULCקבוצת בזק1452
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightRoots Leasing Corporationקבוצת בזק1453
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightRoots USA Corporationקבוצת בזק1454
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightSCP TPZ Holding, Incקבוצת בזק1455
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightSCP TPZ Parent, Incקבוצת בזק1456
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightSearchlight Capital II BZQ Holdings, Ltdקבוצת בזק1457
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightSearchlight Capital II BZQ, L.Pקבוצת בזק1458
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightSearchlight Capital II PV BZQ Holdings, L.Pקבוצת בזק1459
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightSearchlight Capital II PV BZQ L.Pקבוצת בזק1460
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightSearchlight Capital II PV, L.Pקבוצת בזק1461
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightSearchlight Capital II, L.Pקבוצת בזק1462
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightSearchlight Capital Partners II GP, L.Pקבוצת בזק1463
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightSearchlight Capital Partners II GP, LLCקבוצת בזק1464
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightSearchlight Capital PV, L.Pקבוצת בזק1465
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightSearchlight Capital, L.Pקבוצת בזק1466
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightSearchlight II BZQ GP, Ltdקבוצת בזק1467
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightSearchlight II BZQ, L.Pקבוצת בזק1468
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightSearchlight TPZ Co-Invest Partners, L.Pקבוצת בזק1469
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

Searchlightקבוצת בזק1470
 ,Searchlight/SIP Holdco SPV VII (TPZ)

L.P
רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זר

פנים ארציים נייחים (1.1)
לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאShall Do Crown street ltd12138194דוד ומיכל פוררקבוצת בזק1471
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאShall Do Real Estate holdings UK limited11989277דוד ומיכל פוררקבוצת בזק1472
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאShall Do Stoke Road LTD12138273דוד ומיכל פוררקבוצת בזק1473
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאShall Do Wells Court limited12025906דוד ומיכל פוררקבוצת בזק1474
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightShift4 Corporationקבוצת בזק1475
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightShift4 Payments LLSקבוצת בזק1476
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightShoreTel Australia Pty Ltdקבוצת בזק1477
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightShoreTel International, Incקבוצת בזק1478
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightShoreTel Philippines Corporationקבוצת בזק1479
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightShoreTel Pty Ltdקבוצת בזק1480
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightShoreTel Singapore PTE Ltdקבוצת בזק1481
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightShoreTel UK Ltdקבוצת בזק1482
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightSound Net Audio Ltdקבוצת בזק1483
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightSoundnet Ltdקבוצת בזק1484
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightSouth Afreica Branchקבוצת בזק1485
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightStop the Madness Publishing,  LLCקבוצת בזק1486
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightSwan Solutions Limitedקבוצת בזק1487
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightTanjarine Incקבוצת בזק1488
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא
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רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightTelepo Holding ABקבוצת בזק1489
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightTelepo Limitedקבוצת בזק1490
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

Searchlightקבוצת בזק1491
 The Octave Music Group Australia Pty

Limited
רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זר

פנים ארציים נייחים (1.1)
לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightThe Octave Music Group, Incקבוצת בזק1492
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightTigerTMS Ltdקבוצת בזק1493
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאTop point capital limited526849דוד פוררקבוצת בזק1494
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightTouchtunes de Mexico, S.A. de C.Vקבוצת בזק1495
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightTouchTunes Digital Jukebox, Incקבוצת בזק1496
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightTouchTunes Game Studio, LLCקבוצת בזק1497
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightTouchTunes Media Corporationקבוצת בזק1498
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightTouchTunes Music Corporationקבוצת בזק1499
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightTouchTunes UK Limitedקבוצת בזק1500
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightTurkey Liason Officeקבוצת בזק1501
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightWellington A Limited UKקבוצת בזק1502
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightWellington B Limited UKקבוצת בזק1503
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightWren Buyerco Limitedקבוצת בזק1504
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightWren EBT Limitedקבוצת בזק1505
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightWren Midco Limitedקבוצת בזק1506
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאתאגיד זרSearchlightWren Topco Limitedקבוצת בזק1507
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלאZoey Inc1.3.4063991דוד ומיכל פוררקבוצת בזק1508
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא513173401אחזקות - מיכל ודוד פורר בע"מדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1509
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא512680737אל.די.די טכנולגיס אינק בע"מדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1510
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא513764415אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות (2005) בע"מדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1511
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא550018436אל.די.די טכנולוגיות שותפות מוגבלתדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1512
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא510848690אלדן ציוד אלקטרוני בע"מדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1513
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא514803683אן.אס.אייץ (2012) בע"מדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1514
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא513050898בזק און ליין בע"מבזקקבוצת בזק1515
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא512133729בזק בינלאומי בע"מבזקקבוצת בזק1516
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא513824003בי איי פי טלקום בע"מבזקקבוצת בזק1517
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא550223622בי איי פי פתרונות תקשורת, שותפות מוגבלתבזקקבוצת בזק1518
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא512832742בי קומיוניקיישנס בע"מבזקקבוצת בזק1519
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא514405414בי תקשורת (אס פי1) בע"מבזקקבוצת בזק1520
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא514405398בי תקשורת (אס פי2) בע"מבזקקבוצת בזק1521
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא513164152ביוטרה בע"מדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1522
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא540216157ביוסויל דוד ומיכל פוררקבוצת בזק1523
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא540231461ג'נמדיקסדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1524
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא511930240ד"ר עור בע"מ דוד ומיכל פוררקבוצת בזק1525
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

לאכןלאכןלאלאלא-דוד פוררדוד פוררקבוצת בזק1526
רישיון כללי 
לשירותי 

לאלא

רישיון כללי לשירותי בזק לאכןלאכןלאלא512705138די.בי.אס שרותי לווין (1998) בע"מבזקקבוצת בזק1527
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא511773319די.פי.אל תעשיות מוצרים חד פעמיים בע"מדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1528
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא515417558ט.נ.ר אחזקות בכלכלית בע"מדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1529
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא511893539ט.נ.ר השקעות בע"מדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1530
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא511893539ט.נ.ר. השקעות בע"מדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1531
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא511975534ט.נ.ר. נכסי מקרקעין בע"מדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1532
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא515717833לייב-קאסט בע"מבזקקבוצת בזק1533
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא514598572מאיה מיוזיק אחזקות בע"מבזקקבוצת בזק1534
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא550241921מוזיקה ללא הגבלה, שותפות מוגבלתבזקקבוצת בזק1535
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

לאכןלאכןלאלאלא-מיכל פוררמיכל פוררקבוצת בזק1536
רישיון כללי 
לשירותי 

לאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא513654848ניאופרם - קיור (2005) בע"מדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1537
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא512420555ניאופרם (ישראל) 1996 בע"מדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1538
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא510833106ניאופרם אנטרפרייזס 1979 בע"מדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1539
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא510139082ניאופרם בע"מדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1540
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא510477821ניאופרם השקעות 1966 בע"מדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1541
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא514706555ניאופרם מוצרי צריכה בע"מדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1542
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא510904048ניאופרם סיינטיפיק בע"מדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1543
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא514918333ניאושופ שיווק והפצה בע"מדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1544
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא510209422נכסי מיכל ודוד פורר בע"מדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1545
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא550267322פורר אחזקות בכלכלית - שותפות מוגבלתדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1546
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא511076572פלאפון תקשורת בע"מבזקקבוצת בזק1547
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא510840010פרומדיקו בע"מדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1548
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא
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רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא511311078קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע"מ דוד ומיכל פוררקבוצת בזק1549
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא514724053קלאוד אי.טי-אול בע"מבזקקבוצת בזק1550
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא516008455של דו פיתוחי נדל"ן (יו קיי) בע"מדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1551
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

רישיון כללי לשירותי בזק כןלאלאכןלאלא511659302שקד תבל בע"מדוד ומיכל פוררקבוצת בזק1552
פנים ארציים נייחים (1.1)

לאלאלא

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאDB PROPERTIES INC134196810בנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1553

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאDISCOUNT BANCORP INC134100094בנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1554

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאDiscount reinsurance international limited41598. בנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1555

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאIDB Capital Corp134134872בנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1556

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאIDB Real Estate  Holdings INC133948386בנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1557

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאIDB Realty LLC133990756בנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1558

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאIDBNY Realty (Delaware), Inc510386168.בנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1559

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאIsrael Discount Bank of New York135596781בנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1560

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512321688אי.אף. הקרן הבינלאומית (יועצים) בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1561

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510414923בדל שרותי מחשב ומנהלה בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1562

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520007030בנק דיסקונט לישראל בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1563

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520029281בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1564

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן540284924גריו לנטרן פידר 2 (דיקפיטל) שותפות מוגבלתבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1565

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510911480ד.ק. החברה לניהול ושיווק אשראי בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1566

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512647363די.סי.אם. וונצר ניהול בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1567

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן513698555דיינרס (מימון) בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1568

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510169139דיינרס קלוב ישראל בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1569

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512043597דיסקונט גמל בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1570

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510764517דיסקונט ליסינג בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1571

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513656488דיסקונט למשכנתאות לבית סוכנות ביטוח בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1572

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520029935דיסקונט מנפיקים בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1573

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510023294דיסקונט נאמנות בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1574

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן511714255דיסקונט קפיטל בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1575

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512647371דיסקונט קפיטל חיתום בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1576

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן550208656ויטלייף פרטנרס (די.סי.אמ) ש.מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1577

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510022551חברה לרשומים של בנק דיסקונט לישראל בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1578

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510142789חברת בית למיד דלית בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1579

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510509219חברת כספות הבנקים בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1580

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510861099חברת נדבך לנדלן והשקעות בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1581

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512682659יציל פיננסים בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1582

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512936345כ.א.ל. (מימון) בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1583

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן513698571כ.א.ל. (פיקדונות) בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1584

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510827678כרטיסי אשראי לישראל בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1585

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן513704304מוניציפל הנפקות בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1586

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512302225מרביט סוכנות לביטוח (1996) בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1587

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן513686154מרכנתיל הנפקות בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1588

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510597743נכסי הר לוי בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1589

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510534936סמדר חב לרישומים בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1590

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן550216428פורטיסימו קפיטל פאנד (ישראל די.פי), ש.מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1591

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן550228274פלנוס (די סי אם) III ,שותפות מוגבלתבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1592

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן550218259פלנוס II (די סי אם) שותפות מוגבלתבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1593

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510024334ציר חברה למסחר בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1594

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן550208193קומורה- דיסקונט קפיטל, שותפות מוגבלתבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1595

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן550220099קרן ורטקס III (די.סי.אמ.) שותפות מוגבלתבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1596

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן550208813קרן ורטקס ישראל II דיסקונט שותפות מוגבלתבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1597

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510534944רענן חב לרישומים בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1598

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510702012שוברי בניה לכל בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1599

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן511185084תפנית דיסקונט ניהול תיקי השקעות בע"מבנק דיסקונט קבוצת בנק דיסקונט1600

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520032632אבוקה חברה להשקעות בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1601

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן511481459אגם חברה פיננסית בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1602

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520020876אגרות חברה להנפקות של בנק הפועלים בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1603

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510435241אופז בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1604

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510373053אמ"י נאמנים בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1605

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן511584781באמ"י נכסים בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1606

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן1465245בי אייג' איי אינווסטמנט אדויסורס אסיהבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1607

בנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1608
בי אייג' איי ייעוץ השקעות גליובליות (ישראל) 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן515082931
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לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן352460912בי.אייץ.איי - יו.אס.איי הולדינגס אינקבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1609

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520009879ביצור בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1610

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520025073ביתן חב' להשקעות ולמשכנתאות בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1611

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא774163448בנק הפועלים (לוקסמבורג) ס.אבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1612

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא774145098בנק הפועלים (שוויץ) לימיטדבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1613

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520000118בנק הפועלים בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1614

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא774483903בנק פוזיטיף קרדי וה קלקימנה בנקאסי איי.אס.בנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1615

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן513695361גדיד פועלים בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1616

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510237878דיור ב.פ. בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1617

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן511727232דיור ב.פ. השקעות (1992) בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1618

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן511895773דיור ב.פ. נכסים (1993) בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1619

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא774177877הפועלים (לטין אמריקה) ס.אבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1620

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן774161087הפועלים (קיימן) לימיטדבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1621

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן774433478הפועלים אינטרנשיונלבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1622

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520003732הפועלים אמריקאי ישראלי בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1623

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520032640הפועלים הנפקות בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1624

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן511391278הפועלים נכסים (מניות) בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1625

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן133732556הפועלים סקיוריטיס יו  אס איי אינקבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1626

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510820145זהר-השמש להשקעות בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1627

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510234669חברה לפתוח אשקלון ברנע בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1628

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510356603חברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1629

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510373574חברת כפר הנופש אשקלון בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1630

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510729205חברת נאמנות עשרת אלפים ואחת בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1631

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510729742חברת נאמנות עשרת אלפים ושתיים לבן בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1632

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510655939חברת נאמנות של תעוש בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1633

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510338874חברת עודאר בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1634

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן900000606טרינל חברה למסחר ולהשקעותבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1635

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510125784יפת רישומים בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1636

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510439284מבנים וציוד בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1637

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510014517מטעי רמתיים בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1638

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן511470999מי-עוז בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1639

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן500422084סי ביליסים טקנולוג'ילריבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1640

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן511420671ספנות שרותי נאמנות בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1641

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510448715עלצור חברה לפיתוח נכסים בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1642

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן511823437פועלים - החזקות פיננסיות (1993) בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1643

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן513624338פועלים אופקים בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1644

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512069048פועלים בתבונה בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1645

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512433194פועלים וונצ'רס - ניהול קרנות בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1646

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512882317פועלים וונצ'רס 1 בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1647

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן530205905פועלים וונצ'רס 2 אל.פיבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1648

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510820046פועלים וונצ'רס בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1649

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510464795פועלים ונצ'ר סרביסס ישראל בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1650

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513661025פועלים משכנתאות סוכנות לביטוח (2005) בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1651

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512199381פועלים סהר בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1652

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520032541פועלים שוקי הון - בית השקעות בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1653

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן511735185פועלים שוקי הון - יישומים ומחקרים פיננסיים בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1654

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512693441פועלים שוקי הון (יורו) בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1655

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520043290פועלים שוקי הון והשקעות -החזקות בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1656

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510062862פועלים שרותי נאמנות בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1657

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520030107פועלית בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1658

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן980582800פי סי אם הדסון הולדינגס אל אל סיבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1659

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן980582799פי סי אם הדסון מנג'מנט קומפני הולדיגס אל פיבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1660

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510897440פעילים ניהול תיקי השקעות בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1661

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520038712פקעות פועלים בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1662

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510437494צדית בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1663

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520030008קונטיננטל פועלים בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1664

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510338882קרקעות בגושים 7123 7124 7128 בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1665

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510735285רבדים (נכסים) בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1666

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510177066רותסה בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1667

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510394497רמחל פועלים בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1668

תאריך עדכון 10/08/2022
28



 

רשימת הגורמים הריכוזיים*
לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא740000401שור-הא אינטרנשיונל לימיטד.בנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1669

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520012568תמורה חברה פיננסית בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1670

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520028085תעודה חברה פיננסית בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1671

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510549249תעוש אזורי פיתוח בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1672

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520037029תרשיש - החזקות והשקעות הפועלים בע"מבנק הפועליםקבוצת בנק הפועלים1673

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא754005א.י.ב.נאמנים לטדבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1674

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא648979א.י.ב.נומינס לטדבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1675

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא66300אי.או.אר66 אוף ניו יורק אינקבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1676

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא60200אי.או.אר83 אוף ניו יורק אינקבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1677

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא55751בי.אל.ג'ייבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1678

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא19960בלומסאייר אס. איבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1679

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520010661בניני בנק בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1680

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא640370בנק לאומי (בריטניה) פי.אל.סיבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1681

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא132614394בנק לאומי ארה"בבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1682

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא133100424בנק לאומי ליסינג קורפוריישןבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1683

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520018078בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1684

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא133171509בנק לאומי לישראל קורפוריישןבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1685

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510389489בר סחר בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1686

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן515780138וידאה ניהול השקעות מקבוצת לאומי בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1687

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520024274חברה להשקעות של בנק ערבי ישראלי בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1688

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510098064חברה לרישומים של בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1689

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא72931חברת אנגלו פלשתינה לטדבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1690

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא19940טאואר אלטרנטיב סיקאבבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1691

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520014788לאומי-טק בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1692

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא210968620לאומי (לטין אמריקה) ס.א.בנק לאומיקבוצת בנק לאומי1693

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא203902742לאומי (שוויץ) לטדבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1694

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520035825לאומי אחזקות פיננסיות בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1695

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא620951לאומי אי בי אל לימיטדבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1696

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא134003359לאומי ארה"ב חברה להשקעותבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1697

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510925027לאומי גיבוי מידע ותקשורת בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1698

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510241581לאומי החזקות ריאליות בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1699

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520035239לאומי ושות' (נהול והחזקה) 1984 בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1700

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520000332לאומי חברה למסחר אחזקות ופיתוח בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1701

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520000290לאומי לפיתוח החקלאות בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1702

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520014531לאומי לפיתוח התעשיה בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1703

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא222694427לאומי ניו ג'רסי אל. פי. אובנק לאומיקבוצת בנק לאומי1704

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510395635לאומי ניירות ערך והשקעות בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1705

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512921826לאומי סטארט ניהול (2000) בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1706

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא131975068לאומי סקיוריטיס קורפוריישןבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1707

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא131982297לאומי פיננשיאל קורפבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1708

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520031857לאומי פרטנרס בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1709

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא520029695לאומי פרטנרס חתמים בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1710

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510620230לאומי פרטנרס מחקרים בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1711

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510694821לאומי קמ"פ בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1712

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא39714לאומי רי לימיטדבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1713

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן511481996לאומי שירותי שוק ההון בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1714

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא134132289לאומי שרותי השקעות אינק בנק לאומיקבוצת בנק לאומי1715

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא1431573לאומי שרותים אירופיים לטדבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1716

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן511164451לאומי שרותים פיננסיים והשקעות בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1717

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא6537לוקסאינווסט ס.אבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1718

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510391584לין סיטי סנטר בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1719

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510393895מעלות סוכנות לביטוח בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1720

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510007362נדלן בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1721

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520031501עליה - לאומי בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1722

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן515772820פפר פלטפורם בע"מבנק לאומיקבוצת בנק לאומי1723

קבוצת ברייטפוד-תנובה1724
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
Bright Food (Group) Co, Ltd9.131E+17לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

קבוצת ברייטפוד-תנובה1725
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
Bright Food International Limited1560535לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

קבוצת ברייטפוד-תנובה1726
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
.Bright Food Israel, L.P550258321לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

קבוצת ברייטפוד-תנובה1727
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
.Bright Food Singapore Capital Pte Ltd201435110Cלאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

קבוצת ברייטפוד-תנובה1728
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd201429229Nלאלאלאלאלאלאלאכןלאלא
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קבוצת ברייטפוד-תנובה1729
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
Bright Food Singapore Investment Pte Ltd.201433870Gלאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

קבוצת ברייטפוד-תנובה1730
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
.Muuna Incלאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

קבוצת ברייטפוד-תנובה1731
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
Shanghai Gousheng Group Co. Ltd91310000667805

050M
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

קבוצת ברייטפוד-תנובה1732
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
Shanghai Jiushi (Group) Co., Ltd

91310000132212
97X9

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

קבוצת ברייטפוד-תנובה1733
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
 Shanghai Municipal Investment (Group)

Corporation
91310000132211

037N
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

קבוצת ברייטפוד-תנובה1734
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
.TNUVA USA INCלאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

קבוצת ברייטפוד-תנובה1735
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512374331אוליביה גורמה (1996) בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1736
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512876814אוליביה תנובה בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1737
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
אחזקות סוי מג'יק - אגודה שיתופית חקלאית 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570059121

קבוצת ברייטפוד-תנובה1738
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515707438אס.אר.פי אנליטיקס בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1739
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514049519אפ.מש.תנ.אחזקות בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1740
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570062141אפרוח – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1741
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550012694אפרת רביית פטם שותפות מוגבלת

קבוצת ברייטפוד-תנובה1742
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512312034בעמק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1743
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550210678בקר תנובה - שותפות מוגבלת

קבוצת ברייטפוד-תנובה1744
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513986059דורו איטליאן פרודקטס בבע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1745
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570032979הרדוף תוצרת מזון אורגני - אגודה חקלאית שיתופית בע

קבוצת ברייטפוד-תנובה1746
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511993123חברה למחזור פסדים בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1747
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
חברת השוק הסיטונאי לתוצרת חקלאית 

בירושלים בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510215007

קבוצת ברייטפוד-תנובה1748
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
חברת השוק הסיטונאי לתוצרת חקלאית בתל 

אביב בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520018185

קבוצת ברייטפוד-תנובה1749
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511695744חברת ששון ושות' (פירות יבשים) בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1750
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513715268חברת ששון ושות' (ש.ת. תעשיות) בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1751
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
חפר מושבים וקיבוצים השקעות ופיתוח (1996) 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512414624

קבוצת ברייטפוד-תנובה1752
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550018311טיב-טירת צבי 2000 שותפות מוגבלת

קבוצת ברייטפוד-תנובה1753
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512781089טיב טירת צבי ניהול שותפות בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1754
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510895436טנא-נגה (שיווק 1981) בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1755
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550009096י. איצקוביץ (1987) ושות' שותפות מוגבלת

קבוצת ברייטפוד-תנובה1756
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570060277לולי משמר הנגב – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1757
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513226480מב"ט - בשר טרי בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1758
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510833742מו-יד בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1759
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550013965מכון למחזור פסדים העמק (1994) שותפות מוגבלת 

קבוצת ברייטפוד-תנובה1760
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520036542מעדנות בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1761
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512928821סוי מג'יק בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1762
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514412378סמארט סייל בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1763
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520033572סנפרוסט בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1764
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511208902סנפרוסט לגושקה בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1765
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515969897ספארקס פודטק טכנולוגיות בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1766
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540287455ספארקס פודטק טכנולוגיות מזון, שותפות מוגבלת

קבוצת ברייטפוד-תנובה1767
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510907306ענבי ציון משקאות קלים (1981) בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1768
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513417212עתודות תל-יוסף בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1769
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512586348פרו פלוס בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1770
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512917022פרי ציון בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1771
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515888261ק.ל.פ – הובלה ולוגיסטיקה בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1772
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570059816קבוצת א.ת. אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1773
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511235954קורניש חן (1987) בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1774
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513467357קיו.אי.אמ- קואליטי אקספורט אנד מרקטינג בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1775
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550010946רמית ושות' (1991) שותפות מוגבלת

קבוצת ברייטפוד-תנובה1776
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510141443שוק סיטונאי לתוצרת חקלאית בחיפה בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1777
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540229424שותפות ת.א.מ- מילק

קבוצת ברייטפוד-תנובה1778
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510135932שיווק בוטנים וכותנה בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1779
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511753501שירותי יצוא ושיווק תנובה בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1780
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511332165תואב בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1781
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550010896תנואב שותפות מוגבלת

קבוצת ברייטפוד-תנובה1782
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550018998תנובה - גליל שותפות מוגבלת

קבוצת ברייטפוד-תנובה1783
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513566836תנובה אינטרנשיונל בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1784
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512863309תנובה גליל בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1785
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540287620תנובה חממת פוד-טק (2019), שותפות מוגבלת

קבוצת ברייטפוד-תנובה1786
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515991586תנובה חממת פודטק בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1787
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515114254תנובה מונה (ישראל) בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1788
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית 

בישראל בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570000745
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קבוצת ברייטפוד-תנובה1789
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513578963תנובה רומניה ישראל בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1790
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513206680תנובות צריפין בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1791
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511978868תנובת הדרום (1994) בע"מ

קבוצת ברייטפוד-תנובה1792
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550013858תנובת הדרום ושות' שיווק תוצרת חקלאית שותפות מוגבלת

קבוצת ברייטפוד-תנובה1793
קבוצת ברייטפוד-

תנובה
תעשיות מזון תנובה - אגודה שיתופית חקלאית 

בישראל בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570025700

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515246833אס. איי.פי. ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מSIPGקבוצת ברייטפוד-תנובה1794

SIPGקבוצת ברייטפוד-תנובה1795
 .Shanghai International Port (Group) Co

 Ltd
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאGazit (MA) Holdings GP LLC843229770,קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1796

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAtrium European Real Estate Limitedקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1797

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאCBB Shore Parkway LLC813478944קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1798

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאCBB Venture LLC842360130קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1799

CHAMAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ 10.140.340/0001קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1800
71

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.Citycon OYJקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1801

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרFicus Inc.קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1802

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MORUMBI TOWN19.628.741/0001קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1803
40

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1804
 FUNDO DE INVESTIMENTO

 IMOBILIÁRIO SHOPPING CIDADE
15.447.110/0001

73
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1805
 FUNDO DE INVESTIMENTO

IMOBILIÁRIO SHOPPING LIGHT
17.308.805/0001

08
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1806
 FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO TOP CENTER

23.768.027/0001
24

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO NORSTAR CREDITO PRIVADO 19.669.774/0001קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1807
38

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאG Bulgaria EAD175404926קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1808

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאG Macedonia DOOEL6304583קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1809

GANAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ 11.928.969/0001קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1810
43

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGAZIT (1995) INC.קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1811

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאGazit (MA) Holdings LLC843719920קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1812

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGazit Acquisition Corp.קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1813

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.Gazit America Incקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1814

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGazit Brasil Ltdaקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1815

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGazit Brazil L.Pקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1816

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGazit Canada General Partner Incקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1817

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGazit Canada Inc.קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1818

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGazit Canada Investment LPקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1819

קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1820
 GAZIT CORPORATE ADMINISTRAÇÃO
 DE SHOPPING CENTERS LTDA. CNPJ

09.050.136/0001
80

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGazit Europe (2019) B.Vקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1821

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.Gazit Europe (Asia) B.Vקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1822

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGazit Europe (Netherlands) B.V.קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1823

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.Gazit First Generation LLCקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1824

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGazit Gaia Limitedקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1825

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGazit Germany Asset Management Gmbhקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1826

קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1827
 & Gazit Germany Beteiligungs GMBH

CO.KG
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGazit Grevenbroich Komplementär GmbHקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1828

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGazit Group Financial LLCקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1829

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGazit Group South America Incקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1830

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.Gazit Group USA INCקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1831

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGazit Hercules 2020 Limitedקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1832

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאGazit Horizons (341 Newbury Street) LLC832816968קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1833

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאGazit Horizons (43 Winter Street) LLC830703949קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1834

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאGazit Horizons (467 Washington Street) LLC830686954קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1835

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאGazit Horizons (9 Brattle) LLC832651867קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1836

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאGazit Horizons (Brickell) LLC822144781קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1837

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאGazit Horizons (Bridge Tower) LLC822767260קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1838

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאGazit Horizons (CBB) LLC830558624קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1839

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאGazit Horizons (Chestnut Street) LLC842400357קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1840

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאGazit Horizons (Edge) Fee Owner LLC901031304קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1841

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאGazit Horizons (Edge) LLC825347889קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1842

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאGazit Horizons (Marketplace) LLC834306418קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1843

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאGazit Horizons (Marketplace) Trustee LLC834326530קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1844

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאGazit Horizons (Newbury Condo) LLC832680891קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1845

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאGazit Horizons (WER) LLC830572870קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1846

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאGazit Horizons (Winter Street) LLC823742185קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1847

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאGazit Horizons Acquisition Corp611850614.קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1848
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGAZIT Horizons INCקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1849

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאGazit Horizons MM LLC825361954קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1850

קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1851
 Gazit Immobilien Fachmarktzentrum

Groß Gerau GmbH
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGazit Immobilien Friedrichsdorf GmbHקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1852

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGazit Immobilien Grevenbroich GmbHקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1853

קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1854
 Gazit Immobilien Grevenbroich GmbH

Co. KG
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1855
 Gazit Immobilien Motorama München

GmbH
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGazit Immobilien Wentorf GmbHקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1856

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאGazit Management LLC843239009קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1857

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGazit Midas Limitedקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1858

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGazit NB (2019) B.Vקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1859

קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1860
 GAZIT PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

 LTDA. CNPJ
10.143.630/0001

79
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGazit Tripllle Canada GP Incקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1861

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGazit Tripllle Canada LP Incקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1862

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGazit USA Incקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1863

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGazit Wentorf Komplementär GmbHקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1864

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGC York Mills Centre LPקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1865

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGG 1 Immobilien GmbH & Co. KGקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1866

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGG 2 Immobilien GmbH Co. KGקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1867

קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1868
 GLOW COMERCIALIZADORA DE

 ENERGIA LTDA.    CNPJ
21.986.619/0001

97
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאG-Netherlands B.V34262142קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1869

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאGR Holdings (MA) LP843254321קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1870

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGroß Gerau Komplementär GmbHקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1871

קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1872
 INTERNACIONAL SHOPPING FUNDO

 DE INVESTIMENTO
15.447.108/0001

02
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרM.G.N (USA) 2016 LLCקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1873

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרM.G.N America 2016  LLC.קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1874

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרM.G.N America LLC.קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1875

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרM.G.N USA INC.קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1876

MAIS SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO17.568.605/0001קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1877
86

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMGN Icarus LLCקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1878

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMotorama Müncen GmbH& Co KGקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1879

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר Motorama München Komplementär GmbHקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1880

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרNorstar FIMקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1881

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרPromed Properties Incקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1882

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאSaltru Associates Joint Venture222400304קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1883

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.Silver Maple (2001) INCקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1884

TOP CENTER II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO29.018.899/0001קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1885
51

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאTrident AD175278228קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1886

ZAHAV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ 20.316.116/0001קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1887
41

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510811615אכד בנין והשקעות בע"מקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1888

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510814288אכד ציוד ונכסים (1979) בע"מקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1889

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511774150ג'י ישראל מרכזים מסחריים בע"מקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1890

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511811465ג'י.אל.אי. – ניהול נכסים בע"מ קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1891

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520033234גזית-גלוב בע"מקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1892

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511736761גזית גלוב החזקות (1992) בע"מקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1893

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511244774החברה לניהול מרכז חורב בע"מ קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1894

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא-חיים כצמןקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1895

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511286999חניון מרכז חורב בע"מקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1896

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא44528798375נורסטאר החזקות אינקקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1897

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511994808נורסטאר חיתום בע"מקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1898

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511512295נורסטאר ישראל בע"מ קבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1899

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511865008נורסטאר ישראל החזקות בע"מקבוצת גזית גלובקבוצת גזית גלוב1900

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא510779754אילקורפ בע"מעדנה בר אוןקבוצת גלובס1901

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-אלונה בר אוןאלונה בר אוןקבוצת גלובס1902

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513992578אנה לו בע"מאלונה בר אוןקבוצת גלובס1903

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא510860257גלובס אחזקות תקשורת בע"מגלובסקבוצת גלובס1904

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514197045גלובס טרייד 1 וואן בע"מ גלובסקבוצת גלובס1905

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא510989940גלובס פבלישר עתונות (1883) בע"מ ("גלובס")עדנה בר אוןקבוצת גלובס1906

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512518937גלובסקום סלולר (1997) בע"מגלובסקבוצת גלובס1907

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512567108גלובסקום תקשורת (1997) בע"מגלובסקבוצת גלובס1908
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לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515676278ללא מורא וללא משוא פנים בע"מענת אגמוןקבוצת גלובס1909

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511071375מוניטין עתונות אחזקות (1985) בע"מגלובסקבוצת גלובס1910

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-עדנה בר אוןעדנה בר אוןקבוצת גלובס1911

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-ענת אגמוןענת אגמוןקבוצת גלובס1912

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא540240629שותפות גלובסקום לתמלוגיםגלובסקבוצת גלובס1913

לאלאלאדואר (2.1)לאלאלאלאלאלא513800367חברת בנק הדואר בע"מדואר ישראלקבוצת דואר ישראל1914

לאלאלאדואר (2.1)לאלאלאלאלאלא513467191חברת דואר ישראל בע"מדואר ישראלקבוצת דואר ישראל1915

לאלאלאדואר (2.1)לאלאלאלאלאלא514856095חברת הדואר סוכנות לביטוח (2012) בע"מדואר ישראלקבוצת דואר ישראל1916

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512981077אחזקות רדיו אי יו בע"מדוד בן בסטקבוצת דוד בן בסט1917

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511592289אינטרגלובל יעוץ כלכלי בע"מדוד בן בסטקבוצת דוד בן בסט1918

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511301996מסקום תקשורת בע"מדוד בן בסטקבוצת דוד בן בסט1919

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא512248543רדיו אף אם השפלה בע"מדוד בן בסטקבוצת דוד בן בסט1920

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא512069493רדיוס שידורים בע"מדוד בן בסטקבוצת דוד בן בסט1921

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאB.C 1099494BC1099494דלקקבוצת דלק-תשובה1922

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאתאגיד זרDELEK CT INVESTMENT LLC דלקקבוצת דלק-תשובה1923

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאתאגיד זרDelek Energy Limitedדלקקבוצת דלק-תשובה1924

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאDelek GOM Holdings LLC6671767דלקקבוצת דלק-תשובה1925

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאDelek GOM Investments LLC6671771דלקקבוצת דלק-תשובה1926

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאDelek Hungary Holdingc.g 1809104588דלקקבוצת דלק-תשובה1927

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאDELEK NORTH SEA LIMITED12263719דלקקבוצת דלק-תשובה1928

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאDelek Upstreame International Limited10201037דלקקבוצת דלק-תשובה1929

דלקקבוצת דלק-תשובה1930
 (2011) DGLGlobal Energy & Utilities

Limited
לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאDKL ENERGY LIMITED130061דלקקבוצת דלק-תשובה1931

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאDKL Investments Limited116681דלקקבוצת דלק-תשובה1932

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאתאגיד זר Eastern Mediterranean Gas Company S.A.Eדלקקבוצת דלק-תשובה1933

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאתאגיד זרEMED PIPELINE  B.Vדלקקבוצת דלק-תשובה1934

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאתאגיד זרEMED PIPELINE HOLDINGS LIMITEDדלקקבוצת דלק-תשובה1935

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאFPF1 Limited103593דלקקבוצת דלק-תשובה1936

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאIthaca Alpha (N.I) LimitedNI073431דלקקבוצת דלק-תשובה1937

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאIthaca Causeway Limited6167799דלקקבוצת דלק-תשובה1938

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאIthaca Dorset Limited1135213דלקקבוצת דלק-תשובה1939

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאIthaca Energy (Holdings) LimitedEC46504דלקקבוצת דלק-תשובה1940

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאIthaca Energy (North Sea) PLCSC595124דלקקבוצת דלק-תשובה1941

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאIthaca Energy (UK) LimitedSC272009דלקקבוצת דלק-תשובה1942

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאIthaca Energy DevelopmentsUK Limited7105041דלקקבוצת דלק-תשובה1943

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאIthaca Energy Holdings (UK) LimitedSC437615דלקקבוצת דלק-תשובה1944

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאIthaca Energy Limited80033532דלקקבוצת דלק-תשובה1945

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאIthaca Epsilon Limited5979869דלקקבוצת דלק-תשובה1946

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאIthaca Exploration Limited5914627דלקקבוצת דלק-תשובה1947

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאIthaca Gamma Limited5929104דלקקבוצת דלק-תשובה1948

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאIthaca GSA Holdings Limited111751דלקקבוצת דלק-תשובה1949

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאתאגיד זרIthaca GSA Limitedדלקקבוצת דלק-תשובה1950

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאIthaca Minerals (North Sea) LimitedSC274666דלקקבוצת דלק-תשובה1951

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאIthaca Oil and Gas Limited1546623דלקקבוצת דלק-תשובה1952

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאIthaca Petroleom EHF451201-3440דלקקבוצת דלק-תשובה1953

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאIthaca Petroleom Limited5223667דלקקבוצת דלק-תשובה1954

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאIthaca SP UK Limited2586927דלקקבוצת דלק-תשובה1955

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאIthaca SPL Limited1275469דלקקבוצת דלק-תשובה1956

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאNBL Jordan Marketing Limited295085דלקקבוצת דלק-תשובה1957

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא514781350א.נ.ה-אפריל נדל"ן החזקות (2012) בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה1958

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511583155אבנר נאמנויות בע"מדלקקבוצת דלק-תשובה1959

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511492639אבנר נפט וגז בע"מ דלקקבוצת דלק-תשובה1960

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512229709אור דורי בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה1961

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא515060549אלעד (ג.ר.פ) נכסים בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה1962

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511053068אלעד ישראל בניה ופיתוח בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה1963

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא510313778אלעד ישראל החזקות בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה1964

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא520033820אלעד ישראל מגורים בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה1965

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא510931660אלעד ישראל נכסים מניבים בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה1966

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511478679אלעד כנרת בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה1967

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא520034653אלעד מלונות בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה1968
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לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511229122אמת"ש השקעות בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה1969

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512303561אפריל אם איי סוכנות לנדל"ן בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה1970

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא513982173אפריל תשובה אג"ח(2007) בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה1971

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא510825367אתר דר חברה לבנין והשקעות בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה1972

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512710054אתרי השרון ניירות ערך (1998) בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה1973

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512872888ביג - דלק  נדל"ן בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה1974

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא550266910בית קבוצת דלק (2016) שותפות מוגבלתדלקקבוצת דלק-תשובה1975

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512710419בלרון הקסגון בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה1976

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512591835בלרון מינט בע"מ יצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה1977

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511832958בלרון נכסים (1993) בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה1978

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512555244בלרון קרוידן בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה1979

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512051434גני זכרון בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה1980

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא520041922גרין הון סיכון בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה1981

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא550019137דלק - ביג ושות' שותפות מוגבלתיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה1982

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא516065448דלק איסטמד ניהול בע"מדלקקבוצת דלק-תשובה1983

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא520038209דלק בלרון בינלאומי בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה1984

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא550244909דלק השקעות פיננסיות 2012 - שותפות מוגבלתדלקקבוצת דלק-תשובה1985

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא514914001דלק ואבנר (תמר בונד) בע"מדלקקבוצת דלק-תשובה1986

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא514620277דלק ים מעגן 2011 בע"מדלקקבוצת דלק-תשובה1987

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא520032681דלק מערכות אנרגיה בע"מ דלקקבוצת דלק-תשובה1988

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511803876דלק נאמנויות קידוחים בע"מדלקקבוצת דלק-תשובה1989

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא515667475דלק ניהול אחזקות 2017 בע"מדלקקבוצת דלק-תשובה1990

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511798407דלק ניהול קידוחים (1993) בע"מדלקקבוצת דלק-תשובה1991

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512315714דלק ניהול תחנות כוח בע"מדלקקבוצת דלק-תשובה1992

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא513343285דלק פטרוליום בע"מדלקקבוצת דלק-תשובה1993

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא550013098דלק קידוחים - שותפות מוגבלתדלקקבוצת דלק-תשובה1994

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא514700608דלק קידוחים (מימון לויתן) בע"מדלקקבוצת דלק-תשובה1995

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא550013098דלק קידוחים שותפות מוגבלתדלקקבוצת דלק-תשובה1996

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא550015440דלק תחנות כח - שותפות מוגבלתדלקקבוצת דלק-תשובה1997

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא514798826דלק תמלוג על לוויתן בע"מדלקקבוצת דלק-תשובה1998

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא513017152דלק תשתיות בע"מדלקקבוצת דלק-תשובה1999

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511174617דנקנר החזקות בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2000

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511174633דנקנר נכסים בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2001

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512335712דנקנר נכסים חיפה (1996) בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2002

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511140907החברה לפיתוח מפרץ אמנון בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2003

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא520041252חוף הכרמל נופש ותיירות 89 בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2004

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511315210חוף כרמל 88 בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2005

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא513563213י.ת שרון פיננסים בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2006

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא520043712י.ת. אמריקה ישראל (אינווסטמנט) בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2007

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא513226100ים תטיס בע"מדלקקבוצת דלק-תשובה2008

לאלאלאכןלאלאלא-יצחק תשובהיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2009
חיפושי נפט 

וגז טבעי 
לאלא

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512229931כרמי אור בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2010

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512229774כרמי דור בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2011

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא516223864לוויתן בונד בע"מדלקקבוצת דלק-תשובה2012

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא515599546לוויתן מערכת הולכה בע"מדלקקבוצת דלק-תשובה2013

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512607847לויאל וויט ניהול והשקעות(1997)בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2014

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511883951לויאל וויט עסקים בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2015

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512049743מורדות זכרון בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2016

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא550235790מלונות באר שבע א.מ.(2009) שותפות מוגבלתיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2017

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512652991מלכת שבא אילת (1998)בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2018

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא540193596מלכת שבא אילת 99 שותפות כלליתיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2019

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511678203מלכת שבא אילת בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2020

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512049750מרכז מסחרי זכרון בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2021

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511137374מרמיד ישראל(1986) בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2022

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512051426נוף זכרון בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2023

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511681611ניהול גני השרון בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2024

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא550018451נכסי מלכת שבא אילת -שותפות מוגבלתיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2025

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא520032418סהר החזקות (1967) בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2026

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511821134סהר נכסים והשקעות (1993) בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2027

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא520017211סהר פיתוח והשקעות בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2028
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לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512698804סיטי סנטר אטריום בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2029

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא540183241פנינת זכרון  שותפות רשומהיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2030

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא540183258פסגות זכרון  שותפות רשומהיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2031

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא514669878קבוצת דלק אחזקות ישראל בע"מדלקקבוצת דלק-תשובה2032

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא520044322קבוצת דלק בע"מדלקקבוצת דלק-תשובה2033

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא514798636קבוצת דלק תמלוג תמר בע"מדלקקבוצת דלק-תשובה2034

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511551111קניון בית אליעזר בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2035

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא510555899רשת מלונות פרדייז בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2036

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512621707שרון תשובה השקעות בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2037

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512710070ת.ש.נ השקעות (1998) בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2038

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא550258438תמר פטרוליום אנרג'י (2014) שותפות מוגבלתדלקקבוצת דלק-תשובה2039

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא515172443תמר פטרוליום ג'י.פי. (2014) בע"מדלקקבוצת דלק-תשובה2040

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא515172435תמר פטרוליום נאמנויות (2014) בע"מדלקקבוצת דלק-תשובה2041

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511903452תשלוז השקעות (1993) בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2042

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא520037888תשלוז השקעות והחזקות  בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2043

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511550063תשלוז כפ"ס בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2044

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא520041294תשלוז נכסים בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2045

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511551079תשלוז פולג בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2046

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511967614תשרי אשקלון- ניהול וביצוע בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2047

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511595993תשרי בניה ופיתוח בע"מיצחק תשובהקבוצת דלק-תשובה2048

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513464131אפקטבעי בע"מדן ארנוןקבוצת דן ארנון2049

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514050814אפקטבעי נכסים בע"מדן ארנוןקבוצת דן ארנון2050

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא51171552בשידור חי בע"מדן ארנוןקבוצת דן ארנון2051

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512078536ד.א.ד.נ החזקות בע"מדן ארנוןקבוצת דן ארנון2052

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512078536ד.א.ד.נ החזקות בע"מדן ארנוןקבוצת דן ארנון2053

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא512803486ד.ז. רדיו חיפה בע"מדן ארנוןקבוצת דן ארנון2054

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-דן ארנוןדן ארנוןקבוצת דן ארנון2055

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514210889עדי שי בע"מדן ארנוןקבוצת דן ארנון2056

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512522699ענק תקשורת בע"מדן ארנוןקבוצת דן ארנון2057

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512278888פודקאסט פקטורי בע"מדן ארנוןקבוצת דן ארנון2058

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514155415קבוצת גוני בע"מדן ארנוןקבוצת דן ארנון2059

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא514216241רדיו 89 בע"מדן ארנוןקבוצת דן ארנון2060

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא510051436אניה - ד"ר ו. ריזה ובנו בע"מהארץקבוצת הארץ2061

קבוצת הארץ2062
עמוס שוקן, רחלי 
אידלמן, הלל שוקן

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא124512121אסטבלישמנט תיאו

קבוצת הארץ2063
עמוס שוקן, רחלי 
אידלמן, הלל שוקן

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא510003197בית שוקן להוצאת ספרים בע"מ

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513048330בר כל הארץ הום דליברי בע"מהארץקבוצת הארץ2064

קבוצת הארץ2065
עמוס שוקן, רחלי 
אידלמן, הלל שוקן

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511741126גלבוע תקשורת בע"מ

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא510719842גרפופרינט בע"מהארץקבוצת הארץ2066

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514951771דיגיטל אינדקס בע"מהארץקבוצת הארץ2067

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514060052האנציקלופדיה העברית - ידע בע"מרחלי אידלמןקבוצת הארץ2068

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512285685הארץ תעשיות דפוס (96) בע"מהארץקבוצת הארץ2069

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא510921810הד הקריות בע"מהארץקבוצת הארץ2070

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא510015449הוצאת עיתון הארץ בע"מהארץקבוצת הארץ2071

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511091282הלוח הבטוח בע"מהארץקבוצת הארץ2072

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-הלל שוקןהלל שוקןקבוצת הארץ2073

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא510819451הפקות כל בו חיפה (1979) בע"מ הארץקבוצת הארץ2074

קבוצת הארץ2075
עמוס שוקן, רחלי 
אידלמן, הלל שוקן

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא510014962השקעות חוסן בע"מ

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514406289וומן נט בע"מהארץקבוצת הארץ2076

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512569096כל בו החדשה בע"מהארץקבוצת הארץ2077

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512934563לוח און ליין בע"מהארץקבוצת הארץ2078

קבוצת הארץ2079
עמוס שוקן, רחלי 
אידלמן, הלל שוקן

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא510478027נכסי בן שלמה בע"מ

קבוצת הארץ2080
עמוס שוקן, רחלי 
אידלמן, הלל שוקן

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא510034705נכסי הגלבוע בע"מ

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511888836עיניים הוצאה לאור בע"מהארץקבוצת הארץ2081

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513912881עיתון העיר כלבו בע"מהארץקבוצת הארץ2082

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-עמוס שוקןעמוס שוקןקבוצת הארץ2083

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515632891פרי מגדים אחזקות בע"מרחלי אידלמןקבוצת הארץ2084

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515643823פרסיז'ן הולנד ישראל בע"מהלל שוקןקבוצת הארץ2085

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-רחלי אידלמןרחלי אידלמןקבוצת הארץ2086

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511621955רפרף ההרדוף בע"מרחלי אידלמןקבוצת הארץ2087

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513935387רצוי ומצוי זכיינות בע"מהארץקבוצת הארץ2088
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לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512942004רצוי ומצוי עתונות בע"מהארץקבוצת הארץ2089

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511940041שוקן אדריכלים בע"מהלל שוקןקבוצת הארץ2090

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא540188299שותפות הראלד טריביוןהארץקבוצת הארץ2091

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא516146578שפה אחת ג.י.א בע"מהארץקבוצת הארץ2092

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515237774תמ"א פיקס בע"מהארץקבוצת הארץ2093

מערכת למסחר בני"ע לאלאלאלאלאלא520020033הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מהבורסהקבוצת הבורסה לני"ע2094
(23.1), מערכת לסליקת 

לאלאלא

מערכת למסחר בני"ע לאלאלאלאלאלא515736817חברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בעהבורסהקבוצת הבורסה לני"ע2095
(23.1), מערכת לסליקת 

לאלאלא

מערכת למסחר בני"ע לאלאלאלאלאלא520027152מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מהבורסהקבוצת הבורסה לני"ע2096
(23.1), מערכת לסליקת 

לאלאלא

מערכת למסחר בני"ע לאלאלאלאלאלא511122582מסלקת מעו"ף בע"מהבורסהקבוצת הבורסה לני"ע2097
(23.1), מערכת לסליקת 

לאלאלא

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאKafig Pty. Ltd   ACN 005 137 879.משפחת ליברמןקבוצת הבינלאומי2098

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאInstanz Pty Ltd5137833 משפחת אבלסקבוצת הבינלאומי2099

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאKafig Nominees Pty. Ltd.ACN 073 441 371 משפחת ליברמןקבוצת הבינלאומי2100

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאAdama S.R. Management Ltd515237675.משפחת ליברמןקבוצת הבינלאומי2101

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאAdama Yeruka Capital 1 Ltd.515237683משפחת ליברמןקבוצת הבינלאומי2102

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאAdama Yeruka G.P.L..P L.P550260681משפחת ליברמןקבוצת הבינלאומי2103

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאAdama Yeruka Projects2 .L.P550266266 משפחת ליברמןקבוצת הבינלאומי2104

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאAdama Yeruka Projects L.P550260699. משפחת ליברמןקבוצת הבינלאומי2105

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרAlden Hotel AGמשפחת בינוקבוצת הבינלאומי2106

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאBeyond Creative Ltd.515612992משפחת ליברמןקבוצת הבינלאומי2107

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאBeyond Family Office Ltd515139392.משפחת ליברמןקבוצת הבינלאומי2108

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרBigro Commodities Limitedמשפחת בינוקבוצת הבינלאומי2109

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאDolphin Energies Ltd512828187.משפחת ליברמןקבוצת הבינלאומי2110

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאErwood Proprietary Ltd6422742משפחת אבלסקבוצת הבינלאומי2111

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאF.I.B.I. Holdings Ltd520029026.משפחת ליברמןקבוצת הבינלאומי2112

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאHub & Spokes Pty Ltd.ACN 132 844 038משפחת ליברמןקבוצת הבינלאומי2113

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאInstanz Nominees Pty Ltd73513658משפחת אבלסקבוצת הבינלאומי2114

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאנאמנות זרהJ Liberman Family Trustמשפחת אבלסקבוצת הבינלאומי2115

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאMahaya Israel Apt. Pty. Ltd.ACN 130 057 064משפחת ליברמןקבוצת הבינלאומי2116

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאSing Acquisitions Pte Ltd200807500Nמשפחת אבלסקבוצת הבינלאומי2117

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאSmall Giants Asia Pte. Ltd201417770C.משפחת ליברמןקבוצת הבינלאומי2118

משפחת ליברמןקבוצת הבינלאומי2119
 Small Giants International Investments

.Pty. Ltd
ACN 150 126 980לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאSmall Giants Israel 2014 Ltd.515118065משפחת ליברמןקבוצת הבינלאומי2120

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכןTUCKER INVESTMENTS S.A574192הבינלאומיקבוצת הבינלאומי2121

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512539966א.ב. שקד לבן (1997)04 בע"מהבינלאומיקבוצת הבינלאומי2122

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512827874אינסטנז הולדינגס בע"ממשפחת אבלסקבוצת הבינלאומי2123

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514852474אינסטנז מספר 2 בע"ממשפחת אבלסקבוצת הבינלאומי2124

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514269679אקטיום ניהול בע"ממשפחת בינוקבוצת הבינלאומי2125

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511383630בינו אחזקות בע"ממשפחת בינוקבוצת הבינלאומי2126

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513434209בינוהון בע"ממשפחת בינוקבוצת הבינלאומי2127

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510426786בינלאומי ליסינג בע"מהבינלאומיקבוצת הבינלאומי2128

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510762263בנק מסד בע"מהבינלאומיקבוצת הבינלאומי2129

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-ג'ושוע ליברמןמשפחת ליברמןקבוצת הבינלאומי2130

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513812826ג.ה.ד. השקעות (2006) בע"ממשפחת בינוקבוצת הבינלאומי2131

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-גיל בינומשפחת בינוקבוצת הבינלאומי2132

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514976422דאדא ניהול בע"ממשפחת בינוקבוצת הבינלאומי2133

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510323652דירה 108/2 בגוש 30026 בע"מהבינלאומיקבוצת הבינלאומי2134

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-דפנה בינו אורמשפחת בינוקבוצת הבינלאומי2135

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן513141879הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מהבינלאומיקבוצת הבינלאומי2136

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512134271הבינלאומי הראשון מימון בע"מהבינלאומיקבוצת הבינלאומי2137

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן511244907הבינלאומי יוניק ניהול השקעות בע"מהבינלאומיקבוצת הבינלאומי2138

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513735464הבינלאומי סוכנות לביטוח (2005) בע"מהבינלאומיקבוצת הבינלאומי2139

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520029083הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מהבינלאומיקבוצת הבינלאומי2140

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-הדר בינו שמואלימשפחת בינוקבוצת הבינלאומי2141

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-הלן אבלסמשפחת אבלסקבוצת הבינלאומי2142

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510250384חברת גוש 30037 חלקה 103 חלקות משנה 3, 4, 8 בעהבינלאומיקבוצת הבינלאומי2143

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510305600חברת חלקות 41, 42 גוש 4430 בע"מהבינלאומיקבוצת הבינלאומי2144

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510260656חלקה 83 בגוש 8266 בנתניה בע"מהבינלאומיקבוצת הבינלאומי2145

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510474810יובנק חברה לנאמנות בע"מהבינלאומיקבוצת הבינלאומי2146

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן511002164כללי בטוחות (1983) בע"מהבינלאומיקבוצת הבינלאומי2147

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-לי ליברמןמשפחת ליברמןקבוצת הבינלאומי2148
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לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-מיכאל (מייקל) אבלסמשפחת אבלסקבוצת הבינלאומי2149

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510728652מת"ף מיחשוב ותפעול פיננסי בע"מהבינלאומיקבוצת הבינלאומי2150

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510184419סטוקופין ישראל בע"מהבינלאומיקבוצת הבינלאומי2151

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא520029026פ.י.ב.י. אחזקות בע"ממשפחת אבלסקבוצת הבינלאומי2152

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא520029026פ.י.ב.י. אחזקות בע"ממשפחת בינוקבוצת הבינלאומי2153

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510193543פורטראב חברה להשקעות בע"מהבינלאומיקבוצת הבינלאומי2154

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-צדיק בינומשפחת בינוקבוצת הבינלאומי2155

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-קסי ליברמן הריסמשפחת ליברמןקבוצת הבינלאומי2156

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510900541שרותי השחר בע"מהבינלאומיקבוצת הבינלאומי2157

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאA Nous Paris S.A.S424586279 פטריק דרהיקבוצת הוט2158

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAlsace Connexia S.A.S480083047. פטריק דרהיקבוצת הוט2159

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Africa S.à r.lB150942פטריק דרהיקבוצת הוט2160

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice B2B France S.A.S. 499662757פטריק דרהיקבוצת הוט2161

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Bahamas S.à r.lB181590פטריק דרהיקבוצת הוט2162

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Blue Two S.A.S793618000.פטריק דרהיקבוצת הוט2163

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Caribbean S.à r.lB172223פטריק דרהיקבוצת הוט2164

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Content Luxembourg S.AB198944.פטריק דרהיקבוצת הוט2165

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Corporate Financing S.à r.lB201398פטריק דרהיקבוצת הוט2166

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Customer Services S.à r.lB210139פטריק דרהיקבוצת הוט2167

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice CVC Lux S.à r.l.B240390פטריק דרהיקבוצת הוט2168

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Dominicana, S.A.101618787פטריק דרהיקבוצת הוט2169

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Entertainment News & Sport S.AB170036.פטריק דרהיקבוצת הוט2170

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Europe N.V.  63329743פטריק דרהיקבוצת הוט2171

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Financing S.AB171162.פטריק דרהיקבוצת הוט2172

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Finco S.AB171151.פטריק דרהיקבוצת הוט2173

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice France IO SAS491034377פטריק דרהיקבוצת הוט2174

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice France S.A.470 661 794פטריק דרהיקבוצת הוט2175

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Group Lux S.à r.lB202171פטריק דרהיקבוצת הוט2176

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Holdings S.à r.lB174906פטריק דרהיקבוצת הוט2177

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice International S.à r.lB143725פטריק דרהיקבוצת הוט2178

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Labs, S.APT504705610.פטריק דרהיקבוצת הוט2179

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Luxembourg FR Bis S.à r.lB196532.פטריק דרהיקבוצת הוט2180

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Luxembourg FR S.AB135296.פטריק דרהיקבוצת הוט2181

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Luxembourg S.AB197134פטריק דרהיקבוצת הוט2182

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Management International S.A.CHE-170.900.961פטריק דרהיקבוצת הוט2183

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Media Events S.A.S502 250 814.פטריק דרהיקבוצת הוט2184

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Media Publicité S.A.S.481 907 814פטריק דרהיקבוצת הוט2185

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאALTICE PAY, S.APT510563090.פטריק דרהיקבוצת הוט2186

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Picture S.à r.lB198942פטריק דרהיקבוצת הוט2187

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Portugal, S.APT510160549.פטריק דרהיקבוצת הוט2188

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Teads S.A.B215423פטריק דרהיקבוצת הוט2189

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Technical Services France S.à r.l.B 204810פטריק דרהיקבוצת הוט2190

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice Technical Services S.AB204810.פטריק דרהיקבוצת הוט2191

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice US Cable Holdings S.à r.lB206519פטריק דרהיקבוצת הוט2192

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAltice West Europe S.à r.lB178002.פטריק דרהיקבוצת הוט2193

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAriège Telecom S.A.S498161199. פטריק דרהיקבוצת הוט2194

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאתאגיד זרATEXO S.A.פטריק דרהיקבוצת הוט2195

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאAuberimmo S.A.S. 699 678 512פטריק דרהיקבוצת הוט2196

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאBFM Business TV SASU909 550 527פטריק דרהיקבוצת הוט2197

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאBFM Lyon Métropole SA751 666 348פטריק דרהיקבוצת הוט2198

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאBFM Paris SASU394 874 523פטריק דרהיקבוצת הוט2199

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאBFM PUBLICITE SASU848461471פטריק דרהיקבוצת הוט2200

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאBFM Radio SASU954 961 819פטריק דרהיקבוצת הוט2201

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאBFM REGIONS SAS848460044פטריק דרהיקבוצת הוט2202

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאBFM TV SASU714 672 482פטריק דרהיקבוצת הוט2203

BRTLC Holding S.ABR65627184/000פטריק דרהיקבוצת הוט2204
1-60

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא

BRTLC Media, Ltdaפטריק דרהיקבוצת הוט2205
BR03.628.409/00

01-45
לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאBusiness FM SASU343 737 433פטריק דרהיקבוצת הוט2206

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאBuzzef Middle East FZ-LLC1.00231E+14פטריק דרהיקבוצת הוט2207

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאתאגיד זרBuzzeff Holdingפטריק דרהיקבוצת הוט2208
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לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאBuzzeff SARL236387פטריק דרהיקבוצת הוט2209

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאCap Connexion S.A.S. 935 687 483פטריק דרהיקבוצת הוט2210

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאCID S.A.739 754 414פטריק דרהיקבוצת הוט2211

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאCity Call Ltd44246פטריק דרהיקבוצת הוט2212

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאCoditel Holding II S.à r.l.B160999פטריק דרהיקבוצת הוט2213

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאCoditel Holding S.AB160938. פטריק דרהיקבוצת הוט2214

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאCompletel S.A.S418299699. פטריק דרהיקבוצת הוט2215

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאComstell S.A.S433661923. פטריק דרהיקבוצת הוט2216

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאContact Cabo Verde - Telemarketing E Serviços De Informação, S.A.CV252216121פטריק דרהיקבוצת הוט2217

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאCool Holdings Limited S.A.B152495פטריק דרהיקבוצת הוט2218

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא CVC 3 B.V 64122808.פטריק דרהיקבוצת הוט2219

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאDiversité TV France S.A.S.750978645פטריק דרהיקבוצת הוט2220

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאDTV Holding S.A.S790196893.פטריק דרהיקבוצת הוט2221

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאEmashore S.A332193.פטריק דרהיקבוצת הוט2222

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאEOS Telecom SAS847893648פטריק דרהיקבוצת הוט2223

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאERT Holding France S.A.S. 334027042פטריק דרהיקבוצת הוט2224

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאERT Luxembourg S.A.B123256פטריק דרהיקבוצת הוט2225

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאERT Technologies S.A.S432505972. פטריק דרהיקבוצת הוט2226

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאFOD SND409268992פטריק דרהיקבוצת הוט2227

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאFoncière Velizy Sci518908538פטריק דרהיקבוצת הוט2228

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאGlobal Interlink, LTDB 160205.פטריק דרהיקבוצת הוט2229

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאGroupe News Participations S.A.S812746568.פטריק דרהיקבוצת הוט2230

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאGroupe Tests Holding SASU442233789פטריק דרהיקבוצת הוט2231

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאH. Hadaros 2012 Ltd514752120פטריק דרהיקבוצת הוט2232

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאHaut-Rhin Telecom S.A.S494964034. פטריק דרהיקבוצת הוט2233

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאHivory SAS838867323פטריק דרהיקבוצת הוט2234

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאHot Mobile Ltd512615964פטריק דרהיקבוצת הוט2235

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאHot Mobile Slika Ltd515969244פטריק דרהיקבוצת הוט2236

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאHot Net Internet Services Ltd512129701פטריק דרהיקבוצת הוט2237

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאHot Telecom Ltd 513466656פטריק דרהיקבוצת הוט2238

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאHot Telecom Ltd Partnership550215255פטריק דרהיקבוצת הוט2239

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאHot Telecommunications Systems Ltd520040072פטריק דרהיקבוצת הוט2240

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאIcart S.A.S. 429079171פטריק דרהיקבוצת הוט2241

פטריק דרהיקבוצת הוט2242
 Informatique Telematique Ocean Indien

SARL
לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא 344914890

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאInolia S.A491879094.פטריק דרהיקבוצת הוט2243

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאInovendys S.A240513.פטריק דרהיקבוצת הוט2244

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאIntelcia (Maurice) Ltee46592פטריק דרהיקבוצת הוט2245

Intelcia Cameroun S.A./RC/DLA/2016/Mפטריק דרהיקבוצת הוט2246
2689

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא

Intelcia Cote d’Ivoireפטריק דרהיקבוצת הוט2247
-CI-ABJ-2017-B

04552
לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאIntelcia France S.A.S. 521352922פטריק דרהיקבוצת הוט2248

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאIntelcia Group S.A105663.פטריק דרהיקבוצת הוט2249

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאתאגיד זרIntelcia IT Solutions S.A.פטריק דרהיקבוצת הוט2250

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאIntelcia Madagascar S.A2015B00066.פטריק דרהיקבוצת הוט2251

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאתאגיד זר.Intelcia Management International S.A.R.Lפטריק דרהיקבוצת הוט2252

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאINTELCIA MAROC INSHORE S.A.101191פטריק דרהיקבוצת הוט2253

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאתאגיד זרINTELCIA MAROC Offshore S.A.פטריק דרהיקבוצת הוט2254

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאINTELCIA MAROC SA107349פטריק דרהיקבוצת הוט2255

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאIntelcia Portugal Inshore, S.APT509378471פטריק דרהיקבוצת הוט2256

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאIntelcia Portugal Sarl515059897פטריק דרהיקבוצת הוט2257

Intelcia Senegal S.A.S. פטריק דרהיקבוצת הוט2258
 SN DKR 2016 B

14189
לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאIris 64 S.A.S. 252 013 479פטריק דרהיקבוצת הוט2259

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאIrisé S.A.S. 766 683 437פטריק דרהיקבוצת הוט2260

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאIT Rabat SARL116619פטריק דרהיקבוצת הוט2261

LD Communications Italie Srlפטריק דרהיקבוצת הוט2262
-12938850158
R.E.A.1600104

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאLD Communications Suisse SA24307669פטריק דרהיקבוצת הוט2263

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאLe Studio Next SASU284 194 529פטריק דרהיקבוצת הוט2264

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאLiberation SARL199 028 382פטריק דרהיקבוצת הוט2265

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאMacs Thd S.A.S064 672 504. פטריק דרהיקבוצת הוט2266

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאManche Telecom S.A.S. 226 074 490פטריק דרהיקבוצת הוט2267

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא Martinique TV Cable S.A.S381406768.פטריק דרהיקבוצת הוט2268
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לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאMcall Contact CenterPT509416373פטריק דרהיקבוצת הוט2269

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאMCS S.A.S189 184 500. פטריק דרהיקבוצת הוט2270

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאMedi@Lys S.A.S. 998 138 481פטריק דרהיקבוצת הוט2271

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאMedia Consumer Group S.A.S.777 875 451פטריק דרהיקבוצת הוט2272

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאתאגיד זרMeilleurTX Maroc S.A.פטריק דרהיקבוצת הוט2273

פטריק דרהיקבוצת הוט2274
 MEO - Serviços Técnicos de Redes de

.Comunicações Eletrónicas S.A
PT515422479לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא

פטריק דרהיקבוצת הוט2275
 Meo-Serviços De Comunicações E

.Multimédia, S.A
PT504615947לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאMilibris S.A.S.510988769פטריק דרהיקבוצת הוט2276

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאMoselle Telecom Part. S.A.S. 490333549פטריק דרהיקבוצת הוט2277

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאMoselle Telecom S.A.S489140848. פטריק דרהיקבוצת הוט2278

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאNEW POST - Atividades e serviços de telecomunicações, de linha de apoio e de administração e operação de sistemas, A.C.E.PT507051459פטריק דרהיקבוצת הוט2279

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאNewco B SASU811542513פטריק דרהיקבוצת הוט2280

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאNewco C SASU819959610פטריק דרהיקבוצת הוט2281

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאNewco E SASU819959651פטריק דרהיקבוצת הוט2282

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאNext Media Solutions SASU490746112פטריק דרהיקבוצת הוט2283

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאNext Pictures SASU795281153פטריק דרהיקבוצת הוט2284

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאNextdev SASU529194730פטריק דרהיקבוצת הוט2285

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאNextinteractive SASU311243794פטריק דרהיקבוצת הוט2286

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאNextprod S.A.S811542430.פטריק דרהיקבוצת הוט2287

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאNextRadioTV SAS433671054פטריק דרהיקבוצת הוט2288

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאNumergy S.A.S. 753105956פטריק דרהיקבוצת הוט2289

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאNumericable US LLC801376161 פטריק דרהיקבוצת הוט2290

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאNumericable US S.A.S.  807859376פטריק דרהיקבוצת הוט2291

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאOmer Telecom Ltd489020297פטריק דרהיקבוצת הוט2292

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאOMT Ocean 4 SAS793856873פטריק דרהיקבוצת הוט2293

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאOpalys Telecom S.A.S498222629 פטריק דרהיקבוצת הוט2294

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאOpen Idea, Tecnologias De Telecomunicações E Sistemas De Informação LdaAO5402149577פטריק דרהיקבוצת הוט2295

Open Labs Pesquisa E Desenvolvimento LtdaBR21.448.962/00פטריק דרהיקבוצת הוט2296
01-88

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא

OpenLabs SAפטריק דרהיקבוצת הוט2297
BR04.734.575/00

01-99
לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא OPS S.A.S753972462.פטריק דרהיקבוצת הוט2298

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאOTR2 S.à r.lB185298.פטריק דרהיקבוצת הוט2299

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא Outremer Télécom S.A.S.383678760פטריק דרהיקבוצת הוט2300

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאPays Voironnais Network SAS892 992 504פטריק דרהיקבוצת הוט2301

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאPortugal Telecom Data Center, S.APT510030785.פטריק דרהיקבוצת הוט2302

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאPortugal Telecom Imobiliária, S.A.PT502113588פטריק דרהיקבוצת הוט2303

פטריק דרהיקבוצת הוט2304
 Previsão-Sociedade Gestora De Fundos

.De Pensões, S.A
PT502073942לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאPt Blueclip -Serviços De Gestão, S.APT510219195.פטריק דרהיקבוצת הוט2305

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאPt Cloud E Data Centers, S.APT504585690.פטריק דרהיקבוצת הוט2306

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאPt Contact-Telemarketing E Serviços De Informação, S.A.PT500268088פטריק דרהיקבוצת הוט2307

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאPT Portugal, Sgps, S.A.PT507690737פטריק דרהיקבוצת הוט2308

פטריק דרהיקבוצת הוט2309
 Pt Prestações - Mandatária De

.Aquisições E Gestão De Bens, S.A
PT506925820לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא

פטריק דרהיקבוצת הוט2310
 Pt Sales - Serviços De

 Telecomunicações E Sistemas De
PT507690788לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא

פטריק דרהיקבוצת הוט2311
 PT-Móveis-Serviços de

.Telecomunicações, SGPS, S.A
PT505027879לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאRedgreen S.A.B205707פטריק דרהיקבוצת הוט2312

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאRennes Métropole Telecom S.A.S. 267 116 499פטריק דרהיקבוצת הוט2313

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאRhon'telecom S.A.S753942416. פטריק דרהיקבוצת הוט2314

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאRimbaud Gestion B Sci792 095 465פטריק דרהיקבוצת הוט2315

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאRMC BFM Edition SASU342 194 529פטריק דרהיקבוצת הוט2316

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאRMC Découverte S.A.S797 194 529.פטריק דרהיקבוצת הוט2317

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאRMC S.A. Monegasque288 185 788פטריק דרהיקבוצת הוט2318

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאRMC Sport News SASU216 322 800פטריק דרהיקבוצת הוט2319

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאRMC Sport SASU728 374 505פטריק דרהיקבוצת הוט2320

Sadotel S.A.S. פטריק דרהיקבוצת הוט2321
131233686

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאSequalum Participation S.A.S503508632. פטריק דרהיקבוצת הוט2322

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאSequalum S.A.S503673212. פטריק דרהיקבוצת הוט2323

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאSFCM S.A.351634381פטריק דרהיקבוצת הוט2324

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאSFR 14 S.A.S.880031786פטריק דרהיקבוצת הוט2325

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאSFR Business Distribution SA431817915פטריק דרהיקבוצת הוט2326

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאSFR Business Morocco S.A.RC200299פטריק דרהיקבוצת הוט2327

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאSFR Développement S.A.S434818209. פטריק דרהיקבוצת הוט2328
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לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאSFR Distribution410358865פטריק דרהיקבוצת הוט2329

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאSFR Fibre S.A.S400461950.פטריק דרהיקבוצת הוט2330

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאSFR Participation SAS808700868פטריק דרהיקבוצת הוט2331

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאSFR Presse Distribution SAS808636054פטריק דרהיקבוצת הוט2332

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאSFR Presse SAS810902635פטריק דרהיקבוצת הוט2333

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאSFR S.A343059564.פטריק דרהיקבוצת הוט2334

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאSHD S.A434809182.פטריק דרהיקבוצת הוט2335

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאSmartshore SARL200793פטריק דרהיקבוצת הוט2336

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאSNC Les Manguiers534 376 280פטריק דרהיקבוצת הוט2337

פטריק דרהיקבוצת הוט2338
 Société Nouvelle de Télécommunication

et Communication SARL
לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא329572382

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאSportscotv SASU819960998פטריק דרהיקבוצת הוט2339

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאSRR SCS393551007פטריק דרהיקבוצת הוט2340

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאSudtel France S.A.S840865752.פטריק דרהיקבוצת הוט2341

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאSudtel Tecnologia S.A513645772.פטריק דרהיקבוצת הוט2342

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאSynerail Exploitation S.A.S. 449071075פטריק דרהיקבוצת הוט2343

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאT2MP SAS829608187פטריק דרהיקבוצת הוט2344

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאTAT Ltd514738228.פטריק דרהיקבוצת הוט2345

Teads Argentina SAפטריק דרהיקבוצת הוט2346
-CUIT: 30

71490536-4
לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאTEADS AUSTRALIA PTY LTD635531869פטריק דרהיקבוצת הוט2347

Teads Brasil Solucoes Em Propaganda e Video Ltd :CNPJפטריק דרהיקבוצת הוט2348
-22.605.990/0001

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאTeads Canada Inc.2505807פטריק דרהיקבוצת הוט2349

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאTeads Colombia SAS900879720-2פטריק דרהיקבוצת הוט2350

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאTeads Deutschland GmbHHRB123544פטריק דרהיקבוצת הוט2351

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאTeads Espana SLUM-520047פטריק דרהיקבוצת הוט2352

Teads France SASפטריק דרהיקבוצת הוט2353
 RCS PARIS 483

 861 813
לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא

Teads Hong-Kong Limitedפטריק דרהיקבוצת הוט2354
-70016681-000

10-18-1
לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא

Teads Inc.  DELAWAREפטריק דרהיקבוצת הוט2355
5195725

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא

Teads Italia SRL RDI MILANOפטריק דרהיקבוצת הוט2356
5961600961

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאTeads Japan0104-01-119363פטריק דרהיקבוצת הוט2357

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאTeads Korea110114-0157427פטריק דרהיקבוצת הוט2358

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאTeads Latam LLCM15000006522פטריק דרהיקבוצת הוט2359

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאTeads LtdCOI 723 97 35פטריק דרהיקבוצת הוט2360

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאTeads Mexico SA de CVDFMX11540פטריק דרהיקבוצת הוט2361

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאTeads NL B.V859611759.פטריק דרהיקבוצת הוט2362

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאTeads Rus LLC1.15775E+12פטריק דרהיקבוצת הוט2363

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאTeads S.AB113995.פטריק דרהיקבוצת הוט2364

Teads Schweiz Gmbhפטריק דרהיקבוצת הוט2365
-CH

020.4.055.055-8
לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאTeads Sing. Pte201619115Mפטריק דרהיקבוצת הוט2366

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאTeads Studio Ltd7043743פטריק דרהיקבוצת הוט2367

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאTeads Studio SRLJ40/4416/2006פטריק דרהיקבוצת הוט2368

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאTeloise S.A.S453401325. פטריק דרהיקבוצת הוט2369

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאThe Marketing Group S.A.S353944093. פטריק דרהיקבוצת הוט2370

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאTME France S.A414113621.פטריק דרהיקבוצת הוט2371

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאTMG Succ355047פטריק דרהיקבוצת הוט2372

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאTnord S.A.513654976פטריק דרהיקבוצת הוט2373

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאTRC Belgium Sprl865963639פטריק דרהיקבוצת הוט2374

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאWMC S.A.S. 483515359פטריק דרהיקבוצת הוט2375

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא World Satellite Guadeloupe S.A.S391795291.פטריק דרהיקבוצת הוט2376

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאYpso Finance S.à r.lB161.946.פטריק דרהיקבוצת הוט2377

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלאYpso France S.A.S484348131. פטריק דרהיקבוצת הוט2378

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא511451700דרום השרון תקשורת (1990) בע"מהוטקבוצת הוט2379

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא511239907הוט - עידן מערכות כבלים ישראל (אחזקות) 1987 בע"הוטקבוצת הוט2380

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא513466656הוט טלקום בע"מהוטקבוצת הוט2381

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא550215255הוט טלקום שותפות מוגבלתהוטקבוצת הוט2382

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא512615964הוט מובייל בע"מהוטקבוצת הוט2383

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא514731389הוט מובייל תקשורת בינלאומית בע"מהוטקבוצת הוט2384

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)לאכןלאלאלאלא520040072הוט מערכות תקשורת בע"מהוטקבוצת הוט2385

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא512129701הוט נט שירותי אינטרנט בע"מהוטקבוצת הוט2386

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא514689843זיר"ה (זכויות יוצרים ברשת האינטרנט) בע"מהוטקבוצת הוט2387

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא511387565ישראכבל בע"מהוטקבוצת הוט2388
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רשימת הגורמים הריכוזיים*
לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013

לאכןלאלאלאלאלא-פטריק דרהיפטריק דרהיקבוצת הוט2389
שידורי 

כבלים (3.2)
לאלא

לאלאלאשידורי כבלים (3.2)כןלאלאלאלאלא550258842פי. אייץ'.איי נטוורקס (2015) ש.מ.הוטקבוצת הוט2390

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא516117009 אי.וואי.אי סקייז ניהול בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2391
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא54029344 איי.וואי.אי סקייז אויאשן הולדינג  שותפות מוגבלת עידן עופרקבוצת החברה לישראל2392
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר"Zim Russia" Closed Joint-Stock Companyעידן עופרקבוצת החברה לישראל2393
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאAmegA Sciences Plc1840633כי"לקבוצת החברה לישראל2394
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרAnsonia Holdings Singapore B.V עידן עופרקבוצת החברה לישראל2395
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר AREBEE STAR MARITIME AGENCIES PVT, LTDעידן עופרקבוצת החברה לישראל2396
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאASHLI CHEMICALS (HOLLAND) B.V560026106כי"לקבוצת החברה לישראל2397
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרBELSTAR A/Sעידן עופרקבוצת החברה לישראל2398
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאBK Giulini GmbHHRB1782כי"לקבוצת החברה לישראל2399
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרBulk Ocean Transport Incעידן עופרקבוצת החברה לישראל2400
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרBulk Transport Corporationעידן עופרקבוצת החברה לישראל2401
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרCarib Star Shipping Limitedעידן עופרקבוצת החברה לישראל2402
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאCarmel Olefins (U.K) Ltd2743529בז"ןקבוצת החברה לישראל2403
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרCedar Shipping Corpעידן עופרקבוצת החברה לישראל2404
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאColins Ltd28467בז"ןקבוצת החברה לישראל2405
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאColland Polymers B.V34288123בז"ןקבוצת החברה לישראל2406
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרCourt Investments Ltdעידן עופרקבוצת החברה לישראל2407
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאשותפות זרהCPV Group LPעידן עופרקבוצת החברה לישראל2408
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאDucor Petrochemicals B.V24275879בז"ןקבוצת החברה לישראל2409
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

עידן עופרקבוצת החברה לישראל2410
 .EXPANSO FORWARDING B.V

ROTTERDAM
פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר

(10.2), זיכיון ים המלח 
לא

ייצור חשמל 
 ,(6.4)

לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרFindar Corporationעידן עופרקבוצת החברה לישראל2411
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרFinzas Corporationעידן עופרקבוצת החברה לישראל2412
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרGAL MARINE NIGERIA LIMITEDעידן עופרקבוצת החברה לישראל2413
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרGannet Shipping Corpעידן עופרקבוצת החברה לישראל2414
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר.Global Logistics Solutions Ltdעידן עופרקבוצת החברה לישראל2415
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר.Gold Maritime Co. Ltdעידן עופרקבוצת החברה לישראל2416
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרGOLD STAR LINE LTDעידן עופרקבוצת החברה לישראל2417
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרHellastir Shipping Enterprises Ltdעידן עופרקבוצת החברה לישראל2418
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרIC Power Distribution Holdings Pte. Ltd.עידן עופרקבוצת החברה לישראל2419
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר.IC Power Ltdעידן עופרקבוצת החברה לישראל2420
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאICL Belgium N.V.448871953כי"לקבוצת החברה לישראל2421
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאICL Europe B.V33235699כי"לקבוצת החברה לישראל2422
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאICL Europe Coöperatief U.A51376490כי"לקבוצת החברה לישראל2423
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאICL JAPAN Ltd.10001063059כי"לקבוצת החברה לישראל2424
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

כי"לקבוצת החברה לישראל2425
 ICL Management and Trading India

 Private Limited
U51909DL2011P

 TC214757
פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא

(10.2), זיכיון ים המלח 
לא

ייצור חשמל 
 ,(6.4)

לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאICL Specialty Products Inc6633551כי"לקבוצת החברה לישראל2426
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאICL Trading (HK) Ltd720589כי"לקבוצת החברה לישראל2427
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרIcorp s.r.oהחברה לישראלקבוצת החברה לישראל2428
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

עידן עופרקבוצת החברה לישראל2429
 INTERMODAL SHIPPING AGENCIES

(GHANA) LTD
פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר

(10.2), זיכיון ים המלח 
לא

ייצור חשמל 
 ,(6.4)

לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאIsrael Cleantech Ventures II (Israel) Ltd500436647עידן עופרקבוצת החברה לישראל2430
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרISRAEL TANKERS CO. LTDעידן עופרקבוצת החברה לישראל2431
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרItea Shipping Incעידן עופרקבוצת החברה לישראל2432
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר Jamaica Container Repair Services  Ltdעידן עופרקבוצת החברה לישראל2433
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרJelany Corporation N.Vעידן עופרקבוצת החברה לישראל2434
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרKenon Holdings Ltdעידן עופרקבוצת החברה לישראל2435
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרKenon TJ Holdings Pte Ltdעידן עופרקבוצת החברה לישראל2436
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרKenon UK Services Ltdעידן עופרקבוצת החברה לישראל2437
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרKingston Logistics Center Ltd.עידן עופרקבוצת החברה לישראל2438
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרKirby Enterprises Incעידן עופרקבוצת החברה לישראל2439
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר.KLC Panama Logistics S.Aעידן עופרקבוצת החברה לישראל2440
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרLagos & Niger Shipping Ltdעידן עופרקבוצת החברה לישראל2441
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרLaurel Navigation Incעידן עופרקבוצת החברה לישראל2442
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרLiberty Ships Incעידן עופרקבוצת החברה לישראל2443
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרMagnolia Navigation Incעידן עופרקבוצת החברה לישראל2444
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאMARINE SHIPP FAST LTD515914547עידן עופרקבוצת החברה לישראל2445
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרNIGERIAN STAR LINE LTDעידן עופרקבוצת החברה לישראל2446
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרOMEGA DEPOT S.Lעידן עופרקבוצת החברה לישראל2447
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאשותפות זרהOPC Power Ventures LPעידן עופרקבוצת החברה לישראל2448
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא
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פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרOPC US Incעידן עופרקבוצת החברה לישראל2449
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרPAGAN STEAMSHIP CORP. LTDעידן עופרקבוצת החברה לישראל2450
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרPetroleum Tankers Incעידן עופרקבוצת החברה לישראל2451
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרPrimus Green Energy Incעידן עופרקבוצת החברה לישראל2452
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרPrimus Marcellus I LLCעידן עופרקבוצת החברה לישראל2453
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרQuantum (2007) LLCעידן עופרקבוצת החברה לישראל2454
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

עידן עופרקבוצת החברה לישראל2455
 Ramon International Insurance Brokers

Ltd
פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר

(10.2), זיכיון ים המלח 
לא

ייצור חשמל 
 ,(6.4)

לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרRoniz Tankers Corpעידן עופרקבוצת החברה לישראל2456
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאRotem Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.S 443342כי"לקבוצת החברה לישראל2457
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרSafe Skies Holdings Limited Partnershipעידן עופרקבוצת החברה לישראל2458
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרSafe Skies Management Ltdעידן עופרקבוצת החברה לישראל2459
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

Scora S.A.S Franceכי"לקבוצת החברה לישראל2460
 889 506 457

R.C.S
פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא

(10.2), זיכיון ים המלח 
לא

ייצור חשמל 
 ,(6.4)

לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרSearoute Trading Ltd.עידן עופרקבוצת החברה לישראל2461
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאSEVEN SEAS CLUB (ISRAEL) 1965 LTD45431עידן עופרקבוצת החברה לישראל2462
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרSeven Stars Lines Corpעידן עופרקבוצת החברה לישראל2463
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרSTAR BRASIL SERVICOS LOGISTICOS LTDAעידן עופרקבוצת החברה לישראל2464
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרStar East Africa Coעידן עופרקבוצת החברה לישראל2465
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

עידן עופרקבוצת החברה לישראל2466
 STAR LOGISTICS HOLDING COMPANY

.B.V
פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר

(10.2), זיכיון ים המלח 
לא

ייצור חשמל 
 ,(6.4)

לא

עידן עופרקבוצת החברה לישראל2467
 .Star Shipping Agencies (Singapore) Pte

Ltd
פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר

(10.2), זיכיון ים המלח 
לא

ייצור חשמל 
 ,(6.4)

לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרSTAR SHIPPING ARGENTINA S.Aעידן עופרקבוצת החברה לישראל2468
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרSTAR SHIPPING SERVICES (HK) LTDעידן עופרקבוצת החברה לישראל2469
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרStar Shipping Services (India) Private Ltd.עידן עופרקבוצת החברה לישראל2470
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרSTAR VIETNAM SHIPPING SERVICES CO. LTDעידן עופרקבוצת החברה לישראל2471
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

עידן עופרקבוצת החברה לישראל2472
 Startrans Internationale Transporte and

Spedition G.m.b.H
פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר

(10.2), זיכיון ים המלח 
לא

ייצור חשמל 
 ,(6.4)

לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרStellahaven Expeditiebedrijf – N.Vעידן עופרקבוצת החברה לישראל2473
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

עידן עופרקבוצת החברה לישראל2474
 TAN CANG SHIPPING WAREHOUSE

CO. LTD
פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר

(10.2), זיכיון ים המלח 
לא

ייצור חשמל 
 ,(6.4)

לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרTopaz Shipping Corpעידן עופרקבוצת החברה לישראל2475
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרViolet Navigation Incעידן עופרקבוצת החברה לישראל2476
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאVPartners III (Israel) L.P500425459עידן עופרקבוצת החברה לישראל2477
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרZim  Japan Ltd.עידן עופרקבוצת החברה לישראל2478
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

עידן עופרקבוצת החברה לישראל2479
 ZIM American Integrated Shipping

Services Company, LLC
פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר

(10.2), זיכיון ים המלח 
לא

ייצור חשמל 
 ,(6.4)

לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר.ZIM BELGIUM N.Vעידן עופרקבוצת החברה לישראל2480
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרZim Do Brasil Ltdaעידן עופרקבוצת החברה לישראל2481
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרZim France S.Aעידן עופרקבוצת החברה לישראל2482
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרZim Germany GmbH & Co. KGעידן עופרקבוצת החברה לישראל2483
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

עידן עופרקבוצת החברה לישראל2484
 Zim Integrated Shipping Agencies (HK)

.Ltd
פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר

(10.2), זיכיון ים המלח 
לא

ייצור חשמל 
 ,(6.4)

לא

עידן עופרקבוצת החברה לישראל2485
 ZIM Integrated Shipping Services

(Canada) Ltd
פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר

(10.2), זיכיון ים המלח 
לא

ייצור חשמל 
 ,(6.4)

לא

עידן עופרקבוצת החברה לישראל2486
 Zim Integrated Shipping Services (China)

Co. Ltd
פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר

(10.2), זיכיון ים המלח 
לא

ייצור חשמל 
 ,(6.4)

לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר.Zim Integrated Shipping Services (Georgia) Ltdעידן עופרקבוצת החברה לישראל2487
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר.Zim Integrated Shipping Services (India) Private Ltdעידן עופרקבוצת החברה לישראל2488
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

עידן עופרקבוצת החברה לישראל2489
 Zim Integrated Shipping Services

.(Taiwan) Co. Ltd
פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר

(10.2), זיכיון ים המלח 
לא

ייצור חשמל 
 ,(6.4)

לא

עידן עופרקבוצת החברה לישראל2490
 Zim Integrated Shipping Services

.(Vietnam) LLC
פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר

(10.2), זיכיון ים המלח 
לא

ייצור חשמל 
 ,(6.4)

לא

עידן עופרקבוצת החברה לישראל2491
 Zim Integrated Shipping Services Hellas

S.A
פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר

(10.2), זיכיון ים המלח 
לא

ייצור חשמל 
 ,(6.4)

לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר.Zim Italia S.R.L.Uעידן עופרקבוצת החברה לישראל2492
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרZIM KENYAעידן עופרקבוצת החברה לישראל2493
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרZIM KOREA Co. Ltd.עידן עופרקבוצת החברה לישראל2494
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרZIM LOGISTICS (CHINA) LTDעידן עופרקבוצת החברה לישראל2495
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרZim Logistics (HK) Co. Ltd.עידן עופרקבוצת החברה לישראל2496
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרZIM LOGISTICS CANADA (CO) LTDעידן עופרקבוצת החברה לישראל2497
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרZim Logistics S.E.A. PTE. Ltd.Singaporeעידן עופרקבוצת החברה לישראל2498
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרZIM LOGISTICS USC, LLCעידן עופרקבוצת החברה לישראל2499
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרZim Netherlands B.Vעידן עופרקבוצת החברה לישראל2500
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרZIM PANAMA S.A.עידן עופרקבוצת החברה לישראל2501
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרZim Poland Sp. z.o.o.עידן עופרקבוצת החברה לישראל2502
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

עידן עופרקבוצת החברה לישראל2503
 ZIM SHIPPING MARKET

INVESTMENTS LTD
פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא516251279

(10.2), זיכיון ים המלח 
לא

ייצור חשמל 
 ,(6.4)

לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרZIM TANZANIA LTDעידן עופרקבוצת החברה לישראל2504
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרZIM TRINIDAD LIMITEDעידן עופרקבוצת החברה לישראל2505
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרZim U.K. Limitedעידן עופרקבוצת החברה לישראל2506
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זר.Zim Venezuela C.Aעידן עופרקבוצת החברה לישראל2507
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרZimrom Shipping S.R.Lעידן עופרקבוצת החברה לישראל2508
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא
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פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זרZISS CAPITAL S.Lעידן עופרקבוצת החברה לישראל2509
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאZK CYBERSTAR LTD516262631עידן עופרקבוצת החברה לישראל2510
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא550230023א.א. תעופה (גולפסטרים 1) שותפות מוגבלתעידן עופרקבוצת החברה לישראל2511
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא550230551א.א. תעופה (גלובל 2) שותפות מוגבלתעידן עופרקבוצת החברה לישראל2512
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא513519199א.א. תעופה אזרחית בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2513
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא550216220א.א. תעופה אזרחית שותפות מוגבלתעידן עופרקבוצת החברה לישראל2514
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא512492281אגרו-ונט בע"מכי"לקבוצת החברה לישראל2515
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא520030560אדום מחצבים ופתוח בע"מכי"לקבוצת החברה לישראל2516
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא514443043או.אר.אל שיפינג בע"מבז"ןקבוצת החברה לישראל2517
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא511482762או.אר.אל. טריידינג בע"מבז"ןקבוצת החברה לישראל2518
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא514401702או.פי.סי אנרגיה בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2519
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא516105236או.פי.סי גז טבעי בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2520
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא516103199או.פי.סי הרחבה חדרה בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2521
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא514495852או.פי.סי חדרה בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2522
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא516190246או.פי.סי נוי רמת חובב בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2523
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא516021433או.פי.סי פרויקטים בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2524
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא513245225או.פי.סי רותם בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2525
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא515382919או.פי.סי תפעול בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2526
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא515589398או.פי.סי. סולאר (שותף כללי) בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2527
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא550273775או.פי.סי. סולאר שותפות מוגבלתעידן עופרקבוצת החברה לישראל2528
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא516284629או.פי.סי. שורק 2 בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2529
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא511650053אודי אינטרנשיונל (1994) בע"מהחברה לישראלקבוצת החברה לישראל2530
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא510629173אורחות כוכבים בע"מ החברה לישראלקבוצת החברה לישראל2531
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא540290897אי אס איי אל טכנולוגיות, ש.מבז"ןקבוצת החברה לישראל2532
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא516049657אי אס איי אל מעבדות סביבה בע"מבז"ןקבוצת החברה לישראל2533
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא512754722איי סי גרין אנרג'י בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2534
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא515045342איי.ג'י.אס רותם בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2535
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא520027830איי.סי.אל גרופ בע"מהחברה לישראלקבוצת החברה לישראל2536
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא514374982איי.סי.פאואר אסיה פיתוח בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2537
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא514172527אימג'ין ווב (2008) בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2538
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא514040328אינטראטק מדיקל בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2539
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא55-0001994אל רם חברה לשכון מיסודם של החברה לישראל ואשטרום - שותפות מוגבלת החברה לישראלקבוצת החברה לישראל2540
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא510086846אלחוט-ים בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2541
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא513782607אנדוקרוס בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2542
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא513879536אקטיביוז בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2543
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

עידן עופרקבוצת החברה לישראל2544
אקס.טי. אחזקות תעופה (ארה"ב) שותפות 

מוגבלת
פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא550226781

(10.2), זיכיון ים המלח 
לא

ייצור חשמל 
 ,(6.4)

לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא550227433אקס.טי. אחזקות תעופה שותפות מוגבלתעידן עופרקבוצת החברה לישראל2545
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא514048156אקס.טי. הולדינגס בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2546
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא512460874אקס.טי. היי-טק אינוביישנס בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2547
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא512476367אקס.טי. היי-טק השקעות (1992) בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2548
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא514033380אקס.טי. השקעות בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2549
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא510857295אקס.טי. נהול בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2550
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא510797152אקס.טי. ספנות בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2551
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא513723874אקס.טי. תעופה בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2552
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא510247067בז תעשיות בע"מבז"ןקבוצת החברה לישראל2553
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא515167617בזן אנרגיה בע"מבז"ןקבוצת החברה לישראל2554
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא515187029בזן תעשיות אנרגיה (2015) בע"מבז"ןקבוצת החברה לישראל2555
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא540290905בינוביישן, שותפות מוגבלתבז"ןקבוצת החברה לישראל2556
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא520035809ברום ים המלח בע"מכי"לקבוצת החברה לישראל2557
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא520036658בתי זיקוק לנפט בע"מהחברה לישראלקבוצת החברה לישראל2558
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא520040957גדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מבז"ןקבוצת החברה לישראל2559
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא510629728גל מרין בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2560
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא550226898די פארטנרס 2 (ישראל) אנקס, שותפות מוגבלתעידן עופרקבוצת החברה לישראל2561
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא550218457די פארטנרס 2 (ישראל) שותפות מוגבלתעידן עופרקבוצת החברה לישראל2562
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא520016015דשנים וחומרים כימיים בע"מכי"לקבוצת החברה לישראל2563
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא510492457החברה לחנקת אשלגן בע"מכי"לקבוצת החברה לישראל2564
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא520028010החברה לישראל בע"מהחברה לישראלקבוצת החברה לישראל2565
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא520028010החברה לישראל בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2566
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא514938851הלתי.אייאו בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2567
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא513121244ויי.וי.סי.- יוזמה 3 ניהול והשקעות בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2568
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא
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פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא550214183וינטג' וונצ'ר פרטנרס (ישראל) ש.מ.עידן עופרקבוצת החברה לישראל2569
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא512460528ח.ל. (החזקות - כי"ל) בע"מהחברה לישראלקבוצת החברה לישראל2570
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא512707142ח.ל. (כסלו, 1998) בע"מהחברה לישראלקבוצת החברה לישראל2571
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא511147944ח.ל. ניהול וייעוץ (1986) בע"מהחברה לישראלקבוצת החברה לישראל2572
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא512707159ח.ל. רכש כי"ל (1998) בע"מהחברה לישראלקבוצת החברה לישראל2573
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא510439128חברה לאניות צובר בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2574
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא550208953יוזמה III (ישראל) שותפות מוגבלתעידן עופרקבוצת החברה לישראל2575
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלאתאגיד זריולייסנס אינקעידן עופרקבוצת החברה לישראל2576
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא514829712כיל חדשנות בע"מכי"לקבוצת החברה לישראל2577
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא520035098כיל ישראל בע"מכי"לקבוצת החברה לישראל2578
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא513988238כרמל אולפינים (השקעות) 2007 בע"מבז"ןקבוצת החברה לישראל2579
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא511316903כרמל אולפינים בע"מבז"ןקבוצת החברה לישראל2580
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא520035023כתר תובלה בע"מכי"לקבוצת החברה לישראל2581
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא514120609לינב החזקות בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2582
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא511823007לינב ספנות בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2583
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא540182326מ.מ.מ . מפעלי מטמנות מאוחדים (1998) בע"מכי"לקבוצת החברה לישראל2584
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא514337419מאראבל II בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2585
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא511936163מארס אינפורמיישן פרודקט גרופ בע"מהחברה לישראלקבוצת החברה לישראל2586
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא512248519מגנזיום ים המלח בע"מ כי"לקבוצת החברה לישראל2587
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא510447261מיכליות חיפה בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2588
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא510211774מיכליות נפט בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2589
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא512751116מילניום השקעות אלעד בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2590
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא520019373מפעלי ים המלח בע"מכי"לקבוצת החברה לישראל2591
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא520025479מפעלי תובלה בע"מכי"לקבוצת החברה לישראל2592
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא510484181מרתף קרית היוצרים בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2593
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא512750456משט (השקעות) בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2594
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא510645013נאמנות ורישומים של החברה לישראל בע"מ החברה לישראלקבוצת החברה לישראל2595
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא512853367נובטייד בע"מכי"לקבוצת החברה לישראל2596
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא510221831סלע חברה לטכנולוגיה בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2597
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

לאלאלאכןלאלאלא-עידן עופרעידן עופרקבוצת החברה לישראל2598
פוספט 
 ,(9.1)

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא514056597פיינרפורם בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2599
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא520035718פריקלאס ים המלח בע"מכי"לקבוצת החברה לישראל2600
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא540177821פריקלאס ים המלח מוצרים מותכיםכי"לקבוצת החברה לישראל2601
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא514460393צומת אנרגיה בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2602
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא516140886צומת הל"ה שותף כללי בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2603
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא540294436צומת נתיב שותפות מוגבלתעידן עופרקבוצת החברה לישראל2604
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא510107840צים ישראל בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2605
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא520015041צים שירותי ספנות משולבים בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2606
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא512624800רביבים במפרץ מים וסביבה בע"מכי"לקבוצת החברה לישראל2607
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא520030883רותם אמפרט נגב בע"מכי"לקבוצת החברה לישראל2608
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא510052244שוהם שרותי ים בע"מעידן עופרקבוצת החברה לישראל2609
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא514987239שירות - שירותי שינוע משולבים 2013 בע"מכי"לקבוצת החברה לישראל2610
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא520025693שמנים בסיסיים חיפה בע"מ (1)בז"ןקבוצת החברה לישראל2611
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא540174109שרות-שרותי רכבת ותובלה 1990 – שותפות רשומהכי"לקבוצת החברה לישראל2612
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא513347765תמי - מעבדה לחדשנות ננו בע"מכי"לקבוצת החברה לישראל2613
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא510428972תמי (אימי) מכון למחקר ולפתוח בע"מכי"לקבוצת החברה לישראל2614
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

פוספט (9.1), זיקוק דלק לאלאלאכןלאלא510273394תרכובות ברום בע"מכי"לקבוצת החברה לישראל2615
(10.2), זיכיון ים המלח 

לא
ייצור חשמל 

 ,(6.4)
לא

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-באסם ג'אברהלא.טי.ויקבוצת הלא.טי.וי2616

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515347706ג'אבר אחזקות תקשורת בע"מהלא.טי.ויקבוצת הלא.טי.וי2617

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513236448ג'אבר מדיה בע"מהלא.טי.ויקבוצת הלא.טי.וי2618

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא514520659הלא טי. וי. בע"מהלא.טי.ויקבוצת הלא.טי.וי2619

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאAvital Investment B.V1441876.הלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2620

הלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2621
 C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY

PUBLIC COMPANY LIMITED
HE 301167לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא

הלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2622
 & C.O. CYPRUS OPPORTUNITY OIL

 GAS EXPLORATIO [N LIMITED
HE 296565לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאCapernaum Finance SAB.108.269הלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2623

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאCapernaum Financial Holdings Ltd99282הלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2624

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-Dora Broitman Yisraelהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2625

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאFGC Holdings Limited - Private Company Canada1966726הלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2626

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאIGF Fund Ltd1448641הלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2627

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-Isaac C.M Suttonהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2628
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לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאISRAEL OPPORTUNITY ENERGY INC82-1805581. הלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2629

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאKV Kinetic Energy Ventures Ltd.260405הלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2630

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאM.M.N RENEWABLE ENERGY LTD515419638הלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2631

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאMiddlegate Hadas Arazim LLC4371926הלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2632

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאTULIPIA RENEWABLES LTDHE262527הלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2633

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-אורי אלדוביהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2634

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513031054אלדובי החזקות בע"מהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2635

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515934479ה-א פידר פאנדס בע"מהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2636

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513949404הדס ארזים בע"מהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2637

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514404235הזדמנות ישראלית- חיפושי נפט וגז בע"מ הלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2638

הלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2639
הזדמנות ישראלית- מקורות אנרגיה שותפות 

מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550236822

הלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2640
הזדמנות ישראלית - חיפושי נפט וגז נאמנויות 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514405018

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515662120הזדמנות ישראלית פטרוליום בע"מהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2641

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550254445הלמן- אלדובי התחדשות עירונית, שותפות מוגבלת הלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2642

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550268627הלמן-אלדובי איי2פי1 שותפות מוגבלת הלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2643

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511474629הלמן-אלדובי בית השקעות בע"מהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2644

הלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2645
הלמן-אלדובי הלוואות חברתיות (בנאמנות) - 

ש.מ. בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515503274

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515454072הלמן-אלדובי הלוואות חברתיות בע"מ (GP)הלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2646

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן515447035הלמן-אלדובי חח"י גמל בע"מהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2647

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515447035הלמן-אלדובי חח"י גמל בע"מהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2648

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515654952הלמן-אלדובי טכנולוגיות בע"מהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2649

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513741496הלמן-אלדובי סוכנות לביטוח פנסיוני (2005) בע"מהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2650

הלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2651
הלמן-אלדובי סי.איי.פי 8 פידר פאנד שותפות 

מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540286127

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513163105הלמן-אלדובי פיננסים בע"מהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2652

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512227265הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2653

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514039692הלמן-אלדובי קרנות השקעה בע"מהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2654

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514854736הלמן - אלדובי אנרגיה בע"מהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2655

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512055849הלמן אלדובי החזקות בע"מהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2656

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן514016294הלמן אלדובי ניהול תיקי השקעות (2007) בע"מהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2657

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514852813הלמן ר.מ השקעות בע"מהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2658

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513080465עתיד ונצ'ורס בע"מהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2659

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-פיטר פרידמןהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2660

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515752590קוואליטי סוכנות לביטוח פנסיוני (2017) בע"מהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2661

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-רוני הלמןהלמן אלדוביקבוצת הלמן אלדובי2662

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא514207588בשורת תשס"ט ש.י. בע"מהמבשרקבוצת המבשר2663

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-רחל לאה פרושהמבשרקבוצת המבשר2664

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515646297בית המודיע בע"מהמודיעקבוצת המודיע2665

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא520022658המודיע חברה בע"מהמודיעקבוצת המודיע2666

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-חיים שכטרהמודיעקבוצת המודיע2667

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515624229צח פעילות בע"מהמודיעקבוצת המודיע2668

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא514796093בטאון עולם התורה הפלס בע"מהפלסקבוצת הפלס2669

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-גרוסמן נתן זאבגרוסמן נתן זאבקבוצת הפלס2670

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-פטרוף יוסף יהודהפטרוף יוסף יהודהקבוצת הפלס2671

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520037730אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מהפניקסקבוצת הפניקס2672

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן513026484הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מהפניקסקבוצת הפניקס2673

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520023185הפניקס חברה לביטוח בע"מהפניקסקבוצת הפניקס2674

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510938608קסם קרנות נאמנות בע"מהפניקסקבוצת הפניקס2675

קבוצת הפניקס2676
 Belenus Lux

S.a.r.l
Belenus Lux S.a.r.lB234.618לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא

קבוצת הפניקס2677
 Belenus Lux

S.a.r.l
CCP III Acquisition Luxco S.à.r.lלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת הפניקס2678
 Belenus Lux

S.a.r.l
CCP III Cayman GP Ltdלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת הפניקס2679
 Belenus Lux

S.a.r.l
CCP III Holdings Luxco S.à.r.lלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת הפניקס2680
 Belenus Lux

S.a.r.l
Centerbridge Associates III, L.Pלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת הפניקס2681
 Belenus Lux

S.a.r.l
Gallatin Point (GP) LLCלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת הפניקס2682
 Belenus Lux

S.a.r.l
 Gallatin Point (GP) LLCלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת הפניקס2683
 Belenus Lux

S.a.r.l
Gallatin Point Capital LLCלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת הפניקס2684
 Belenus Lux

S.a.r.l
Gallatin Point LPלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת הפניקס2685
 Belenus Lux

S.a.r.l
GPC Partners GP LLCלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת הפניקס2686
 Belenus Lux

S.a.r.l
GPC Partners Investments (Pontiac) LPלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת הפניקס2687
 Belenus Lux

S.a.r.l
Leolin Lux S.a.r.lB243.006 לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא

קבוצת הפניקס2688
 Belenus Lux

S.a.r.l
Lewis (Lee) Sachs-לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא

תאריך עדכון 10/08/2022
45



 

רשימת הגורמים הריכוזיים*
לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013

קבוצת הפניקס2689
 Belenus Lux

S.a.r.l
 Matthew Botein-לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא

קבוצת הפניקס2690
 Belenus Lux

S.a.r.l
Sand Lux TopCo S.a.r.l B235.012לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512765710א.ש.ל סוכנות לביטוח חיים (1999) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2691

קבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2692
אגם לידרים (ישראל) סוכנות לביטוח (2003) 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513465641

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513101949אגם לידרים אחזקות (2001) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2693

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512323098אגם שושן סוכנות לביטוח חיים (1996) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2694

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513702357אוטוסרב שירותי רכב בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2695

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514980556אורות מאיה סוכנות לביטוח (2013) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2696

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514359199אורן מזרח סוכנות לביטוח בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2697

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513699538איסופ שירותי ניהול ונאמנות בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2698

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512072430אמפל דיור מוגן (1994) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2699

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512663675אמפל דיור מוגן (1998) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2700

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510467640אמפל דיור מוגן אחזקות (1966) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2701

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514004191אקסלנס אינווסט (2007) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2702

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא520041989אקסלנס השקעות בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2703

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512675026אקסלנס השקעות ניהול טכנולוגיות בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2704

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא520031063אקסלנס מוצרים אלטרנטיביים בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2705

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513888214אקסלנס מזרחי לשעבר בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2706

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512401449אקסלנס נשואה אחדות (1996) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2707

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511856064אקסלנס נשואה חיתום (1993) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2708

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513086298אקסלנס נשואה מוצרים פיננסיים בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2709

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510938227אקסלנס נשואה ניהול קרנות נאמנות בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2710

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511974834אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2711

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514661271אקסלנס נשואה שירותי מחקר בינלאומי בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2712

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513495796אקסלנס נשואה שירותים בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2713

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512446899אקסלנס סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2714

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513553735אקסלנס פידר מדיסון שותף כללי בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2715

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510927346אקסלנס צמיחה ניירות ערך והשקעות בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2716

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513854943אשכול 4 יו סוכנות לביטוח (2006) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2717

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513281089ביטוח דרום יהל סוכנות לביטוח (2002) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2718

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512123589בנפיט, סוכנות לביטוח פנסיוני (1995) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2719

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512711789גמא ניהול וסליקה בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2720

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510697204גמא סוכנות לביטוח בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2721

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511627432גרניט סוכנות לביטוח ח.י.ש. (1991) בע"מ קבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2722

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512843673דורביט סוכנות לביטוח (1999) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2723

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512546961הדר ירוק נכסים והשקעות בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2724

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511002099החזקות עד"ך בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2725

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512123589המומחים להטבות לעובדים בנפיט בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2726

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550225650הפנ-טאו אחזקות שותפות מוגבלת קבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2727

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513575415הפניקס  ש.מ. חברה לנאמנות בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2728

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא520017450הפניקס אחזקות בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2729

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514290345הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2730

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510855927הפניקס השקעות ופיננסים בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2731

קבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2732
הפניקס מול הים חברה לניהול שותפות מוגבלת 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513899476

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513899476הפניקס מול הים חברה לניהול שותפות מוגבלת בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2733

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא520041369הפניקס סוכנויות ביטוח 1989 בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2734

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513918110הפניקס פי אי שותף כללי בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2735

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512571134הפניקס קפיטל בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2736

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515814135הפניקס קרנות השקעה בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2737

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514359199ווב פרייס סוכנות לביטוח (2017) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2738

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511602013זנקס גרופ בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2739

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514695774חזי מנדלאוי סוכנות לביטוח (2011) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2740

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513512947חן הפקדות דולר בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2741

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513857714חשמל פלוס אגרות חוב בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2742

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512478751ט.א.י.ש גוונים סוכנות לביטוח (1997) בע"מ.קבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2743

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514078245טיב קפיטל סוכנות לביטוח (2008) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2744

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511966483כהן - גבעון סוכנות לביטוח (1994) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2745

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513886259כוכב עולם מוצרי השקעה בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2746

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513495523לב הדקל סוכנות לביטוח (2004) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2747

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513746024מטבעות עולם בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2748
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לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512401761נשואה זנקס ניהול השקעות בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2749

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513502229נתיבים אגרות חוב בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2750

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512417387עד 120 - ניהול הוד השרון (1996) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2751

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513672386עד 120 - רמת החייל (ניהול) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2752

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550015952עד 120 הוד השרון (שותפות מוגבלת)קבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2753

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511343717עד 120 מרכזי מגורים לאוכלוסיה המבוגרת בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2754

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550219745עד 120 רמת החיל - שותפות מוגבלתקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2755

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513459115עטרה ניהול שותפויות בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2756

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511073488עמרון סוכנות לביטוח ימי בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2757

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510888878עמרי סוכנות ביטוח בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2758

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513715359פז פיקדון זר 2 בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2759

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513679563פז פיקדון זר בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2760

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515668168פידר השקעה אקסלנס נוי 3, שותף כללי בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2761

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513872739פלטינום מימון ופקטורינג כ.א. 2006 בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2762

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513861534פלטינום מימון פקטורינג בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2763

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512988080פניקלאס בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2764

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514097260פניקס גלובל בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2765

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514122480פרג סוכנות לביטוח ימי (2008) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2766

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513508622פרטו נגזרות בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2767

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512493099פרידמן אורנט סוכנות לביטוח חיים (1997) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2768

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514137660פריזמה מכשירים פיננסים מסחר (2008) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2769

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513516161ק.ס.ם ג'מבו בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2770

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513516153ק.ס.ם ג'מבו תפעול 2004 בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2771

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513504084ק.ס.ם מדדים מסחר בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2772

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513471243ק.ס.ם מוצרים פיננסיים מסחר (2004) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2773

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513675280ק.ס.ם מטבעות בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2774

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513663666ק.ס.ם סל מסחר בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2775

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513862250ק.ס.ם עולמי מסחר (2006) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2776

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514001189ק.ס.ם עשיית שוק בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2777

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513509521קסם דולר בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2778

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513988808קסם מורכבות מסחר בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2779

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514024587קסם מטבעות 2 בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2780

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513675736קסם מטבעות מסחר (2005) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2781

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513593574קסם תעודות מדדים מסחר בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2782

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513943019קסם תעודות סל אחזקות בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2783

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513502211קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2784

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514203637קריאף סוכנות לביטוח ימי ואלמנטרי בע"מ קבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2785

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513576322קשת אג"ח מסחר (2004) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2786

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513573709קשת אגרות חוב בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2787

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513762864ריט 1 שירותי ניהול בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2788

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512024183רמון גרניט סוכנות לביטוח (1994) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2789

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550017859רמון גרניט תורן סוכנות לביטוח ימי (1998) שותפות מוגבלתקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2790

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513401364רמון גרניט/תורן חתמים בינלאומיים- סוכנות לביטוח ימי (2003קבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2791

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511867566רן – אבגד נכסים והשקעות בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2792

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513234971שקל אופק סוכנות לביטוח בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2793

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514154236שקל סוכנות לביטוח (2008) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2794

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513324046תגמול סוכנות לביטוח חיים (2002) בע"מקבוצת הפניקסקבוצת הפניקס2795

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרI Dream  Worcester Limited         נורית מנורקבוצת הראל2796

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרBroadway No.1 LTD 50הראלקבוצת הראל2797

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרADO Joysun 1 BVהראלקבוצת הראל2798

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרADO Joysun 2 BVהראלקבוצת הראל2799

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרADO SONGBIRD 1 ApSהראלקבוצת הראל2800

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרADO SONGBIRD 2ApSהראלקבוצת הראל2801

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרAyala Pharmaceuticals INCהראלקבוצת הראל2802

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרAyala Pharmaceuticals INCהראלקבוצת הראל2803

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרBacked INCהראלקבוצת הראל2804

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרBH WHITWORTH LIMITEDגדעון המבורגרקבוצת הראל2805

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרCH PROPERTY LIMITEDגדעון המבורגרקבוצת הראל2806

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel (UK) LTDהראלקבוצת הראל2807

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel 1515 Market, LPהראלקבוצת הראל2808
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לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel 200 West Monroe LPהראלקבוצת הראל2809

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel 230 West Monroe, LPהראלקבוצת הראל2810

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel 254 Park Avenue South LPהראלקבוצת הראל2811

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel 3990 Essex, LPהראלקבוצת הראל2812

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel 50 Beale Street SF, LPהראלקבוצת הראל2813

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel 7700 Parmer LPהראלקבוצת הראל2814

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel ACC 1, LPהראלקבוצת הראל2815

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel ACC JV, LPהראלקבוצת הראל2816

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel ACC, LPהראלקבוצת הראל2817

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHAREL Arclight (NOSTRO) LPהראלקבוצת הראל2818

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHAREL Arclight VI LPהראלקבוצת הראל2819

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHAREL CUII LPהראלקבוצת הראל2820

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel CUII LPהראלקבוצת הראל2821

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHAREL Deasil, LPהראלקבוצת הראל2822

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel FF, LPהראלקבוצת הראל2823

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel Fuse 9 LPהראלקבוצת הראל2824

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel Fuse 9, LPהראלקבוצת הראל2825

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHAREL- Horsley Bridge 12 Ventureהראלקבוצת הראל2826

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel IDS Minneapolis, LPהראלקבוצת הראל2827

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel L.P (Delaware)הראלקבוצת הראל2828

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel L-A FUND VIILPהראלקבוצת הראל2829

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel Liepzig BVהראלקבוצת הראל2830

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel LPKC, LPהראלקבוצת הראל2831

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel LPKC1, LPהראלקבוצת הראל2832

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel Market Center LPהראלקבוצת הראל2833

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel Mercury I, LPהראלקבוצת הראל2834

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel Midwest student housing, LP.הראלקבוצת הראל2835

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel one Cal 1 LPהראלקבוצת הראל2836

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHAREL PGREF VIII, LP.הראלקבוצת הראל2837

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHAREL RREFII, LPהראלקבוצת הראל2838

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel Silver Limitedהראלקבוצת הראל2839

הראלקבוצת הראל2840
 Harel Surry Street Company (Nostro) 1

.Ltd
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר.Harel Surry Street Company (Nostro) 2  Ltdהראלקבוצת הראל2841

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel Surry Street Company Ltd.הראלקבוצת הראל2842

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel Turtle Creek LPהראלקבוצת הראל2843

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel US GP PE LLCהראלקבוצת הראל2844

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHarel Westwood NJ, LPהראלקבוצת הראל2845

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHGHQK 1 SARLהראלקבוצת הראל2846

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHGHQK 2 SARLהראלקבוצת הראל2847

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHLO II LPגדעון המבורגרקבוצת הראל2848

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHLO LPגדעון המבורגרקבוצת הראל2849

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרHRE LIMITEDגדעון המבורגרקבוצת הראל2850

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרI  Dream   Bromley  Limitedנורית מנורקבוצת הראל2851

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרI DREAM LIMITEDנורית מנורקבוצת הראל2852

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר  I Dream Property UK Limitedנורית מנורקבוצת הראל2853

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרI Dream Reading Limited    נורית מנורקבוצת הראל2854

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרI Dream Worcester B Limited    נורית מנורקבוצת הראל2855

הראלקבוצת הראל2856
 Interasco Societe Anonyme General

Insurance Company
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרIsrael Infrastructure Fund III, L.Pהראלקבוצת הראל2857

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרLeonardo Haymarket, Ltdהראלקבוצת הראל2858

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרLogististic Development Club S.C.Aהראלקבוצת הראל2859

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרLRC RE-2הראלקבוצת הראל2860

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרNGL Prism/IV-A Blocker LLCהראלקבוצת הראל2861

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרPepa  Holdings Limitedנורית מנורקבוצת הראל2862

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרPGREF I Paramount Plaza, L.Pהראלקבוצת הראל2863

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרTurk Nippon Sigortaהראלקבוצת הראל2864

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרWP LIMITEDגדעון המבורגרקבוצת הראל2865

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510143928אחוזת נורית בע"מנורית מנורקבוצת הראל2866

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512310509אי.אם.איי- עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מהראלקבוצת הראל2867

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512553793אי.בי.סי. אוטומוטיב בע"מהראלקבוצת הראל2868
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לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514658889אייבקס האוס בע"מהראלקבוצת הראל2869

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512947953איידקס אחזקות בע"מהראלקבוצת הראל2870

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512847146איידקס בורסת הנגזרות הישראלית בע"מהראלקבוצת הראל2871

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן515697464אלפא טק ניהול השקעות בע"מהראלקבוצת הראל2872

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520044025ב.ס.ס.ח החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מהראלקבוצת הראל2873

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515770758בין הסמטאות בע"מנורית מנורקבוצת הראל2874

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515770808בית בסמטה פלונית בע"מנורית מנורקבוצת הראל2875

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא520032913בית ישראל לנאמנות בע"מהראלקבוצת הראל2876

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510953805בר תוואי חברה  לנכסים בע"מהראלקבוצת הראל2877

קבוצת הראל2878
יאיר המבורגר, גדעון 
המבורגר, נורית מנור

ג.י.ן. ייעוץ כלכלי וניהול השקעות 2017 שותפות 
מוגבלת

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550272587

קבוצת הראל2879
יאיר המבורגר, גדעון 
המבורגר, נורית מנור

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515579761ג.י.ן. ניהול ויעוץ כלכלי (2017) בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-גדעון המבורגרגדעון המבורגרקבוצת הראל2880

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515561959גדעון המבורגר ניהול ויעוץ כלכלי (2016) בע"מגדעון המבורגרקבוצת הראל2881

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510979412גינ שמאים בע"מהראלקבוצת הראל2882

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא520030503דקלה סוכנות לביטוח בע"מהראלקבוצת הראל2883

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512624487החזקות במשכנתאות ישראל בע"מהראלקבוצת הראל2884

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא520007758החזקות ש.ס.צ בע"מהראלקבוצת הראל2885

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן516007978המצפן- שותפים לדרך בע"מהראלקבוצת הראל2886

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510948003המשמר סוכנות לביטוח בע"מהראלקבוצת הראל2887

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511415911הר-אש בע"מהראלקבוצת הראל2888

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540281912הראל- 20 טיימס סקוור- שותפות כלליתהראלקבוצת הראל2889

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540274156הראל- 60 וול סטריט- שותפות כלליתהראלקבוצת הראל2890

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540285129הראל- ברודווי- 1552-1560- שותפות כלליתהראלקבוצת הראל2891

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540285541הראל- השדרה השלישית- שותפות כלליתהראלקבוצת הראל2892

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540276532הראל- ווסט ברודוואי 6- שותפות כלליתהראלקבוצת הראל2893

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540283876הראל- מטרופוליס 3- שותפות כלליתהראלקבוצת הראל2894

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540286887הראל- מלון פאראמ- שותפות כלליתהראלקבוצת הראל2895

הראלקבוצת הראל2896
הראל- שותפות להשקעה בקרן אשראי- שותפות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540282902

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540273141הראל-קנט 25 שותפות כלליתהראלקבוצת הראל2897

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540286853הראל -  קנקט – שותפות כלליתהראלקבוצת הראל2898

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540260130הראל - אווניו אנרגיה - שותפות כלליתהראלקבוצת הראל2899

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540273521הראל - בושוויק הולדינגס - שותפות כלליתהראלקבוצת הראל2900

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540291481הראל – גראם סקוור – שותפות כלליתהראלקבוצת הראל2901

הראלקבוצת הראל2902
הראל – הורסלי ברידג' הון סיכון 13 0 שותפות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540291499

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540288610הראל – השדרה החמישית – שותפות כלליתהראלקבוצת הראל2903

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540291267הראל – לונג איילנד סיטי – שותפות כלליתהראלקבוצת הראל2904

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540290699הראל – פראדו – שותפות כלליתהראלקבוצת הראל2905

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן516230208הראל 60+ בע"מהראלקבוצת הראל2906

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן513834200הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מהראלקבוצת הראל2907

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511739344הראל המשמר אחזקות מקרקעין (1992) בע"מהראלקבוצת הראל2908

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510810153הראל המשמר מחשבים בע"מהראלקבוצת הראל2909

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520033986הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מהראלקבוצת הראל2910

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520004078הראל חברה לביטוח בע"מהראלקבוצת הראל2911

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן511293839הראל מסחר מדדים בע"מהראלקבוצת הראל2912

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן514104975הראל סל (מסחר) 2008 בע"מהראלקבוצת הראל2913

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן514029156הראל סל מטבעות בע"מהראלקבוצת הראל2914

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן514029909הראל סל מטבעות מסחר בע"מהראלקבוצת הראל2915

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510750573הראל פיננסים אחזקות בע"מהראלקבוצת הראל2916

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן515697605הראל פיננסים אלטרנטיב בע"מהראלקבוצת הראל2917

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן514121847הראל פיננסים אסטרטגיות בע"מהראלקבוצת הראל2918

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן513992131הראל פיננסים ניהול השקעות בע"מהראלקבוצת הראל2919

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן513992123הראל פיננסים שירותי תפעול בע"מהראלקבוצת הראל2920

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן515989440הראל פיקדון סחיר בע"מהראלקבוצת הראל2921

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512267592הראל פנסיה וגמל בע"מהראלקבוצת הראל2922

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן511776783הראל קרנות נאמנות בע"מהראלקבוצת הראל2923

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510558695וריטס סוכנויות לביטוח בע"מהראלקבוצת הראל2924

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514737733ח.ג. המבורגר השקעות בע"מגדעון המבורגרקבוצת הראל2925

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512906272חג שבט בע"מגדעון המבורגרקבוצת הראל2926

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512676982חניון הראל בע"מהראלקבוצת הראל2927

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515561942יאיר המבורגר (2016) בע"מיאיר המבורגרקבוצת הראל2928
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לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-יאיר המורגריאיר המורגרקבוצת הראל2929

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511016677ידידים הולדינג וניהול (1984) בע"מהראלקבוצת הראל2930

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513668533ידידים הסדרים פנסיוניים סוכנות לביטוח בע"מהראלקבוצת הראל2931

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא520000431יהודה חברה לביטוח בע"מהראלקבוצת הראל2932

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן511423048לעתיד-חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מהראלקבוצת הראל2933

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512223454מנורים בע"מנורית מנורקבוצת הראל2934

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510250624מעונות אחד העם 44 בע"מהראלקבוצת הראל2935

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512321753מרכז מסחרי שהם ניהול ואחזקה בע"מהראלקבוצת הראל2936

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-נורית מנורנורית מנורקבוצת הראל2937

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515561926נורית מנור ניהול ויעוץ כלכלי (2016) בע"מנורית מנורקבוצת הראל2938

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550277305סל  לא סחיר אג"ח מיועדות  שותפות מוגבלתהראלקבוצת הראל2939

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540256716סל אג"ח בדירוג נמוך חברות צמודהראלקבוצת הראל2940

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540247756סל אג"ח חברות צמודהראלקבוצת הראל2941

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540247764סל אג"ח חברות שקליהראלקבוצת הראל2942

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540247798סל אג"ח חו"ל ומט"חהראלקבוצת הראל2943

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540247731סל אג"ח מדינה צמודהראלקבוצת הראל2944

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540293305סל אג"ח מדינה צמוד ארוךהראלקבוצת הראל2945

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540247749סל אג"ח מדינה שקליהראלקבוצת הראל2946

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550275507סל אשראי לא סחיר מט"ח שותפות מוגבלתהראלקבוצת הראל2947

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550261903סל אשראי לא סחיר צמוד מדד שותפות מוגבלתהראלקבוצת הראל2948

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550261895סל אשראי לא סחיר שקלי שותפות מוגבלתהראלקבוצת הראל2949

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540247780סל מניות חו"להראלקבוצת הראל2950

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540247772סל מניות ישראליותהראלקבוצת הראל2951

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540247806סל נכסים נזיליםהראלקבוצת הראל2952

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא520032889ציון החזקות בע"מהראלקבוצת הראל2953

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510909278ציון נדל"ן בע"מהראלקבוצת הראל2954

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511188385קאדיד בע"מיאיר המורגרקבוצת הראל2955

הראלקבוצת הראל2956
קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות 

גמל בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן511033060

הראלקבוצת הראל2957
קרן מ.א.ה מיסודם של מרגוט וארנסט המבורגר 

(חל"צ)
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510807530

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514954940תכנון מתקדם- סוכנות לביטוח פנסיוני (2013) בע"מהראלקבוצת הראל2958

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלאKDC MEDIA FUND LIMITED PARTNERSHIP550267744החברה המרכזיתקבוצת ורטהיים2959

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלאKDCP GP KDC MEDIA FUND LTD515424208החברה המרכזיתקבוצת ורטהיים2960

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלאU.M.T Re Ltd44578מזרחי טפחותקבוצת ורטהיים2961

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכןUMTB URUGUAY SA2.15388E+11מזרחי טפחותקבוצת ורטהיים2962

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלאUnion Insurance Limited66106אגודקבוצת ורטהיים2963

מזרחי טפחותקבוצת ורטהיים2964
 UNITED MIZRAHI INTERNATIONAL

INVESTMENT N.V
לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן13797

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכןUNITED MIZRAHI OVERSEAS HOLDING COMPANY B.V33239784מזרחי טפחותקבוצת ורטהיים2965

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכןUNITED MIZRAHI SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. DE 284051מזרחי טפחותקבוצת ורטהיים2966

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן513668277אגוד הנפקות בע"מאגודקבוצת ורטהיים2967

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן512621426אגוד השקעות וייזום (א.ש.י) בע"מאגודקבוצת ורטהיים2968

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא514383116אגוד חיתום ופיננסים בע"מאגודקבוצת ורטהיים2969

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן512317512אגוד ליסינג בע"מאגודקבוצת ורטהיים2970

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן512309089אגוד מערכות בע"מאגודקבוצת ורטהיים2971

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן512400060אגוד עודפים בע"מאגודקבוצת ורטהיים2972

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן510455520אגוד שוקי הון והשקעות בע"מאגודקבוצת ורטהיים2973

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן510120835אגודים בע"מאגודקבוצת ורטהיים2974

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא512208380אגודים סוכנות לביטוח (1995) בע"מאגודקבוצת ורטהיים2975

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא513885830אי.אל.בי.סי בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים2976

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא514042191איזי.סי.או.איי.אל בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים2977

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא511612681איי.אם.פי.ג'י. ניהול בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים2978

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא512907965איי.בי.בי.אל. ספיריט בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים2979

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא512683863אלקורפ בע"מדוד ודרורית ורטהייםקבוצת ורטהיים2980

דוד ודרורית ורטהייםקבוצת ורטהיים2981
אם.דבליו.זד.

(אחזקות) בע"מ
לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא512024225

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא540183118אף אנד דבליו שותפות כללית דוד ודרורית ורטהייםקבוצת ורטהיים2982

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא513747063אר.סי.בי. אחזקות (2005) בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים2983

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא514302918ארץ חדשה בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים2984

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן510874266אתגר חברה לניהול תיקי השקעות מקבוצת מזרחי טפחות בעמזרחי טפחותקבוצת ורטהיים2985

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן512310194ב.י.נ.ה. - בנק יהב נכסים והחזקת בניינים בע"ממזרחי טפחותקבוצת ורטהיים2986

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא513236018ביפ ערוץ הצחוק בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים2987

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן520018649בנק אגוד לישראל בע"מאגודקבוצת ורטהיים2988
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לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן520020421בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ מזרחי טפחותקבוצת ורטהיים2989

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא515730869גיימינג אין מאקו בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים2990

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא511793390גת גבעת חיים אחזקות בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים2991

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא-דוד ורטהייםדוד ורטהייםקבוצת ורטהיים2992

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא-דרורית ורטהייםדרורית ורטהייםקבוצת ורטהיים2993

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא513603324החברה המרכזית להפצת משקאות בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים2994

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא510482136החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים2995

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא511832149המרווה שירותים אוטומטיים בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים2996

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא515771988ורטהיים סקייקורפ בע"מ דוד ורטהייםקבוצת ורטהיים2997

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא550234900זוהי סדום שותפות מוגבלתהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים2998

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן510374952ח.מ.ב. בע"ממזרחי טפחותקבוצת ורטהיים2999

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן510414659חברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מאגודקבוצת ורטהיים3000

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא511840472חברת החדשות הישראלית בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים3001

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא515571651חדשות 2- ערוץ הכנסת בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים3002

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן510755804חטיבת הטכנולוגיה של מזרחי טפחות בע"ממזרחי טפחותקבוצת ורטהיים3003

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן510878994ט.ע.מ. מערכות מידע בע"ממזרחי טפחותקבוצת ורטהיים3004

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא511645558טי.אס.אר.או.אן. ניהול בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים3005

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא512683699טייל גלרי בע"מדרורית ורטהייםקבוצת ורטהיים3006

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא511385890טפחות סוכנות לביטוח (1989) בע"ממזרחי טפחותקבוצת ורטהיים3007

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא513764704יקב תבור (2005) בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים3008

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא513761502יקבי תבור החזקות בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים3009

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן520024373כרמל אגוד למשכנתאות והשקעות בע"מאגודקבוצת ורטהיים3010

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא511809006לבלוב סוכנות לביטוח (1993) בע"מאגודקבוצת ורטהיים3011

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא511495301מ. ורטהיים (אחזקות) בע"מדוד ורטהייםקבוצת ורטהיים3012

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא512174525מ. ורטהיים (תעבורה) 1995דוד ורטהייםקבוצת ורטהיים3013

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא511836215מ.ו.ר.ט בע"מדוד ורטהייםקבוצת ורטהיים3014

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא511704819מבשלות בירה בינלאומיות בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים3015

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא512211467מבשלות בירה ישראל (יבוא ויצוא 1995) בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים3016

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן510252547מגרשים 3 2 1 מרכז מסחרי חדשמזרחי טפחותקבוצת ורטהיים3017

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא513654442מדור ליהיא אחזקות (2005) בע"מ דוד ורטהייםקבוצת ורטהיים3018

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא512747106מדור מוריאל אחזקות בע"מדוד ורטהייםקבוצת ורטהיים3019

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן520000522מזרחי טפחות בע"ממזרחי טפחותקבוצת ורטהיים3020

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן520032046מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"ממזרחי טפחותקבוצת ורטהיים3021

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן510422231מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"ממזרחי טפחותקבוצת ורטהיים3022

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן510422249מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"ממזרחי טפחותקבוצת ורטהיים3023

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן511500357מזרחי טפחות חיתום והנפקות (1980) בע"ממזרחי טפחותקבוצת ורטהיים3024

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן510858491מזרחי טפחות פקטורינג בע"ממזרחי טפחותקבוצת ורטהיים3025

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן510885411מזרחי טפחות שרותי אבטחה בע"ממזרחי טפחותקבוצת ורטהיים3026

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא515566339מנגוקורפ ניהול בע"מדוד ורטהייםקבוצת ורטהיים3027

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא512070525מש-קר אילת (1994) בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים3028

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא511312480מש - קר בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים3029

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא520037326נביעות - טבע הגליל בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים3030

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן510768880נציבים נכסים וציוד בע"ממזרחי טפחותקבוצת ורטהיים3031

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא515655553סטריטויזדום בע"מדרורית ורטהייםקבוצת ורטהיים3032

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא512328022ערבות השקעות בע"מדוד ורטהייםקבוצת ורטהיים3033

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא512993940פריגת אינטרנאשיונאל בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים3034

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא511853905קאנטרי פלורס בע"מדרורית ורטהייםקבוצת ורטהיים3035

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא550203673קומיוניקשת - שותפות מוגבלתהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים3036

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא512760950קומיוניקשת בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים3037

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא512150103קריאייטור בע"מדוד ורטהייםקבוצת ורטהיים3038

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא515047652קשת - דיג הפקות בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים3039

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא511566283קשת - קבוצת שירותי תקשורת בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים3040

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא515881787קשת אינטרנשיונל השקעות בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים3041

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא515880771קשת אינטרנשיונל ניהול בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים3042

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא540283447קשת החזקות שותפות מוגבלתהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים3043

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא515572717ריסורסיקס בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים3044

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא512683558רמקון בע"מדוד ודרורית ורטהייםקבוצת ורטהיים3045

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא513165977רסטרטו ייבוא ושיווק בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים3046

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן510123425רשומי בנק אגוד לישראל בע"מאגודקבוצת ורטהיים3047

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא512529348שדרוטק השקעות בע"מדוד ורטהייםקבוצת ורטהיים3048
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לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא540248218שותפות מילקו (טרה)החברה המרכזיתקבוצת ורטהיים3049

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא514897909שידורי קשת אינטרנשיונל בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים3050

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא511786352שידורי קשת בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים3051

לאלאלאלאלאכןלאלאכןלא511786352שידורי קשת בע"מדוד ורטהייםקבוצת ורטהיים3052

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא515826337שידורי קשת החזקות בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים3053

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא510768930תעשיות תחבורה ת.ת. בע"מהחברה המרכזיתקבוצת ורטהיים3054

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאPalestine Construction Company Ltd520004797חח"יקבוצת חברת החשמל3055

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514946862איי.בי.סי. איזראל ברודבאנד קומפני (2013) בע"מחח"יקבוצת חברת החשמל3056

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520032111החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מחח"יקבוצת חברת החשמל3057

חח"יקבוצת חברת החשמל3058
החברה המנהלת של קרן ההשתלמות של עובדי 

חברת החשמל לישראל בע"מ
לאלאלאלאלאלאכןלאלאלא520034968

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא 520032699החברה לפיתוח משאבי אנרגיה פמ"א בע"מחח"יקבוצת חברת החשמל3059

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520000472חברת החשמל לישראל בע"מחח"יקבוצת חברת החשמל3060

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510086929חברת מגרשי קבלנים בע"מחח"יקבוצת חברת החשמל3061

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520001660חברת מעברות הירדן בע"מחח"יקבוצת חברת החשמל3062

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520007881חברת נכסי הירדן בע"מחח"יקבוצת חברת החשמל3063

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516176773חברת נתיב האור - אורות רבין בע"מחח"יקבוצת חברת החשמל3064

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514883651סייברג'ים קונטרול בע"מחח"יקבוצת חברת החשמל3065

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-חיים הכטחיים הכטקבוצת חיים הכט3066

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513705335טודהרו בע"מחיים הכטקבוצת חיים הכט3067

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא512226366רדיו קול רגע שידורי העמקים בע"מחיים הכטקבוצת חיים הכט3068

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא520033226 י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישין בע"מ  אקויטלקבוצת חיים צוף3069

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאתאגיד זרA.M.S. GmbHאקויטלקבוצת חיים צוף3070

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאתאגיד זרAAA Well Service LLCאקויטלקבוצת חיים צוף3071

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאתאגיד זרBivvy Kftאקויטלקבוצת חיים צוף3072

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאתאגיד זר Field Trucking and Services LLCאקויטלקבוצת חיים צוף3073

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאתאגיד זרIsramco Energy LLCאקויטלקבוצת חיים צוף3074

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאתאגיד זרIsramco Incאקויטלקבוצת חיים צוף3075

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאתאגיד זרIsramco Prop-erties GmbHאקויטלקבוצת חיים צוף3076

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאתאגיד זרIsramco Resources LLC אקויטלקבוצת חיים צוף3077

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאתאגיד זר Jay Manage-ment Company LLCאקויטלקבוצת חיים צוף3078

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאתאגיד זרJay Petroleum LLCאקויטלקבוצת חיים צוף3079

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאתאגיד זרLeisure Management Europe B.Vאקויטלקבוצת חיים צוף3080

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאNurget Enterprises S.A57812721חיים צוףקבוצת חיים צוף3081

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאתאגיד זרPotsdamer GmbHאקויטלקבוצת חיים צוף3082

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאתאגיד זרPotsdamer KG Limitedאקויטלקבוצת חיים צוף3083

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאתאגיד זרReliant Field Services, Inc.אקויטלקבוצת חיים צוף3084

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאSilverleed International S.A57813108חיים צוףקבוצת חיים צוף3085

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאתאגיד זרStar Invest S.R.Oאקויטלקבוצת חיים צוף3086

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאSutch Family Management B.V55713211חיים צוףקבוצת חיים צוף3087

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאתאגיד זרUnikurs Kftאקויטלקבוצת חיים צוף3088

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאUnited Kingsway Limited57375119חיים צוףקבוצת חיים צוף3089

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלאתאגיד זר United Kingsway ltdאקויטלקבוצת חיים צוף3090

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511921991א.ו.ד.פ. בנין והשקעות בע"מחיים צוףקבוצת חיים צוף3091

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511660128אחזקות התחנה בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3092

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511659401איירפורט סיטי בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3093

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא514328996אלוני ראשון בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3094

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא520030859אקויטל בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3095

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512888876אשציפור בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3096

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא520026816בית אגד בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3097

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא51139700בנפיקה אחזקות והשכרות (1988) בע"מחיים צוףקבוצת חיים צוף3098

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא510557903החברה לנהול תחנות מרכזיות בישראל בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3099

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511244774החברה לניהול מרכז חורב בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3100

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511866691המון תקשורת בתחנה בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3101

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא510477896התחנה המרכזית בירושלים ניהול 1996 בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3102

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא520036534התחנה המרכזית החדשה בתל - אביב בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3103

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511898231וונס נכסים ובנין בע"מחיים צוףקבוצת חיים צוף3104

לאלאלאכןלאלאלא-חיים צוףחיים צוףקבוצת חיים צוף3105
(7.1) 

 חיפושי נפט
לאלא

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא520022476חנ"ל - חברת הנפט לישראל בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3106

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512704115חנ"ל ניהול שותפויות בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3107

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511286999חניון מרכז חורב בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3108
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לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא550016091י.ח.ק להשקעות שותפות מוגבלתאקויטלקבוצת חיים צוף3109

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא510977804ישראמקו אויל אנד גז בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3110

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא550010003ישראמקו נגב 2, שותפות מוגבלתאקויטלקבוצת חיים צוף3111

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511922411מ.י.כ.ם. השקעות ונכסים בע"מחיים צוףקבוצת חיים צוף3112

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא510591811מטעי חדרה בע"מחיים צוףקבוצת חיים צוף3113

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא520020678מפעלי תחנות בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3114

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא550019079מרכז העיר רחובות, שותפות מוגבלתאקויטלקבוצת חיים צוף3115

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא520025099משגב חברה להשקעות בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3116

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא510478217משגב שרותי אספקה ופרסום (1966) בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3117

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512249277משגבית החזקות (1995) בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3118

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא520036625נ.ת.מ. - נכסי תחבורה ומסחר בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3119

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא513256305נאות כרמלי חברה לבנייה ואחזקות בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3120

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא550208094ניבה - נכסי רחובות שותפות מוגבלתאקויטלקבוצת חיים צוף3121

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא550202170ניהול הגליל העליון שותפות מוגבלתאקויטלקבוצת חיים צוף3122

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא550017016ניהול קניון שער ציון שותפות מוגבלתאקויטלקבוצת חיים צוף3123

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא520037839נכסים ייזום ופיתוח (נ.י.פ.) בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3124

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512410119נפטא אחזקות בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3125

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא52002094נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ אקויטלקבוצת חיים צוף3126

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512697608נפטא ניהול שותפויות בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3127

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא540176096נצבא דיוולופר (שותפות)אקויטלקבוצת חיים צוף3128

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא520043159נצבא החזקות 1995 בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3129

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא520014762נצבא חב להתנחלות בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3130

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא511225559נרוויץ אחזקות בע"מחיים צוףקבוצת חיים צוף3131

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא550213904פאואר סנטר פולג ניהול - שותפות מוגבלתאקויטלקבוצת חיים צוף3132

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512763434פיינטון בע"מ חיים צוףקבוצת חיים צוף3133

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא514025758ק.נ. תחנות דלק בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3134

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא513260075קרית שדה התעופה יזום ופיתוח (2002) בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3135

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512868027קרית שדה התעופה ניהול ואחזקה (1999) בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3136

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512657552קשת מלונאות בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3137

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא513246868קשת קונגרסים בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3138

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא510264500תחנת אוטובוסים מרכזית ירושלים בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3139

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא512654732תנובות קש"ת בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3140

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאכןלאלא510780885תפוז ייזום ופיתוח תחנות בע"מאקויטלקבוצת חיים צוף3141

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאתאגיד זרBAY MARKETING LTDארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3142

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515396232א.י. נדל"ן אינטרנט בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3143

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515047330אדסקימו בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3144

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513543652אול יו ניד בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3145

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא550244529אולגובס גיוס והשמה 2012 ש.מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3146

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513984682איי קאר -2007 בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3147

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514926716איי קלאס-טכנולוגיות מידע בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3148

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513464776אל הבית בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3149

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513464776אל הבית בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3150

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513040352ארט לוק בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3151

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-ארנון מוזסארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3152

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513210898בר אביב שיגור בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3153

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513210898בר אביב שיגור בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3154

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513048298בר בי.טו.די בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3155

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513455493בר טו ריטייל בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3156

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513048330בר כל הארץ הום דליברי בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3157

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513048314בר פוינט אוף סייל בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3158

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511413734בר שיווק והפצה אחזקות בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3159

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא510215759גלעד בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3160

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא510455173דפוס ידיעות אחרונות ( 1965) בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3161

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512890153דפוס ידיעות תקשורת (2000) בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3162

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513077115ה.ח.ק.ג.ח. בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3163

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515071660הייפק קונטנט בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3164

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515159374העולם של מיק מק בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3165

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא510533904השקעות בית יהודה בגוש 7106 בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3166

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514135557וואן ספורט שירותי טלויזיה בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3167

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514940717ווי סקול לימודים מקוונים בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3168
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לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512489238ווי פי אל ידיעות הוצאה לאור וזכיינות בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3169

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511703480וסטי 1992 בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3170

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא510103922ידיעות אחרונות בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3171

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא510913841ידיעות טכנולוגיות מידע בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3172

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא510067234ידיעות שורות בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3173

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511291635ידיעות תקשורת בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3174

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא510913833לוח ידיעות אחרונות בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3175

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511448227מגדלור הוצאה לאור בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3176

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא540205515מגזין מנטהארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3177

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513729475מדריך המקצוענים בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3178

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514501006מובייל וואן מיוזיק בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3179

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513860551מובייל וואן תקשורת סלולרית בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3180

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515284982מיילוג בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3181

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513216010מסר ב.א.ב. בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3182

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511761363משכל הוצאה לאור והפצה בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3183

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511993636נכסי ידיעות בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3184

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512607433סיטינט בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3185

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511691131עולם האישה(1992) בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3186

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא510694573פולן בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3187

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512870114פסק דין אתרי משפט בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3188

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514951565פרוגי תקשורת בע"מארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3189

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא540202462שותפות ידיעות אינטרנטארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3190

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא540181054שותפות ידיעות מנוייםארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3191

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא540243177שותפות מד מובארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3192

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא540186335שותפות מדריכי פנאיארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3193

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא540168911שותפות ראש 1-שבועוןארנון מוזסקבוצת ידיעות אחרונות3194

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513248237אדר פז בע"מיוסף סבןקבוצת יוסף סבן3195

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא516150646אלוני ידע נדל"ן בע"מזקלין סבןקבוצת יוסף סבן3196

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512096215בא ציא 77 (1995) בע"מיוסף סבןקבוצת יוסף סבן3197

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512048422גלי הדרום א.ב.נ בע"מיוסף סבןקבוצת יוסף סבן3198

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא514044981גלי הדרום א.ב.נ רדיו 2007 בע"מיוסף סבןקבוצת יוסף סבן3199

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512870452גני השרון בדרום ס.מ בע"מיוסף סבןקבוצת יוסף סבן3200

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512268343גני ישי עז בע"מיוסף סבןקבוצת יוסף סבן3201

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512268343גני ישי עז בע"מיוסף וזקלין סבןקבוצת יוסף סבן3202

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513062984דרומי פורטל בע"מיוסף סבןקבוצת יוסף סבן3203

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511695777זיו תמר סבן בע"מיוסף סבןקבוצת יוסף סבן3204

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-זקלין סבןזקלין סבןקבוצת יוסף סבן3205

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512780115ח.צ סבן בע"מזקלין סבןקבוצת יוסף סבן3206

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512048471חשמונאים 10 נאמנויות בע"מיוסף סבןקבוצת יוסף סבן3207

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514556828ידע נדל"ן ואחזקות (מ.א) בע"מזקלין סבןקבוצת יוסף סבן3208

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-יוסף סבןיוסף סבןקבוצת יוסף סבן3209

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512278888פודקאסט פקטורי בע"מיוסף סבןקבוצת יוסף סבן3210

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514044965רדיו 77 בע"מיוסף סבןקבוצת יוסף סבן3211

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא514216241רדיו 89 בע"מיוסף סבןקבוצת יוסף סבן3212

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא514046176רדיו גלי ישראל בע"מיוסף סבןקבוצת יוסף סבן3213

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאFinkelstein Metals USA Inc  EIN 814359259קרן דן דודקבוצת ילין לפידות3214

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאAbrasic 90 Inc 363695266קרן דן דודקבוצת ילין לפידות3215

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאZELENA OAZA 58607811073קרן דן דודקבוצת ילין לפידות3216

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאAbrasives Depot LLC271672102 1קרן דן דודקבוצת ילין לפידות3217

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאATE Technology Equipment B.V.27128839קרן דן דודקבוצת ילין לפידות3218

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאCamel Grinding Wheels INC953870467קרן דן דודקבוצת ילין לפידות3219

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאKostabella d.o.o84550141502קרן דן דודקבוצת ילין לפידות3220

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאLeader Real Estate Croatia B.V816181007קרן דן דודקבוצת ילין לפידות3221

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאLiberty D.O.O74197156868קרן דן דודקבוצת ילין לפידות3222

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאPlava Oaza Vodnjan52106154106קרן דן דודקבוצת ילין לפידות3223

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512776501א.ח שירותי ניהול מוניציפאלי בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3224

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513917450אדיר שירותים מנהליים בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3225

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513754432אטראו ניהול נכסים פיננסים (2005) בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3226

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513773564אטראו שוקי הון בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3227

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513093476אי.אל.אס. ברוקרס בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3228
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לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514470236אם-פיי ארנק סלולרי בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3229

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513988337אנרקור בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3230

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510106933גמל מפעלים לאופני השחזה שריד בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3231

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511455438ד. י אינטרסט ניהול השקעות בע"מדב יליןקבוצת ילין לפידות3232

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-דב יליןדב יליןקבוצת ילין לפידות3233

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514836840העיר שלי טכנולוגיות בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3234

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן515192763ויי. אל. לקוחות כשירים בע"מילין לפידותקבוצת ילין לפידות3235

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-יאיר לפידותיאיר לפידותקבוצת ילין לפידות3236

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513767905יאיר לפידות בע"מיאיר לפידותקבוצת ילין לפידות3237

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן513524462ילין - לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מילין לפידותקבוצת ילין לפידות3238

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן513846808ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מילין לפידותקבוצת ילין לפידות3239

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513167346ילין לפידות החזקות בע"מילין לפידותקבוצת ילין לפידות3240

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513167346ילין לפידות החזקות בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3241

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן513611509ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מילין לפידותקבוצת ילין לפידות3242

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515533974ילפ שירותי ניהול בע"מיאיר לפידותקבוצת ילין לפידות3243

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא520037664לידר החזקות והשקעות בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3244

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513771006לידר נדל"ן (2006) בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3245

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511464927מ.ג.ע.ר בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3246

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513970707מ.ג.ע.ר לוג'יסטיק בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3247

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513954206מאה ושניים אחוז בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3248

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513140715מידות שירותים מוניציפאליים בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3249

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511693517מלאון 92 בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3250

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511161820מתכות פינקלשטיין בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3251

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514858547סיטיקונקט בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3252

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513513366סלופארק טכנולוגיות בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3253

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513426064סמארט פתרונות אנרגיה בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3254

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513317925עדן שירותי גבייה בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3255

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513317941עוצמות עד בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3256

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514289412פריוריסיטי בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3257

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511962797קבוצת מ.ג.ע.ר בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3258

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-קרן דן דודקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3259

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514614767רי-פורט טכנולוגיות בע"מקרן דן דודקבוצת ילין לפידות3260

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-יצחק אזולאי יצחק אזולאיקבוצת יצחק אזולאי3261

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא514051291קול ברמה בע"מיצחק אזולאיקבוצת יצחק אזולאי3262

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515051381אבני שוהם ייזום בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3263

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515075737אחד 1 קמעונאות מזון בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3264

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513642553אי.פי.אמ. באר טוביה בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3265

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא550255582אנרגיה מתחדשת - פרוייקטים פוטו - וולטאיים (2014) - שותפות מוגבלתיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3266

יצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3267
אנרגיה מתחדשת גגות פוטו- וולטאיים בתפעול 

(מרכז) - שותפות מוגבלת
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא550256127

יצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3268
אנרגיה מתחדשת גגות פוטו וולטאיים בתפעול - 

שותפות מוגבלת
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא550256119

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515790855אנשי העיר מקבוצת רוטשטיין בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3269

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא516187440אר.אי.איי.אי יזמויות בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3270

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515155646אראנו הפקות בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3271

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515969400אריאה א.י. ניהול ושירותים בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3272

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515719391בני ברק גייט בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3273

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511572570ד. רוטשטיין - חברה לבניה ונכסים בשרון בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3274

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513816611ד. רוטשטיין חברה לבנייה וייזום בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3275

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513931949ד. רוטשטיין חברה לבנייה וייזום בשפלה בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3276

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512655986ד.ר חניונים בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3277

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515007805ואהבת ניהול בע"מ יצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3278

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא500443346ויזרע ונצ'רס בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3279

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514618784ויזרע נדל"ן (א.י.) בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3280

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515169423ויזרע צמיחה בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3281

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515487668חדשות 0404 בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3282

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513482422טל.אס. מרכזים מסחריים בע"מ יצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3283

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514460872טריפל-מ תחנות כוח בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3284

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא550272108יענקל'ה קפה בשכונה שותפות מוגבלתיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3285

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-יצחק (ויאצסלב) מירילשוילייצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3286

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514286046כיתעים ניהול נדל"ן (ישראל) בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3287

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514311166כיתעים קרן הון סיכון (ישראל) בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3288
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לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא560025793כיתעים ריאל אסטייט אינווסטמנטס לימיטד יצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3289

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514257674מול חולון ניהול ואחזקה בע"מ יצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3290

יצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3291
נחלת אש"ר -

 שותפות מוגבלת
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא550231336

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515149847עופרים השקעות ואחזקות (א.י 2014) בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3292

יצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3293
עלמא תשתיות (קד) בע"מ (קודם: קוף דלת 

תשתיות בע"מ)
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515731818

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514812403ערוץ יהודי ישראלי בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3294

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514926492קו"ף דלת (104) בע"מ יצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3295

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515051423קוף דלת נדל"ן מניב בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3296

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא550259212קוף דלת פוטו וולטאית, שותפות מוגבלת יצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3297

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא513176503רדיו קול חי משדרים באמונה בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3298

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512579343רוזנטל-דורי חברה לניהול בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3299

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512022328רוטשטיין באר יעקב בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3300

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515391845רוטשטיין גבעת זאב בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3301

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא516249109רוטשטיין מ.מ באר יעקב בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3302

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515885010רוטשטיין מורדות הכרמל בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3303

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא520039959רוטשטיין נדל"ן בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3304

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515910214רוטשטיין נדלן התחדשות עירונית בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3305

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511892044רוטשטיין שירת השרון בע"מיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3306

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא540267762שותפות אגמים לקמעונאות יצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3307

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא550242895שותפות חצרים (ח.צ), שותפות מוגבלתיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3308

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא550242903שותפות עין השלושה (ע.ש), שותפות מוגבלתיצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3309

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא550242911שותפות שדה בוקר (ש.ב)יצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3310

יצחק מירילשויליקבוצת יצחק מירילשוילי3311
שיכון ובינוי אנרגיה פרויקטים סולאריים (ג'.פי.) 

בע"מ
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514653971

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513634394גלובל פקטורינג בע"מישראכרטקבוצת ישראכרט3312

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510595036יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מישראכרטקבוצת ישראכרט3313

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512053513ישראכרט (נכסים) 1994 בע"מישראכרטקבוצת ישראכרט3314

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510706153ישראכרט בע"מישראכרטקבוצת ישראכרט3315

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן513497628ישראכרט מימון בע"מישראכרטקבוצת ישראכרט3316

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא516227592ישראכרט סוכנות לביטוח )2020( בע"מישראכרטקבוצת ישראכרט3317

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510897457פרימיום אקספרס בע"מישראכרטקבוצת ישראכרט3318

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512834896צמרת מימונים בע"מישראכרטקבוצת ישראכרט3319

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאIsrael Media LLC 208374413מרים אדלסוןקבוצת ישראל היום3320

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאתאגיד זרCotai Strip Lot 2 Apart Hotel (Macao) Limitedמרים אדלסוןקבוצת ישראל היום3321

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאFriends of Zion, Inc880339835מרים אדלסוןקבוצת ישראל היום3322

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאHaifa Investments Associates LLC830899773מרים אדלסוןקבוצת ישראל היום3323

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאInterface Partners International Ltd560014011מרים אדלסוןקבוצת ישראל היום3324

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאIsrael RE LLC271467304מרים אדלסוןקבוצת ישראל היום3325

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאLas Vegas Sands Corp270099920מרים אדלסוןקבוצת ישראל היום3326

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאתאגיד זרLas Vegas Sands, LLCמרים אדלסוןקבוצת ישראל היום3327

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאתאגיד זרLVS (Nevada) International Holdings, Inc.מרים אדלסוןקבוצת ישראל היום3328

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאתאגיד זרLVS Dutch Finance C.V.מרים אדלסוןקבוצת ישראל היום3329

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאתאגיד זר.LVS Dutch Holding B.Vמרים אדלסוןקבוצת ישראל היום3330

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאתאגיד זר.Marina Bay Sands Pte. Ltdמרים אדלסוןקבוצת ישראל היום3331

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאתאגיד זרMBS Holdings Pte. Ltd.מרים אדלסוןקבוצת ישראל היום3332

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאנאמנות זרהMiriam Adelson Trustמרים אדלסוןקבוצת ישראל היום3333

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאתאגיד זרSands China Ltd.מרים אדלסוןקבוצת ישראל היום3334

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאתאגיד זרSands IP Asset Management B.V.מרים אדלסוןקבוצת ישראל היום3335

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאנאמנות זרהSheldon G. Adelson Trustמרים אדלסוןקבוצת ישראל היום3336

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאתאגיד זרVenetian Casino Resort, LLCמרים אדלסוןקבוצת ישראל היום3337

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאתאגיד זרVenetian Cotai Limitedמרים אדלסוןקבוצת ישראל היום3338

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאתאגיד זרVenetian Macau Limitedמרים אדלסוןקבוצת ישראל היום3339

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאתאגיד זרVenetian Orient Limitedמרים אדלסוןקבוצת ישראל היום3340

מרים אדלסוןקבוצת ישראל היום3341
 Venetian Venture Development

Intermediate II
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאתאגיד זרVenetian Venture Development Intermediate Limitedמרים אדלסוןקבוצת ישראל היום3342

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514207687אדפאם נדל"ן בע"מישראל היוםקבוצת ישראל היום3343

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-מרים אדלסוןמרים אדלסוןקבוצת ישראל היום3344

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515938975סוסנה און ליין בע"ממרים אדלסוןקבוצת ישראל היום3345

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא513942151עיתון ישראל היום בע"מישראל היוםקבוצת ישראל היום3346

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא550255509עיתון מקור ראשון שותפות מוגבלתישראל היוםקבוצת ישראל היום3347

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאYetedot Foundation Inc6016430יתד נאמןקבוצת יתד נאמן3348
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לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא511137671יתדות תשמו הוצאה לאור ופרסומים בע"מיתד נאמןקבוצת יתד נאמן3349

לאלאלאלאלאלא516105137כאף ישראל בע"מקבוצת כאףקבוצת כאף3350
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לאלאלא

מסילות ברזל מקומיות לאלאלאלאלאלאCONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.AA20001020קבוצת כאףקבוצת כאף3351
(17.1)

לאלאלא

מסילות ברזל מקומיות לאלאלאלאלאלא516180288ג'יי- נט או אנד אם בע"מקבוצת כאףקבוצת כאף3352
(17.1)

לאלאלא

מסילות ברזל מקומיות לאלאלאלאלאלא516224060לייט טי אל וי אן טי איי בע"מקבוצת כאףקבוצת כאף3353
(17.1)

לאלאלא

מסילות ברזל מקומיות לאלאלאלאלאלא516015674כפיר רכבת קלה בע"מקבוצת כאףקבוצת כאף3354
(17.1)

לאלאלא

מסילות ברזל מקומיות לאלאלאלאלאלא560037673קונסטרוקסיונס אי אוגזיליאר דה פרוקרילס אס.אייקבוצת כאףקבוצת כאף3355
(17.1)

לאלאלא

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרColmore Row Limited 115כלל החזקותקבוצת כלל החזקות3356

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרBroomielaw Limited 150 כלל החזקותקבוצת כלל החזקות3357

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרCH Glanview Holdings, LLCכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3358

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרCLAL (US) INCכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3359

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרCLAL (US) L.Pכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3360

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרCLAL 660 Columbus RH, LPכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3361

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרClal 75 tresser RH, LPכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3362

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרClal CW Hishtalmut US, LPכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3363

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרClal CW Mishtatef Corpכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3364

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרClal CW Mishtatef US, LPכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3365

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרClal Dominion RH, LPכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3366

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרClal Enp Reit, LPכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3367

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרClal Enp RH, LPכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3368

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרClal Glanview RH, LPכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3369

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרClal Glanview, LLCכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3370

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרClal Harper Court RH, LPכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3371

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרClal Harper Court, LLCכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3372

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרClal Huston Road RH, LPכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3373

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרClal Infiniti RH, LPכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3374

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרClal Madison LPכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3375

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרClal NYL Hishtalmut RH LPכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3376

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרClal NYL Nostro RH LPכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3377

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרClal NYL Profit Participating Policies, Inc.כלל החזקותקבוצת כלל החזקות3378

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרClal Port Royale RH, LPכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3379

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרClal Shoreland RH, LPכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3380

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרClal US Management Incכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3381

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרClal Wacker Investments LPכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3382

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרClal Waterton (2014) RH, LPכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3383

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרPiper Properties Limitedכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3384

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר Waterton XII Port Royale Co-Invest, L.L.Cכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3385

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510433345איתן ביט נכסים בע"מכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3386

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510862642אררט אחזקות בע"מכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3387

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511026700בטח - תורן סוכנות לביטוח בע"מכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3388

כלל החזקותקבוצת כלל החזקות3389
בטח תורן חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח כללי 

(2019) בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515997864

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514658889בית אייבקס בע"מכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3390

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513096057החברה לניהול בית ריבוע - הדר (2001) בע"מכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3391

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513791624ישפרו - כלל נס ציונה בע"מכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3392

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550263867כלל אמריקה בר ג', שותפות מוגבלתכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3393

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550260343כלל אמריקה תמר, שותפות מוגבלתכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3394

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510888985כלל ביטוח אשראי בע"מכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3395

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550260350כלל בר ג' השתלמות, שותפות מוגבלת  כלל החזקותקבוצת כלל החזקות3396

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512712910כלל החזקות סוכנויות (1998) בע"מכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3397

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550263875כלל השתלמות כללי, שותפות מוגבלתכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3398

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520024647כלל חברה לביטוח בע"מכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3399

כלל החזקותקבוצת כלל החזקות3400
כלל טורונטו בלור אינסלינגטון נוסטרו, שותפות 

מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540294386

כלל החזקותקבוצת כלל החזקות3401
כלל טורונטו בלור אינסלינגטון פלייס, שותפות 

מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540294394

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513371476כלל לידרס סוכנות לביטוח בע"מכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3402

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540293867כלל מ.ל. משתתף והשתלמות שותפות מוגבלת כלל החזקותקבוצת כלל החזקות3403

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540293875כלל מ.ל. נוסטרו שותפות מוגבלתכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3404

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540293883כלל מ.ל. פנסיה שותפות מוגבלתכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3405

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540293891כלל מ.ל. תמר בר, שותפות מוגבלתכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3406

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540294451כלל מדיסון 5, שותפות מוגבלתכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3407

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550265292כלל מדיסון, שותפות מוגבלתכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3408
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לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514155654כלל מימון אשראי עסקי בע"מכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3409

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540278850כלל משתתף, שותפות מוגבלתכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3410

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540278868כלל סי דבליו גמל, שותפות מוגבלתכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3411

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540278843כלל סי דבליו השתלמות, שותפות מוגבלתכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3412

כלל החזקותקבוצת כלל החזקות3413
כלל סל אג"ח לא סחיר והלוואות מותאמות, 

שותפות כללית
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540277944

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540271954כלל סל אג"ח ממשלתי צמוד, שותפות כלליתכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3414

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540271962כלל סל אג"ח ממשלתי שקלי, שותפות כללית כלל החזקותקבוצת כלל החזקות3415

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540271947כלל סל אג"ח קונצרני ישראל, שותפות כללית כלל החזקותקבוצת כלל החזקות3416

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540301538כלל סל מחקה מדד אס אנד פי 500כלל החזקותקבוצת כלל החזקות3417

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540271491כלל סל מניות ישראל, שותפות כלליתכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3418

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540277985כלל סל משכנתאות שותפות כלליתכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3419

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540277977כלל סל נזילות , שותפות כללית כלל החזקותקבוצת כלל החזקות3420

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550254973כלל ספיר להשקעה בווטרטון, שותפות מוגבלתכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3421

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511382343כלל פיננסים בע"מכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3422

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512244146כלל פנסיה וגמל בע"מכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3423

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513037127כלל פקטורינג ומימון בע"מכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3424

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550247977כלל שיקגו (בר ג') שותפות מוגבלתכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3425

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550247985כלל שיקגו (ספיר) שותפות מוגבלתכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3426

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513154195כלל שירותים פנסיונים בע"מכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3427

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513754069כללביט מימון בע"מכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3428

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512796269כללביט מערכות בע"מכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3429

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512739715כנף כלל ניהול פיננסים בע"מכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3430

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510821200נכסי אררט בע"מכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3431

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511692212נכסי חברות כלל בע"מכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3432

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510913221נכסי כלל חברה לביטוח בע"מכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3433

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן511789190עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3434

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513821447קריית הצורן ניהול ואחזקה בע"מכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3435

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511040081תמורה מלאה סוכנות לביטוח בע"מכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3436

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511236515תמורה סוכנות לביטוח (1987) בע"מכלל החזקותקבוצת כלל החזקות3437

קבוצת כללית3438
שירותי בריאות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520022088אחזקת נכסי שרותי בריאות כללית בנאמנות

קבוצת כללית3439
שירותי בריאות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511880668אם.אם.סי מדיקל מנגמנט קונסלטנטס בע"מ

קבוצת כללית3440
שירותי בריאות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510074024בית אבן סינא בע"מ

קבוצת כללית3441
שירותי בריאות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511702482המרכז הרפואי ע"ש פלזנשטיין בע"מ

קבוצת כללית3442
שירותי בריאות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513609867הרצליה מדיקל סנטר בע"מ

קבוצת כללית3443
שירותי בריאות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512206525כביר אחזקות רפואיות בע"מ

קבוצת כללית3444
שירותי בריאות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512208802כללית אקספרס בע"מ

קבוצת כללית3445
שירותי בריאות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511941213כללית הנדסה רפואית בע"מ

קבוצת כללית3446
שירותי בריאות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513864207מדילנד החזקות בע"מ

קבוצת כללית3447
שירותי בריאות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512106220מור אילת בע"מ

קבוצת כללית3448
שירותי בריאות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512151051מור ארכיבאות וטלרדיולוגיה בע"מ

קבוצת כללית3449
שירותי בריאות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510709140מור המכון למידע רפואי בע"מ

קבוצת כללית3450
שירותי בריאות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511922270מור יישום מחקרים בע"מ

קבוצת כללית3451
שירותי בריאות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512203423מור מאר (אילת) 1995 בע"מ 

קבוצת כללית3452
שירותי בריאות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511631970מור מאר בע"מ

קבוצת כללית3453
שירותי בריאות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512253683מור סיעוד בע"מ

קבוצת כללית3454
שירותי בריאות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511968166מורם שירותים רפואיים משלימים בע"מ

קבוצת כללית3455
שירותי בריאות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512125618נווה שבא בע"מ

קבוצת כללית3456
שירותי בריאות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511844029ק.ח.כ. בע"מ

קבוצת כללית3457
שירותי בריאות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512268376קופת חולים כללית איחסון ושינוע בע"מ 

קבוצת כללית3458
שירותי בריאות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511423238רשת מור המכון למידע (1989) בע"מ

קבוצת כללית3459
שירותי בריאות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511313215ש.ל.ה שרותי רפואה בע"מ

קבוצת כללית3460
שירותי בריאות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא611/99שירותי בריאות כללית

קבוצת כללית3461
שירותי בריאות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512420175תל בר שירותי בריאות (1996) בע"מ

קבוצת כללית3462
שירותי בריאות 

כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510663156תל בר תעשיות למוסדות בריאות בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרcolmobil internationalתמרה חרל"פקבוצת כלמוביל3463

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאDuke Capital Ltd753216216שמואל חרל"פקבוצת כלמוביל3464

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאFly YH Limited60774יואב חרל"פקבוצת כלמוביל3465

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרNaniah Vegas, LLCיואב חרל"פקבוצת כלמוביל3466

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאYH Estates Limited1872369יואב חרל"פקבוצת כלמוביל3467

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512425604אוטורד בע"מכלמובילקבוצת כלמוביל3468
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515873370אלפא רדאר בע"משמואל חרל"פקבוצת כלמוביל3469

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515067437גמלא דירות בע"מכלמובילקבוצת כלמוביל3470

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513899674גמלא הראל נדל"ן למגורים בע"מכלמובילקבוצת כלמוביל3471

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512850389גמלא מילניום השקעות בע"מכלמובילקבוצת כלמוביל3472

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513878264גמלא מילניום מגורים בע"מכלמובילקבוצת כלמוביל3473

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513965756גמלא מילניום ניהול בע"מכלמובילקבוצת כלמוביל3474

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515814390ואי-סנס בע"משמואל חרל"פקבוצת כלמוביל3475

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550256176חוף הצוק פרויקטים שותפות מוגבלתיואב חרל"פקבוצת כלמוביל3476

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515747947טל בר ייזום תמ"א 38 בע"מכלמובילקבוצת כלמוביל3477

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515932143י 111 ווסט 57 סטריט בע"משמואל חרל"פקבוצת כלמוביל3478

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא-יואב חרל"פיואב חרל"פקבוצת כלמוביל3479

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511589426כלמוביל ביטוח סוכנות לביטוח בע"מכלמובילקבוצת כלמוביל3480

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510242670כלמוביל בע"מכלמובילקבוצת כלמוביל3481

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513211078כלמוביל טרייד אין בע"מכלמובילקבוצת כלמוביל3482

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514621366כלמוביל ייעוץ בינלאומי בע"מכלמובילקבוצת כלמוביל3483

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514581602כלמוביל פרימיום טרייד בע"מכלמובילקבוצת כלמוביל3484

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512869777כלמוביל פתרונות מימון בע"מכלמובילקבוצת כלמוביל3485

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512899097כלמוביל פתרונות מימון לרכב בע"מכלמובילקבוצת כלמוביל3486

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513099895נניח בע"מיואב חרל"פקבוצת כלמוביל3487

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515094886נניח חוף הצוק בע"מיואב חרל"פקבוצת כלמוביל3488

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514705052נניח רכבים בע"מיואב חרל"פקבוצת כלמוביל3489

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515677482סודוקו קפיטל בע"משמואל חרל"פקבוצת כלמוביל3490

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515925188סיבלס השקעות בע"מכלמובילקבוצת כלמוביל3491

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא557811155עסקה משותפת גמלא - הראל פרויקט גמלא בפארקכלמובילקבוצת כלמוביל3492

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516018785פולריטי מוביליטי אי.וי. בע"משמואל חרל"פקבוצת כלמוביל3493

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512505132ש.ח.ר. מינוע והשקעות (1997) בע"משמואל חרל"פקבוצת כלמוביל3494

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא-שמואל חרל"פשמואל חרל"פקבוצת כלמוביל3495

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514704568תובנות השקעה (2011) בע"משמואל חרל"פקבוצת כלמוביל3496

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא-תמרה חרל"פתמרה חרל"פקבוצת כלמוביל3497

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא13515940344 החזקות תקשורת ומדיה בע"מרשתקבוצת ליאונרד בלווטניק3498
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלאAccess Media (US),LLC 26337רשתקבוצת ליאונרד בלווטניק3499
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלאAccess Media GP, L.P26337רשתקבוצת ליאונרד בלווטניק3500
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלאAI ISRAEL TV HOLDINGS LLC6967268רשתקבוצת ליאונרד בלווטניק3501
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלאAI TV Holdings (Israel) L.P4559255רשתקבוצת ליאונרד בלווטניק3502
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלאנאמנות זרהGPTC LLCרשתקבוצת ליאונרד בלווטניק3503
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא513174565חדשות 10 בע"מרשתקבוצת ליאונרד בלווטניק3504
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא515958916כנסת החזקות בע"מרשתקבוצת ליאונרד בלווטניק3505
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא550251821מעבדת הטלוויזיה 2013 שותפות מוגבלתרשתקבוצת ליאונרד בלווטניק3506
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא514966142מעבדת הטלוויזיה בע"מרשתקבוצת ליאונרד בלווטניק3507
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא514997188סמייל אחזקות בע"מרשתקבוצת ליאונרד בלווטניק3508
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא550253819סמייל רשתות - שותפות מוגבלתרשתקבוצת ליאונרד בלווטניק3509
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא515551885ערוץ 10 כנסת ישראל בע"מרשתקבוצת ליאונרד בלווטניק3510
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא515845113ערוץ הריאליטי בע"מרשתקבוצת ליאונרד בלווטניק3511
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא513910869עשר. טי.וי. בע"מרשתקבוצת ליאונרד בלווטניק3512
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), לאכןלאלאלאלא511677957רשת מדיה בע"מרשתקבוצת ליאונרד בלווטניק3513
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלאתאגיד זרAccess Industries Holding (BVI) L.P.אקססקבוצת ליאונרד בלווטניק3514
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלאAccess Industries Holdings LLC4214614אקססקבוצת ליאונרד בלווטניק3515
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלאAccess Industries, LLC2530943אקססקבוצת ליאונרד בלווטניק3516
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלאתאגיד זרAccess Media Investments (Luxembourg) S.a.r.lאקססקבוצת ליאונרד בלווטניק3517
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלאתאגיד זרAccess Media Investments (Sweden) ABאקססקבוצת ליאונרד בלווטניק3518
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלאתאגיד זרAccess Media L.Pאקססקבוצת ליאונרד בלווטניק3519
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלאתאגיד זרAccess Media, L.P.אקססקבוצת ליאונרד בלווטניק3520
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלאAI Diversified Holdings Limited1615054אקססקבוצת ליאונרד בלווטניק3521
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלאAI Diversified Holdings S.a.r.LB169670 אקססקבוצת ליאונרד בלווטניק3522
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלאAI Diversified Parent S.a.r.L B18402אקססקבוצת ליאונרד בלווטניק3523
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלאתאגיד זר.AI SMS Investments L.Pאקססקבוצת ליאונרד בלווטניק3524
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלאתאגיד זרAI SMS L.P.אקססקבוצת ליאונרד בלווטניק3525
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלאתאגיד זרAI TV Holdings (Israel) LPאקססקבוצת ליאונרד בלווטניק3526
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלאתאגיד זרAl Mobility Holdings Limited אקססקבוצת ליאונרד בלווטניק3527
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלאתאגיד זר Blavatnik Control Groupאקססקבוצת ליאונרד בלווטניק3528
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא
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גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלאFBR infinity 2 ventures (Israel) L.P550208441כלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3529
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלאFBR infinity 2 ventures (Israel) L.P550208441כלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3530
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלאINFINITY II ANNEX FUND (I.E.), L.P550205637.כלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3531
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלאתאגיד זרRSB Limitedאקססקבוצת ליאונרד בלווטניק3532
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא512530239אינפיניטי ישראל וונצ'ור קפיטל מנג'מנט בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3533
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא512530239אינפיניטי ישראל וונצ'ור קפיטל מנג'מנט בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3534
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא514838945אקסס איי.אי בע"מאקססקבוצת ליאונרד בלווטניק3535
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא520029067בעלי נכסים בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3536
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

כלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3537
החברה הישראלית המרכזית למסחר ולהשקעות 

בע"מ
גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא520014234

חרסית למלט (9.1)
לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא520025065החברה להשקעות של החברה המרכזית בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3538
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא513120634ישראל אנפיניטי וונצ'ור קפיטל מנג'מנט II בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3539
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא513120634ישראל אנפיניטי וונצ'ור קפיטל מנג'מנט II בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3540
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא511453383כלל אלקטרוניקה יוזמות בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3541
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא511660979כלל אנרגיה מתקדמת בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3542
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא520024548כלל מימון מרכזי לתעשיות (1962) בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3543
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא510211006כלל ניהול טכנולוגיה עילית בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3544
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא515212595כלל ניהול נכסי נדל"ן דרום בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3545
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא515878551כלל ניהול נכסי נדל"ן כרמל בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3546
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא514204569כלל ניהול נכסי נדל"ן מרכז בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3547
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא515874972כלל ניהול נכסי נדל"ן נשר בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3548
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא515212587כלל ניהול נכסי נדל"ן צפון בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3549
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא511992059כלל ניהול קרנות הון סיכון בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3550
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא511992059כלל ניהול קרנות הון סיכון בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3551
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא550265920כלל נכסי נדל"ן דרום (נ.נ.ד.), שותפות מוגבלתכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3552
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא540283041כלל נכסי נדל"ן כרמל (נ.נ.כ.), שותפות מוגבלתכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3553
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

כלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3554
כלל נכסי נדל"ן נשר מרכז (נ.נ.נ.מ.), שותפות 

מוגבלת
גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא540283033

חרסית למלט (9.1)
לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא550265912כלל נכסי נדל"ן צפון (נ.נ.צ.), שותפות מוגבלת כלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3555
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא514343680כלל סאן בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3556
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא550013981כלל קרן הון סיכון - שותפות מוגבלתכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3557
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא550013981כלל קרן הון סיכון - שותפות מוגבלתכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3558
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא550013981כלל קרן הון סיכון - שותפות מוגבלתכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3559
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא511898835כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3560
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא520021874כלל תעשיות בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3561
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא515818524כלל תעשיות ומשקאות בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3562
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא510803299כלל תעשיות לניהול טכנולוגיות עתידיות - נטע בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3563
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא520032871כלל תעשיות נדל"ן וסחר בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3564
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא550231047כללטק (2008) שותפות מוגבלתכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3565
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא550231047כללטק (2008) שותפות מוגבלתכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3566
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא550269005כללטק השקעות (2016), שותפות מוגבלתכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3567
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא515438018כללטק מנג'מנט (2016) בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3568
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא515310225כת-מש הולדקו בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3569
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא513014175כתמ החזקות ויזום בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3570
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

לאכןלאלאלאלאלא-ליאונרד בלווטניקאקססקבוצת ליאונרד בלווטניק3571
גבס (9.1), 
גיר למלט 

לאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא510381213מהב - מימון, השקעות וביטוח בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3572
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא520025818משאב יזום ופתוח בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3573
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא512014283נכסי קלע אחזקות (1994) בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3574
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא512081738נכסי קלע ת.מ.ר. בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3575
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא510017395צידוניה חברה להשקעות בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3576
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא510289564קבוצת גולף א.ק בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3577
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא512169293קיורטק בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3578
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא511922551קלע בינוי (1994) בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3579
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא510744493קרן כד בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3580
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא510931454תמה השקעות ומימון בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3581
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא520026311תשלובת כיתן בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3582
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

גבס (9.1), גיר למלט (9.1), כןלאלאלאלאלא520026311תשלובת כיתן בע"מכלל תעשיותקבוצת ליאונרד בלווטניק3583
חרסית למלט (9.1)

לאלאלא

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאG.P West LTD516276672 מגדלקבוצת מגדל3584

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאmd investment plovdiv jsc ltd7945שלמה וחיה אליהוקבוצת מגדל3585

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510485972אומדן בית אליהו בע"משלמה וחיה אליהוקבוצת מגדל3586

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511927808אורלן סוכנות לביטוח (1994) בע"ממגדלקבוצת מגדל3587

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510455801אחים אליהו חברה לנאמנות והשקעות בע"משלמה וחיה אליהוקבוצת מגדל3588

תאריך עדכון 10/08/2022
60



 

רשימת הגורמים הריכוזיים*
לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540244993איזבל עודה - שחם - סוכנות לביטוחמגדלקבוצת מגדל3589

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510109002איחוד רשת סוכנויות ביטוח בע"ממגדלקבוצת מגדל3590

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא516172772איתן פקדונות סחירים בע"ממגדלקבוצת מגדל3591

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511907537אלי ארליך שירותי ביטוח (1999) בע"ממגדלקבוצת מגדל3592

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא520029851אליהו 1959 בע"משלמה וחיה אליהוקבוצת מגדל3593

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511384406אליהו הון ונגזרים בע"משלמה וחיה אליהוקבוצת מגדל3594

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515703528אליהו הנפקות בע"משלמה וחיה אליהוקבוצת מגדל3595

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא520036906אליהו נכסים בע"משלמה וחיה אליהוקבוצת מגדל3596

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514050731אם.סי.אם השקעות אלטרנטיביות בע"ממגדלקבוצת מגדל3597

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511996852אמיר אלוני סוכנות לביטוח חיים (1994) בע"ממגדלקבוצת מגדל3598

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514163823בי וול פתרונות לאיכות חיים בע"ממגדלקבוצת מגדל3599

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540300837ג'י.פי וואסט (2020) שותפות מוגבלתמגדלקבוצת מגדל3600

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540301173ג'י.פי וואסט גרמניה נדל"ןמגדלקבוצת מגדל3601

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511675779דטה קאר ישראל בע"ממגדלקבוצת מגדל3602

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-חיה אליהושלמה וחיה אליהוקבוצת מגדל3603

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513438804חמישים פלוס בע"ממגדלקבוצת מגדל3604

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520032566יוזמה קרן פנסיה לעצמאיים בע"ממגדלקבוצת מגדל3605

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513764506ירושלים של זהב ניהול דירות יוקרה בע"משלמה וחיה אליהוקבוצת מגדל3606

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511279440לב גן העיר בע"ממגדלקבוצת מגדל3607

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514168046לוגוס פרוייקטים ונדל"ן בע"משלמה וחיה אליהוקבוצת מגדל3608

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511024846מבטח סימון סוכנויות לביטוח בע"ממגדלקבוצת מגדל3609

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא520011628מגדל אחזקות וניהול סוכנויות ביטוח בע"ממגדלקבוצת מגדל3610

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510633894מגדל אחזקות נדל"ן בע"ממגדלקבוצת מגדל3611

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511263667מגדל אשכול פיננסים בע"ממגדלקבוצת מגדל3612

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513230029מגדל ביטוח גיוס הון בע"ממגדלקבוצת מגדל3613

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513137299מגדל בריאות ואיכות חיים בע"ממגדלקבוצת מגדל3614

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513957035מגדל הנפקות בע"ממגדלקבוצת מגדל3615

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520004896מגדל חברה לביטוח בע"ממגדלקבוצת מגדל3616

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510987803מגדל חיתום וקידום עסקים בע"ממגדלקבוצת מגדל3617

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511069916מגדל טכנולוגיות בע"ממגדלקבוצת מגדל3618

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511400160מגדל ליסינג בע"ממגדלקבוצת מגדל3619

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512237744מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"ממגדלקבוצת מגדל3620

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510621865מגדל ניהול תביעות בע"ממגדלקבוצת מגדל3621

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512718230מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"ממגדלקבוצת מגדל3622

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514962877מגדל עשיית שוק בע"ממגדלקבוצת מגדל3623

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן511303661מגדל קרנות נאמנות בע"ממגדלקבוצת מגדל3624

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא520039371מגדל שוקי הון (1965) בע"ממגדלקבוצת מגדל3625

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510980089מגדל שוקי הון (שירותי ניהול) בע"ממגדלקבוצת מגדל3626

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511384711מגדל שירותי מימון בע"ממגדלקבוצת מגדל3627

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513082271מגדל שירותי ניהול בע"ממגדלקבוצת מגדל3628

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510585110מגדלי יוקרה (1971) בע"משלמה וחיה אליהוקבוצת מגדל3629

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511251712מגורי גן העיר (1987) בע"מ שלמה וחיה אליהוקבוצת מגדל3630

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512621178מקפת שירותים פיננסיים סוכנות לביטוח (1998) בע"מגדלקבוצת מגדל3631

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510843899נאת - ניהול אחזקה ותפעול בע"משלמה וחיה אליהוקבוצת מגדל3632

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510896681ניהול גן העיר בע"משלמה וחיה אליהוקבוצת מגדל3633

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510939697נכסי המגן בע"ממגדלקבוצת מגדל3634

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510838360סוכנויות פלתורס ביטוח בע"ממגדלקבוצת מגדל3635

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514830272סתיו - אורלן לביטוח פנסיוני (2012) בע"ממגדלקבוצת מגדל3636

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510965627פל-בית המגן בע"ממגדלקבוצת מגדל3637

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510060072פלתורס ברמן סוכנות לביטוח בע"ממגדלקבוצת מגדל3638

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513292045פלתורס יהלומים סוכנות לביטוח כללי וימי בע"ממגדלקבוצת מגדל3639

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510887367פרוייקט גן העיר בע"משלמה וחיה אליהוקבוצת מגדל3640

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512137290פרוליין אקסקלוסיב בע"ממגדלקבוצת מגדל3641

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513969881קלאב 50 סוכנות לביטוח בע"ממגדלקבוצת מגדל3642

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511340507שגיא יוגב סוכנויות ביטוח (1988) בע"ממגדלקבוצת מגדל3643

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510759459שחם סוכנויות ביטוח (1977) בע"ממגדלקבוצת מגדל3644

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512196189שיא - אל סוכנות לביטוח (1995) בע"ממגדלקבוצת מגדל3645

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-שלמה אליהושלמה וחיה אליהוקבוצת מגדל3646

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510464803שלמה אליהו אחזקות בע"משלמה וחיה אליהוקבוצת מגדל3647

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאCainell Enterprises Limited462674אייל אדריקבוצת מוסיקה 364824
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לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאDesire Investments Ltd75884אייל אדריקבוצת מוסיקה 364924

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאDragocom LDA504923013אייל אדריקבוצת מוסיקה 365024

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאFushia Assets Corporation415773אייל אדריקבוצת מוסיקה 365124

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאImocasvil LDA500059527אייל אדריקבוצת מוסיקה 365224

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאImoedery Imobilaiaria Unipessoal LDA504854143אייל אדריקבוצת מוסיקה 365324

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאShelef and Co LDA509727719אייל אדריקבוצת מוסיקה 365424

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-אבי אדריאבי אדריקבוצת מוסיקה 365524

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-אייל אדריאייל אדריקבוצת מוסיקה 365624

קבוצת מוסיקה 365724
מוסיקה 24 ומשה 

אדרי
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא540280948אייס סיטי שותפות כללית

קבוצת מוסיקה 365824
מוסיקה 24 ומשה 

אדרי
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא520039157אן אם סי יונייטד אנטרטיינמנט בע"מ

קבוצת מוסיקה 365924
מוסיקה 24 ומשה 

אדרי
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא516033198אן אם סי שקד מועדונים בע"מ

קבוצת מוסיקה 366024
מוסיקה 24 ומשה 

אדרי
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא516072824די מיוזיק ישראל בע"מ

קבוצת מוסיקה 366124
מוסיקה 24 ומשה 

אדרי
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא520038571הד ארצי בע"מ

קבוצת מוסיקה 366224
מוסיקה 24 ומשה 

אדרי
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא510474539הד ארצי הוצאה לאור בע"מ

קבוצת מוסיקה 366324
מוסיקה 24 ומשה 

אדרי
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא510436751הד ארצי חברה להפצה בע"מ

קבוצת מוסיקה 366424
מוסיקה 24 ומשה 

אדרי
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511906414הד ארצי מולטימדיה בע"מ

קבוצת מוסיקה 366524
מוסיקה 24 ומשה 

אדרי
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא510479488הד ארצי פבלישינג (אסנת) בע"מ

קבוצת מוסיקה 366624
מוסיקה 24 ומשה 

אדרי
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא520044124טופ 10 שיווק (1994) בע"מ

קבוצת מוסיקה 366724
מוסיקה 24 ומשה 

אדרי
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512755539טלית אופנה בע"מ

קבוצת מוסיקה 366824
מוסיקה 24 ומשה 

אדרי
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512933706טלית הפקות (2000) בע"מ

קבוצת מוסיקה 366924
מוסיקה 24 ומשה 

אדרי
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512513318טלית תקשורת בע"מ

קבוצת מוסיקה 367024
מוסיקה 24 ומשה 

אדרי
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא510659535טלעד אולפני ירושלים בע"מ

קבוצת מוסיקה 367124
מוסיקה 24 ומשה 

אדרי
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512986670טלעד ערוצי שידור בע"מ

קבוצת מוסיקה 367224
מוסיקה 24 ומשה 

אדרי
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512853391יונייטד קינג אחזקות(1999) בע"מ

קבוצת מוסיקה 367324
מוסיקה 24 ומשה 

אדרי
לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא513192013מוסיקה 24 בע"מ

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-משה אדרימשה אדריקבוצת מוסיקה 367424

קבוצת מוסיקה 367524
מוסיקה 24 ומשה 

אדרי
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513387852סולן הפקות (2003) בע"מ

קבוצת מוסיקה 367624
מוסיקה 24 ומשה 

אדרי
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511522526סרטי יונייטד קינג הפצה (1990) בע"מ

קבוצת מוסיקה 367724
מוסיקה 24 ומשה 

אדרי
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא540280047עדלי יונייטד שותפות כללית

קבוצת מוסיקה 367824
מוסיקה 24 ומשה 

אדרי
לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512884792רונית ארבל תקשורת בע"מ

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן513834606י.ד מור השקעות בע"ממורקבוצת מור3679

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן515566750ב.י.מ מור השקעות בע"מיוסף מאירובקבוצת מור3680

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן515616761אלדוט בע"מאלי לויקבוצת מור3681

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן514956465מור גמל ופנסיה בע"ממורקבוצת מור3682

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן513819771מור בית השקעות ניהול תיקים בע"ממורקבוצת מור3683

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן514884485מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"ממורקבוצת מור3684

לאלאלאלאכןלאלאלאלאכן515616761אלדוט בע"מאלי לויקבוצת מור3685

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא-דותן מאירובדותן מאירובקבוצת מור3686

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא-בנימין מאירובבנימין מאירובקבוצת מור3687

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא-יוסף לוייוסף לויקבוצת מור3688

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא-אלי לויאלי לויקבוצת מור3689

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא-יוסף מאירוביוסף מאירובקבוצת מור3690

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא-מיכאל מאירובמיכאל מאירובקבוצת מור3691

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא516557683הבית - מור השקעות בע"ממורקבוצת מור3692

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא513540815מור מגנה איי.אם בע"ממורקבוצת מור3693

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא516147709מור שווקים גלובאליים בע"ממורקבוצת מור3694

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא1L MORE C.L.O LTD516184090מורקבוצת מור3695

מורקבוצת מור3696
 1L MORE ALTERNATIVE CREDIT GP

LTD
לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא516194685

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא516291390מור קרנות השקעה פרטיות בע"ממורקבוצת מור3697

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא516294295מור קו- אינווסט 1 (ג'י.פי) בע"ממורקבוצת מור3698

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא540301983מור קו- אינווסט (אל.פי), שותפות מוגבלתמורקבוצת מור3699

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא516294238ניהול מור קרנות השקעה פרטיות בע"ממורקבוצת מור3700

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא516502283מור אגד קרנות בע"ממורקבוצת מור3701

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלאCB4515841286 סוכנות לביטוח פנסיוני (2019) בע"ממורקבוצת מור3702

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא515059319מור שוקי הון בע"ממורקבוצת מור3703

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא516194859מור השקעות בי.טי בע"ממורקבוצת מור3704

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא1447014מור גלובל אקוויטי שותפות מוגבלתמורקבוצת מור3705

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא515071207מור ניהול עמיתים בע"ממורקבוצת מור3706

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא540280039מור גידור גמישה שותפות מוגבלתמורקבוצת מור3707

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא550255228מור השקעות אלטרנטיביות שותפות מוגבלתמורקבוצת מור3708
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לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא512015918אמ איי די האוס אוף דיאמונס בע"מיוסף ובנימין מאירובקבוצת מור3709

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא514226844בימ טכנולוגיות יהלומים בע"מיוסף ובנימין מאירובקבוצת מור3710

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא514106046אמ איי די תכשיטים בע"מיוסף ובנימין מאירובקבוצת מור3711

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלאM.I.D LA, LLCEIN900216677יוסף ובנימין מאירובקבוצת מור3712

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלאMID NY LLCEIN473830121יוסף ובנימין מאירובקבוצת מור3713

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלאBE0439347444אמ איי די בלגיהיוסף ובנימין מאירובקבוצת מור3714

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא176148588אמ איי די לונדוןיוסף ובנימין מאירובקבוצת מור3715

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא10001174418אמ איי די יפןיוסף ובנימין מאירובקבוצת מור3716

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא513621615אמ איי די אסיה בע"מבנימין מאירובקבוצת מור3717

לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא10001174418אמ איי די הונג קונגבנימין מאירובקבוצת מור3718

אמ איי די שנחאיבנימין מאירובקבוצת מור3719
91310115599735

109T
לאלאלאלאכןלאלאלאכןלא

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאBRM CAPITAL FUND (V.C. ANNEX ) LIMITED PARTNERSHIP550242770אלי ברקתקבוצת מיטב דש3720

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא BRM CAPITAL FUND LP500414149אלי ברקתקבוצת מיטב דש3721

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאBRM CAPITAL PARTNERS LLC500414156אלי ברקתקבוצת מיטב דש3722

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרBRM GROUP INCאלי ברקתקבוצת מיטב דש3723

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאEMERALD LOTUS FUNDING LIMITED665328מיטב דשקבוצת מיטב דש3724

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאEmerald Sky 3 Designated Activity Company 609978מיטב דשקבוצת מיטב דש3725

אלי ברקתקבוצת מיטב דש3726
 IGI ISRAEL GROWTH INVESTORS

FUND G.P L.P
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550225551

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאIGI ISRAEL GROWTH INVESTORS FUND L.P550225817אלי ברקתקבוצת מיטב דש3727

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאInnoventric Ltd515405256אלי ברקתקבוצת מיטב דש3728

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאLiquidity For Growth, Inc20188348931.מיטב דשקבוצת מיטב דש3729

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאLotus investment management limited56235מיטב דשקבוצת מיטב דש3730

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאLOTUS INVESTMENTS IG LIMITED538132מיטב דשקבוצת מיטב דש3731

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאMars Growth Capital Pte. Ltd202025843Gמיטב דשקבוצת מיטב דש3732

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרMonterey bay labs Incאלי ברקתקבוצת מיטב דש3733

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513997569א.א. החברה לקידום הספורט באר שבע בע"מאלי ברקתקבוצת מיטב דש3734

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512205436א.ג.ת.י 19 בע"מאלי ברקתקבוצת מיטב דש3735

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-אבנר סטפקאבנר סטפקקבוצת מיטב דש3736

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515995405אבנר סטפק בע"מאבנר סטפקקבוצת מיטב דש3737

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515644755אי-לון ג'יפי בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3738

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550263636אי.אס.אר.הייץ איילון שותפות מוגבלתמיטב דשקבוצת מיטב דש3739

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513817551איי.ג'י.איי ניהול קרנות בע"מאלי ברקתקבוצת מיטב דש3740

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515315000איילון נכסים (2015) בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3741

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514333251אלגרו טכנולוגיות בע"מאבנר סטפקקבוצת מיטב דש3742

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513109280אלגרו שוקי הון בע"מאבנר סטפקקבוצת מיטב דש3743

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-אלי ברקתאלי ברקתקבוצת מיטב דש3744

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513167585אלי ברקת בע"מאלי ברקתקבוצת מיטב דש3745

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514256585אלפא אסטרטגיות בע"מאבנר סטפקקבוצת מיטב דש3746

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550274484אספיסי הלוואות שותפות מוגבלתמיטב דשקבוצת מיטב דש3747

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515924165אשלים קפיטל מרקט בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3748

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512205428ב.נ. ברקת אחזקות וסטודיו בע"מאלי ברקתקבוצת מיטב דש3749

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512991605ב.ר.מ. קפיטל יועצים בע"מאלי ברקתקבוצת מיטב דש3750

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512869405בנון החזקות בע"מאלי ברקתקבוצת מיטב דש3751

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514351873ברמ פיננסים בע"מאלי ברקתקבוצת מיטב דש3752

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513023036גאון השקעות בפיננסים (2000) בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3753

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513068072גאון השקעות בפיננסים (מבלל) בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3754

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512040601דש איפקס טכנולוגיות בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3755

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514171818דש איפקס מיזוגים ורכישות בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3756

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא516216413החברה לאשראי נקוב יהלומים בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3757

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513088682טיילור-מייד קפיטל בע"מאבנר סטפקקבוצת מיטב דש3758

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511874729טיילורמייד (מאיה) החזקות בע"מאבנר סטפקקבוצת מיטב דש3759

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511195711י.ק.ב סוכנויות ביטוח בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3760

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515012250לוגדוג בע"מ אלי ברקתקבוצת מיטב דש3761

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא516098779ליקווידיטי פאנד 2 בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3762

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515775088ליקווידיטי קפיטל אמ.סי בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3763

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515921492ליקווידיטי קפיטל ג'י.פי. ג'י. פי. בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3764

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512622606מ.ג.ב.ה. החזקות בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3765

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540285392מ.ד אשלים קפיטל מרקטס, שותפות מוגבלתמיטב דשקבוצת מיטב דש3766

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513129460מ.ד. אוצר בע"מ מיטב דשקבוצת מיטב דש3767

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513474882מאיה החזקות (יעלים) בע"מאבנר סטפקקבוצת מיטב דש3768
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לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512326224מדיהפאת' בע"מאלי ברקתקבוצת מיטב דש3769

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515550895מדפ קרנות הלוואות בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3770

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513749267מיטב גלובל מרקטס בע"מאבנר סטפקקבוצת מיטב דש3771

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514324235מיטב דש ברוקראז' בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3772

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512065202מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ מיטב דשקבוצת מיטב דש3773

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514817154מיטב דש הלוואות בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3774

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא520043795מיטב דש השקעות בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3775

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515859783מיטב דש חצבים ניהול השקעות בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3776

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510528276מיטב דש טרייד בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3777

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514687359מיטב דש יועצי משכנתאות בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3778

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510831175מיטב דש ניהול תיקים בע"מ מיטב דשקבוצת מיטב דש3779

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא520043266מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע"מ מיטב דשקבוצת מיטב דש3780

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511855090מיטב דש נכסים בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3781

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514706076מיטב דש סוכנות לביטוח בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3782

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514223353מיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3783

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא516092715מיטב דש רייגו החזקות בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3784

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513195792מיטב דש שווקים גלובליים בע"מ מיטב דשקבוצת מיטב דש3785

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513572974מיטב דש שווקים פיננסים בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3786

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511978314מיטב הנפקות ופיננסים בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3787

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן513534974מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3788

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515386365מיקדו קרנות גידור בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3789

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513594507מצבור וסחר (אינדקס) בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3790

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515699130נוקס שיווק השקעות וסוכנות לביטוח פנסיוני בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3791

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513417188נטע 10 החזקות בע"מאבנר סטפקקבוצת מיטב דש3792

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513719864נטע 10 סוחרים בע"מאבנר סטפקקבוצת מיטב דש3793

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510552045נילי (אמיר) החזקות בע"מאבנר סטפקקבוצת מיטב דש3794

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512702036ניר ברקת בע"מאלי ברקתקבוצת מיטב דש3795

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513471060סינרגטיקה חיתום בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3796

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514636372סלע סוכנות לביטוח בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3797

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514258623פליקן מאיה השקעות בע"מאבנר סטפקקבוצת מיטב דש3798

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515781797פלס סוכנות לביטוח (2018) בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3799

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515291581פנינסולה אשראי מסחרי בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3800

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513605196פנינסולה בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3801

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511287542קבוצת ברמ בע"מאלי ברקתקבוצת מיטב דש3802

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא520033713קבוצת פנינסולה בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3803

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512061292קריב סוכנויות לביטוח בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3804

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514822592רומר טרוול בע"מאלי ברקתקבוצת מיטב דש3805

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא516138443רייגו מבית מיטב דש יעוץ לקרנות בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3806

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513067736רימונים סוכנות לביטוח בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3807

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515897254רימונים צפון סוכנות לביטוח (2018) בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3808

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513563841שירה 10 אסטרטגיות בע"מאבנר סטפקקבוצת מיטב דש3809

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513993980תכלית מכשירים מורכבים בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3810

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513556688תכלית מכשירים פיננסיים בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3811

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513594101תכלית תעודות סל בע"ממיטב דשקבוצת מיטב דש3812

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא512803486ד.ז. רדיו חיפה בע"ממיכאל וענת הלויקבוצת מיכאל הלוי3813

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511177107ד.ע דירות עילית בע"ממיכאל וענת הלויקבוצת מיכאל הלוי3814

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512095464יעל תקשורת (1995) בע"ממיכאל וענת הלויקבוצת מיכאל הלוי3815

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-מיכאל הלוימיכאל וענת הלויקבוצת מיכאל הלוי3816

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514210889עדי שי בע"ממיכאל וענת הלויקבוצת מיכאל הלוי3817

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512522699ענק תקשורת בע"ממיכאל וענת הלויקבוצת מיכאל הלוי3818

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-ענת הלוימיכאל וענת הלויקבוצת מיכאל הלוי3819

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512540279ענתילי מ.ה. ייזום ופרוייקטים בע"ממיכאל וענת הלויקבוצת מיכאל הלוי3820

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512278888פודקאסט פקטורי בע"ממיכאל וענת הלויקבוצת מיכאל הלוי3821

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514155415קבוצת גוני בע"ממיכאל וענת הלויקבוצת מיכאל הלוי3822

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא514216241רדיו 89 בע"ממיכאל וענת הלויקבוצת מיכאל הלוי3823

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550261937אי אייץ וי ישראל שותפות מוגבלתמכבי שירותי בריאותקבוצת מכבי3824

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515274769אי הלת' ונצ'רס ישראל בע"ממכבי שירותי בריאותקבוצת מכבי3825

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514525591אסותא אשדוד בע"ממכבי שירותי בריאותקבוצת מכבי3826

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511974743אסותא באר שבע בע"ממכבי שירותי בריאותקבוצת מכבי3827

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512013996אסותא טכנולוגיות מתקדמות בע"ממכבי שירותי בריאותקבוצת מכבי3828
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511043457אסותא מרכזים רפואיים בע"ממכבי שירותי בריאותקבוצת מכבי3829

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511397101אסותא ראשון בע"ממכבי שירותי בריאותקבוצת מכבי3830

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511564510בית בלב בע"ממכבי שירותי בריאותקבוצת מכבי3831

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513069989מיכל קשר עין בע"ממכבי שירותי בריאותקבוצת מכבי3832

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511263444מכבי יזמות וניהול בע"ממכבי שירותי בריאותקבוצת מכבי3833

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא227/99מכבי שירותי בריאותמכבי שירותי בריאותקבוצת מכבי3834

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513516815מכבידנט בע"ממכבי שירותי בריאותקבוצת מכבי3835

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513671297מכביקאר בע"ממכבי שירותי בריאותקבוצת מכבי3836

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514186386נ.ב.ט. ניסוי, ביצוע וטכנולוגיה בע"ממכבי שירותי בריאותקבוצת מכבי3837

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511307373ס.מ.ן אחזקה בע"ממכבי שירותי בריאותקבוצת מכבי3838

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512273699פתו-לאב דיאגנוסטיקה בע"ממכבי שירותי בריאותקבוצת מכבי3839

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513634535קבוצת מכבי אחזקות בע"ממכבי שירותי בריאותקבוצת מכבי3840

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא580070993קרן מכבימכבי שירותי בריאותקבוצת מכבי3841

מכבי שירותי בריאותקבוצת מכבי3842
שפע - מועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512544859

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאELSE Nutrion Holdings Inc 515850311ניבה גורביץקבוצת מנורה מבטחים3843

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513858662 מðורה מבטחים סוכðיויות בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3844

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרANF LLCטלי גריפלקבוצת מנורה מבטחים3845

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרArcarius LLCטלי גריפלקבוצת מנורה מבטחים3846

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרArena SRLניבה גורביץקבוצת מנורה מבטחים3847

קבוצת מנורה מבטחים3848
טלי גריפל וניבה 

גורביץ
Gavco Estalbishmentלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת מנורה מבטחים3849
טלי גריפל וניבה 

גורביץ
Grande SRLלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרLINKKR INCניבה גורביץקבוצת מנורה מבטחים3850

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זרModinar Estalishmentניבה גורביץקבוצת מנורה מבטחים3851

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא Najaden Establishment H. 151/43מנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3852

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאPalamas EstablishmentH. 151/63מנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3853

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאSolangia LimitedHE 242775 מנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3854

קבוצת מנורה מבטחים3855
טלי גריפל וניבה 

גורביץ
Vocata Estalishmentלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515973170אומדים למענך בע"מ מנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3856

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513687251אורות סוכנות לביטוח חיים (2005) בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3857

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן513063180אי. אר. אן. ישראל בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3858

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515733848איי אקס - דאן בע"מניבה גורביץקבוצת מנורה מבטחים3859

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510491707אמפא קפיטל בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3860

ניבה גורביץקבוצת מנורה מבטחים3861
אס.טי.טי. ישראל וכנולוגיות ספורט מתקדמות 

(2019) בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא516040423

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא516079621בסטי פרייס בע״ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3862

קבוצת מנורה מבטחים3863
טלי גריפל וניבה 

גורביץ
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510773245גלריה פארק בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515110138וויסדו בע"מניבה גורביץקבוצת מנורה מבטחים3864

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510900368חניון אלנבי 115 בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3865

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510364508חצרון חברה להשקעות בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3866

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-טלי גריפלטלי גריפלקבוצת מנורה מבטחים3867

קבוצת מנורה מבטחים3868
טלי גריפל וניבה 

גורביץ
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510564206טלי מן השקעות בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515452654טמפרמד בע"מניבה גורביץקבוצת מנורה מבטחים3869

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512817297מבטחים שירותי פנסיה בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3870

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512080383מחסן הטבע בע"מניבה גורביץקבוצת מנורה מבטחים3871

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן515976645מימון בקליק בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3872

מנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3873
ממ"א סי.אס השקעות סולאריות 1, שותפות 

מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540288735

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא516009982ממוריפלוס בע"מניבה גורביץקבוצת מנורה מבטחים3874

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא540278835"ה - סי.אס. ישראל השקעות סולאריות, שותפות מוגבלתמנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3875

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515746329ממפ"י סי. אס. ישראל ג'י. פי. בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3876

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510103575מנורה מבטחים אנרגיה בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3877

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520042540מנורה מבטחים ביטוח בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3878

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513937714מנורה מבטחים גיוס הון בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3879

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא520007469מנורה מבטחים החזקות בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3880

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן520027715מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בעמנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3881

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515709475מנורה מבטחים וסינרג'י אנרגיה שותף כללי בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3882

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513729095מנורה מבטחים חיתום וניהול בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3883

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512273962מנורה מבטחים משלמת בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3884

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512051152מנורה מבטחים נדל"ן בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3885

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513718429מנורה מבטחים ניהול תיקי השקעות בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3886

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515822351מנורה מבטחים סי. אס. תענך אנרגיה ירוקה בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3887

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא516180627מנורה מבטחים סי.אס - שדה משה פרויקט סולארי בעמנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3888
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לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515993491מנורה מבטחים סי.אס החזקות סולאריות 1 בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3889

מנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3890
מנורה מבטחים סי.אס. - בית נקופה פרויקט 

סולארי בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא516185923

מנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3891
מנורה מבטחים סי.אס. - ירדנה פרויקט סולארי 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא516185907

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא5490289501מנורה מבטחים סינרג'י שותפות מוגבלתמנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3892

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513701508מנורה מבטחים פיננסים בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3893

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512245812מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3894

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510832157מנורה נכסים והשקעות בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3895

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515486595מנמון בע"מניבה גורביץקבוצת מנורה מבטחים3896

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510134364נחלת מנורה חברה לשכון ופיתוח (1950) בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3897

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-ניבה גורביץניבה גורביץקבוצת מנורה מבטחים3898

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514584697סאיקי מדיקל בע"מניבה גורביץקבוצת מנורה מבטחים3899

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510928773סיני סוכנות לביטוח בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3900

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515804557עץ התה השקעות בע"מטלי גריפלקבוצת מנורה מבטחים3901

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-ערן גריפלערן גריפלקבוצת מנורה מבטחים3902

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515985646פנגו סוכנות לביטוח כללי (2019) בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3903

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא516200508פרויקט סולארי בקעת הירדן מנורה מבטחים אנרגיה בעמנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3904

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514628049פרויקט שובאל תל אביב בע"מניבה גורביץקבוצת מנורה מבטחים3905

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא516168135רי-מילק בע"מניבה גורביץקבוצת מנורה מבטחים3906

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן510015951שומרה חברה לביטוח בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3907

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512024688שומרה נדל"ן בע"ממנורה מבטחיםקבוצת מנורה מבטחים3908

קבוצת מנורה מבטחים3909
טלי גריפל וניבה 

גורביץ
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510050362שומרון החזקות בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510730096הגרלוטו חברה להפצת מוצרי פיס בע"ממפעל הפיסקבוצת מפעל הפיס3910

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520018714מפעל הפיס (חל"צ)מפעל הפיסקבוצת מפעל הפיס3911

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513512962פיס מוצרים ושירותים בע"ממפעל הפיסקבוצת מפעל הפיס3912

לאלאלאטוף (9.1)לאלאלאלאלאלאתאגיד זרAirguard pakaging solutions INCקיבוץ מרום גולןקבוצת מפעלי טוף3913

לאלאלאטוף (9.1)לאלאלאלאלאלאGeorgia-Fruit LLC404851898קיבוץ מרום גולןקבוצת מפעלי טוף3914

לאלאלאטוף (9.1)לאלאלאלאלאלא514395730אייר גארד בע"מקיבוץ מרום גולןקבוצת מפעלי טוף3915

לאלאלאטוף (9.1)לאלאלאלאלאלא515321396בנטל אנרגיה בע"מקיבוץ מרום גולןקבוצת מפעלי טוף3916

לאלאלאטוף (9.1)לאלאלאלאלאלא570043372בנטל השקעות אגש"ח בע"מקיבוץ מרום גולןקבוצת מפעלי טוף3917

לאלאלאטוף (9.1)לאלאלאלאלאלא570028027בנטל תיירות ופיתוח אגש"ח בע"מקיבוץ מרום גולןקבוצת מפעלי טוף3918

לאלאלאטוף (9.1)לאלאלאלאלאלא511911760בנטל תעשיות בע"מקיבוץ מרום גולןקבוצת מפעלי טוף3919

לאלאלאטוף (9.1)לאלאלאלאלאלא570043489חקלאות בנטל אגש"ח בע"מקיבוץ מרום גולןקבוצת מפעלי טוף3920

לאלאלאטוף (9.1)לאלאלאלאלאלא512929001טוף מרום גולן (2000) בע"מקיבוץ מרום גולןקבוצת מפעלי טוף3921

לאלאלאטוף (9.1)לאלאלאלאלאלא570054833יזמות קבוצת הגליל אגש"ח בע"מקיבוץ מרום גולןקבוצת מפעלי טוף3922

לאלאלאטוף (9.1)לאלאלאלאלאלא514489707מיקרוג'ן בע"מקיבוץ מרום גולןקבוצת מפעלי טוף3923

לאלאלאטוף (9.1)לאלאלאלאלאלא570054262מפעלי טוף אגש"ח בע"מקיבוץ מרום גולןקבוצת מפעלי טוף3924

לאלאלאטוף (9.1)לאלאלאלאלאלא511902488מרום גולן החזקות בע"מקיבוץ מרום גולןקבוצת מפעלי טוף3925

לאלאלאטוף (9.1)לאלאלאלאלאלא570062752פטריות מיקוריזיות מרום-גולן אגש"ח בע"מקיבוץ מרום גולןקבוצת מפעלי טוף3926

לאלאטוף (9.1)לאלאלאלאלאלאלא570019794קיבוץ מרום גולןקיבוץ מרום גולןקבוצת מפעלי טוף3927

לאלאלאטוף (9.1)לאלאלאלאלאלא540292638רפת הצון ד.מ אנרגיה מתחדשתקיבוץ מרום גולןקבוצת מפעלי טוף3928

לאלאלאטוף (9.1)לאלאלאלאלאלא515045235רפת הצפון סולארית מונה נטו בע"מקיבוץ מרום גולןקבוצת מפעלי טוף3929

לאלאלאטוף (9.1)לאלאלאלאלאלא570031096רפת צפון הגולן אגש"ח בע"מקיבוץ מרום גולןקבוצת מפעלי טוף3930

לאלאלאטוף (9.1)לאלאלאלאלאלא513911230תיירות מרום גולן בע"מ בע"מקיבוץ מרום גולןקבוצת מפעלי טוף3931

הפקת מים שאינה התפלת לאלאלאכןלאלאMN EPC Water CoS 11821 מקורותקבוצת מקורות3932
מי ים ואינה הפקת מי קולחין 

לאלאלא

הפקת מים שאינה התפלת לאלאלאכןלאלאMN Larnaca Desalination CO LTDHE 310218מקורותקבוצת מקורות3933
מי ים ואינה הפקת מי קולחין 

לאלאלא

הפקת מים שאינה התפלת לאלאלאכןלאלאMN Limassol Water Co LTDHE 276323מקורותקבוצת מקורות3934
מי ים ואינה הפקת מי קולחין 

לאלאלא

הפקת מים שאינה התפלת לאלאלאכןלאלא514628213אשדוד התפלה – תפעול בע"ממקורותקבוצת מקורות3935
מי ים ואינה הפקת מי קולחין 

לאלאלא

הפקת מים שאינה התפלת לאלאלאכןלאלא514357060אשדוד התפלה בע"ממקורותקבוצת מקורות3936
מי ים ואינה הפקת מי קולחין 

לאלאלא

הפקת מים שאינה התפלת לאלאלאכןלאלא510004039חברת מים שומרון בע"ממקורותקבוצת מקורות3937
מי ים ואינה הפקת מי קולחין 

לאלאלא

הפקת מים שאינה התפלת לאלאלאכןלאלא510192065טללים הדר בע"ממקורותקבוצת מקורות3938
מי ים ואינה הפקת מי קולחין 

לאלאלא

הפקת מים שאינה התפלת לאלאלאכןלאלא520001769ירקון חברה להשקאה בע"ממקורותקבוצת מקורות3939
מי ים ואינה הפקת מי קולחין 

לאלאלא

הפקת מים שאינה התפלת לאלאלאכןלאלא540188471מכון טיפול שפכי אשקלון – שותפות מקורותקבוצת מקורות3940
מי ים ואינה הפקת מי קולחין 

לאלאלא

הפקת מים שאינה התפלת לאלאלאכןלאלא510147309מקורות בינוי ופיתוח בע"ממקורותקבוצת מקורות3941
מי ים ואינה הפקת מי קולחין 

לאלאלא

הפקת מים שאינה התפלת לאלאלאכןלאלא520010869מקורות חברת מים בע"ממקורותקבוצת מקורות3942
מי ים ואינה הפקת מי קולחין 

לאלאלא

הפקת מים שאינה התפלת לאלאלאכןלאלא540240025מקורות ייזום – מנרב שותפות נבי מוסאמקורותקבוצת מקורות3943
מי ים ואינה הפקת מי קולחין 

לאלאלא

הפקת מים שאינה התפלת לאלאלאכןלאלא510129109מקורות מים שחרורים והובלות בע"ממקורותקבוצת מקורות3944
מי ים ואינה הפקת מי קולחין 

לאלאלא

הפקת מים שאינה התפלת לאלאלאכןלאלא513429035מקורות פיתוח וייזום בע"ממקורותקבוצת מקורות3945
מי ים ואינה הפקת מי קולחין 

לאלאלא

מקורותקבוצת מקורות3946
שותפות מוגבלת כרמיאל מקורות - מכון טיהור 

שפכי כרמיאל והסביבה
הפקת מים שאינה התפלת לאלאלאכןלאלא550017214

מי ים ואינה הפקת מי קולחין 
לאלאלא

הפקת מים שאינה התפלת לאלאלאכןלאלא510284037שח"מ מקורות ביצוע בע"מ מקורותקבוצת מקורות3947
מי ים ואינה הפקת מי קולחין 

לאלאלא

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-Charles R. Kayeורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3948
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לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאCyren Gesellschaft mbH83892ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3949

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאCyren Iceland hf4709120730.ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3950

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאCyren Inc5448615.ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3951

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאCyren UK Ltd.8283118ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3952

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאWarburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd.46490ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3953

ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3954
 Warburg Pincus (Callisto) Private Equity

.XII (Cayman), L.P
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא84441

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאWarburg Pincus (Cayman) Financial Sector GP LLC6457769ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3955

ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3956
 Warburg Pincus (Cayman) Financial

.Sector GP, L.P
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא91267

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאWarburg Pincus (Cayman) XII GP LLC5909508ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3957

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאWarburg Pincus (Cayman) XII, L.P84440.ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3958

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאWarburg Pincus (Europa) Private Equity XII (Cayman), L.P.84442ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3959

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאWarburg Pincus (Ganymede) Private Equity XII (Cayman), L.P.84443ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3960

ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3961
 Warburg Pincus Financial Sector

.(Cayman), L.P
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא91318

ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3962
 Warburg Pincus Financial Sector

.Partners (Cayman), L.P
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא91316

ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3963
 Warburg Pincus Financial Sector-D

.(Cayman), L.P
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא91317

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאWarburg Pincus Partners II (Cayman), L.P.83760ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3964

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאWarburg Pincus Private Equity XII-B (Cayman), L.P.84444ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3965

ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3966
 Warburg Pincus Private Equity XII-D

.(Cayman), L.P
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא84445

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאWarburg Pincus Private Equity XII-E (Cayman), L.P.84446ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3967

ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3968
 ,Warburg Pincus XII Partners (Cayman)

.L.P
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא84447

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאWP XII Financial Investments B.V72224843.ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3969

ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3970
 WP XII Financial Investments

Coöperatief, U.A
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא72222239

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאWP XII Investments B.V.65554558ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3971

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאWP XII Investments Coöperatief U.A. 69776539ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3972

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאWP XII Partners (Cayman), L.P84448.ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3973

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515879559ורבורג פינקוס החזקות פיננסיות (ישראל) בע"מורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3974

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511018863כספיט טכנולוגיות תשלום בע"מורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3975

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא516053881מיילו ברום הולדינגס בע"מ ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3976

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512905399מקס איט אשראים בע"ממקס איט פיננסיםקבוצת מקס איט פיננסים3977

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513816132מקס איט ניכיונות בע"ממקס איט פיננסיםקבוצת מקס איט פיננסים3978

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן512905423מקס איט פיננסים בע"ממקס איט פיננסיםקבוצת מקס איט פיננסים3979

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513240879מקס איט פקדונות בע"ממקס איט פיננסיםקבוצת מקס איט פיננסים3980

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא516200375מקס סוכנות לביטוח (2020) בע"ממקס איט פיננסיםקבוצת מקס איט פיננסים3981

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא550223267מקס צ'ק שותפות מוגבלתמקס איט פיננסיםקבוצת מקס איט פיננסים3982

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא520044181סיירן בע"מ ורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3983

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512656125קרדיט גארד בע"מורבורג פינקוסקבוצת מקס איט פיננסים3984

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513104828*דור דלק ניהול מסעדות ומזון מהיר (2001) בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה3985

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאשותפות זרהBSRE POINT WELLS LPריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה3986

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרBSRE USA INCריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה3987

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513173161א.ע.ב. תדלוק בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה3988

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516034832א.ר רבוע פיתוח וייזום בע"מאלון ריבוע כחולקבוצת מרדכי בן משה3989

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515958312א.ר. תחנות כוח בע"מאלון ריבוע כחולקבוצת מרדכי בן משה3990

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514984673א.ת.ה מ.ב.מ אקסטרה אחזקות בע"ממרדכי בן משהקבוצת מרדכי בן משה3991

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512877127אברך אלון גי.אס בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה3992

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512296112אור סאן בע"מנעמןקבוצת מרדכי בן משה3993

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512485459אורים אלון החזקות בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה3994

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510820103אזדרכת חברה להשקעות בע"מריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה3995

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514068592איל בריבוע בע"מריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה3996

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513344325אינטרנשיונל גרין – גז ישראל בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה3997

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512060534אלומות אלון אחזקות בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה3998

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512731027אלון אינטרייד בתי קפה בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה3999

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512731043אלון דלק ניהול ותפעול רשתות (1999) בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4000

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513087015אלון הזרע החזקות בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4001

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514803352אלון מרכזי אנרגיה- ניהול (2012) בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4002

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550246680אלון מרכזי אנרגיה- שותפות מוגבלת דור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4003

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550243042אלון מרכזי אנרגיה גת שותפות מוגבלתדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4004

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514493899אלון סלולר בע"מאלון ריבוע כחולקבוצת מרדכי בן משה4005

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514493741אלון ריבוע טלקום בע"מאלון ריבוע כחולקבוצת מרדכי בן משה4006

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520042847אלון ריבוע כחול ישראל בע"מאלון ריבוע כחולקבוצת מרדכי בן משה4007

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514492305אלון ריבוע תקשורת בע"מאלון ריבוע כחולקבוצת מרדכי בן משה4008
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514782556אלון תחנות כח ניהול בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4009

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511791022אלוני ים אחזקות בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4010

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515749158אמגזית ד.ג. בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4011

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515068849אקסטרה אחזקות ישראל בע"ממרדכי בן משהקבוצת מרדכי בן משה4012

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515813442אקסטרה מייל חיתום (אי. אר. ג'י. אס) בע"ממרדכי בן משהקבוצת מרדכי בן משה4013

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515781425אקסטרה פיתוח וייזום בע"ממרדכי בן משהקבוצת מרדכי בן משה4014

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515810539אקסטרה ריבוע בע"ממרדכי בן משהקבוצת מרדכי בן משה4015

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510668593בוניטה דה מאס בע"מנעמןקבוצת מרדכי בן משה4016

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513625996בי מרכז שירותי לוגיסטיקה בע"מאלון ריבוע כחולקבוצת מרדכי בן משה4017

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512289810בית השיטה אלון החזקות בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4018

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512585290בית קשת אלון החזקות בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4019

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512535097בלו פארם בע"מאלון ריבוע כחולקבוצת מרדכי בן משה4020

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515390565ג'נסיס ח.א.ב. יזמים בע"ממרדכי בן משהקבוצת מרדכי בן משה4021

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512828245גבעת עוז אלון החזקות בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4022

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511578254גלקסי סחר בינלאומי (1991) בע"מאלון ריבוע כחולקבוצת מרדכי בן משה4023

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512214909גשר הזיו אלון החזקות בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4024

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550246151ד. אלון גז תחנות כח שותפות מוגבלת דור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4025

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515071116ד.ח. המשקיע בהסדר בע"ממרדכי בן משהקבוצת מרדכי בן משה4026

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540280575דוכן גן שמואל החדש שותפות מוגבלתדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4027

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512683905דוקטור בייבי בע"מאלון ריבוע כחולקבוצת מרדכי בן משה4028

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520043878דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4029

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540235769דור אלון אנרגיה חלופית (ב.ה.) שותפות כלליתדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4030

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550244537דור אלון גז תשתיות (ד.א.) שותפות מוגבלתדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4031

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514702729דור אלון גז תשתיות ניהול בע"מ דור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4032

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550211056דור אלון חטיבת מזון- שותפות מוגבלתדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4033

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520043563דור אלון טכנולוגיות גז בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4034

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512869439דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4035

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513765008דור אלון פינאנסים בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4036

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511512105דור אלון שמנים בע"מ דור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4037

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512775958דור אלון תעופה בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4038

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513569186דור אנרגיה אחזקות (2004) בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4039

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513569236דור אנרגיה הנפקת אג"ח 1 בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4040

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513545996דור אנרגיה מודיעין (2004) בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4041

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511745887דור אנרגיה סחר בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4042

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550208078דור אנרגיה סחר מזון- שותפות מוגבלתדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4043

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540216439דור בן איון קרית גת- שותפות כלליתדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4044

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512477464דור העמק בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4045

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512083403דור חדש הובלות (1995) בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4046

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514758903דור יזום תחנות כח בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4047

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511659112דור נכסים ותחנות דלק (1992) בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4048

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540209111דור עבד אלקאדר- שפרעם- שותפות כלליתדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4049

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515800571דור שמואל בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4050

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513689059דורגז בטוחות בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4051

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512293200דורגז החדשה בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4052

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511744732דורגז שיווק וסניפים 1992 בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4053

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512342387האון אלון החזקות בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4054

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511448193היפר לוד סנטר בע"מריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה4055

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540188125הנגב אלון- שותפות לתפעול וניהולדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4056

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510764335השקעות מרכז אלף מאה ושמונה בע"מריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה4057

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513096057חברה לניהול בית ריבוע - הדר (2001) בע"מריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה4058

ריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה4059
חברת הרכוש המשותף במרכז אופנהיימר בנוה 

אביבים בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513375246

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514422542חניוני תל אביב בע"מריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה4060

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512058793טנא גיא השקעות בע"מ נעמןקבוצת מרדכי בן משה4061

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512538034י.ב.ג ד"אן בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4062

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512847435יזרעאל אלון החזקות בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4063

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512792607ייבו אינטרנשיונל בע"מאלון ריבוע כחולקבוצת מרדכי בן משה4064

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512364761יסעור אלון החזקות בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4065

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513915793כולל סטור בע"ממרדכי בן משהקבוצת מרדכי בן משה4066

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא5159982270כל בו גז ד.ג בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4067

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512342999כפר עזה אלון החזקות בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4068
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512748260להב אלון החזקות בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4069

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512659038להבות חביבה אלון החזקות בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4070

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514434356מגדלי לב תל אביב בע"מריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה4071

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512267824מזרע אלון החזקות בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4072

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510482359מילבו בע"מ נעמןקבוצת מרדכי בן משה4073

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512175241מעלה צפת בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4074

לאלאלאלאלאלאכןלאלאלא-מרדכי בן משהמרדכי בן משהקבוצת מרדכי בן משה4075

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514070952מרכז לוגיסטי בי רבוע נדל"ן בע"מריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה4076

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511901522משמר השרון אלון החזקות בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4077

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512342700נ.צ.מ דרום בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4078

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512541905נחשון אלון המסעדה בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4079

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515557809ניהול בניינים – מגדלי לב תל אביב בע"מריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה4080

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513098319ניר אליהו אלון החזקות בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4081

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520044389נעמן גרופ (נ.ו.) בע"מנעמןקבוצת מרדכי בן משה4082

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516151719נעמן גרופ אטמוספירה ניהול בע"מנעמןקבוצת מרדכי בן משה4083

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511715906עין שמר אלון החזקות בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4084

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512361718עינת אלון החזקות בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4085

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570047167עינת נדל"ן מניב אגודה שיתופית חקלאית בע"מריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה4086

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא-עסקה משותפת קניון הדר- שותפות לא רשומהריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה4087

ריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה4088
עסקה משותפת קרית השרון, נתניה 

שותפות לא רשומה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא-

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא-עסקה משותפת רעננה צפוןריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה4089

ריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה4090
עסקה משותפת תוצרת הארץ- שותפות לא 

רשומה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא-

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512084500ערוצים פרסום 1995 בע"מאלון ריבוע כחולקבוצת מרדכי בן משה4091

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512226259צומת הגומא בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4092

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512267444קדרים אלון אחזקות בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4093

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511996670קונספציה השקעות ונכסים בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4094

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514434349קניון העיר תל אביב בע"מריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה4095

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513765859רבוע כחול נדל"ן בע"מאלון ריבוע כחולקבוצת מרדכי בן משה4096

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516065471רבוע נדל"ן הגר"א בע"מריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה4097

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515700664רבוע נדל"ן היצירה בע"מריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה4098

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514505619רבוע נדל"ן חניון גבעון בע"מריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה4099

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514505601רבוע נדל"ן חניונים בע"מריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה4100

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514433994רבוע נדל"ן מגורים בע"מריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה4101

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514434000רבוע נדל"ן שוק ת"א מגורים בע"מריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה4102

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514434018רבוע נדל"ן שוק תל אביב בע"מריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה4103

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514433986רבוע נדל"ן שוק תל אביב מסחר בע"מריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה4104

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550018568רמת אלון מיזמים שותפות מוגבלתדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4105

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512824772רמת רחל אלון החזקות בע"מדור אלון אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה4106

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515458040שלום ברבוע בע"מריבוע כחול נדלןקבוצת מרדכי בן משה4107

לאלאלאלאלאלאלא-אסף רזיןאסף רזיןקבוצת נגב מינרלים4108
 חול (8.1)

 זך
לאלא

 חול זך לתעשייה וגיר (8.1)לאלאלאלאלאלא513513911דורז ד.ר. אחזקות בע"מדרור ואסף רזיןקבוצת נגב מינרלים4109
לסיד

לאלאלא

לאלאלאלאלאלאלא-דרור רזיןדרור רזיןקבוצת נגב מינרלים4110
 חול (8.1)

 זך
לאלא

 חול זך לתעשייה וגיר (8.1)לאלאלאלאלאלא513481135נ.מ.ת נכסים בע"מדרור ואסף רזיןקבוצת נגב מינרלים4111
לסיד

לאלאלא

 חול זך לתעשייה וגיר (8.1)לאלאלאלאלאלא520019654נגב מינרלים תעשייתיים בע"מנגב מינרליםקבוצת נגב מינרלים4112
לסיד

לאלאלא

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלאChevron Corporation195715נובלקבוצת נובל אנרג'י4113

נובלקבוצת נובל אנרג'י4114
 NBL Eastern Mediterranean Marketing

Limited
לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלאתאגיד זר

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלאNBL International B.V.75263750נובלקבוצת נובל אנרג'י4115

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלאתאגיד זר.NBL Jordan Marketing Ltdנובלקבוצת נובל אנרג'י4116

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלאNoble Energy International Holdings,Inc5207788.נובלקבוצת נובל אנרג'י4117

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלאNoble Energy International LtdHE 305845. נובלקבוצת נובל אנרג'י4118

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלאNoble Energy, Inc738126.נובלקבוצת נובל אנרג'י4119

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלאSamedan of North Africa, LLC2160847נובלקבוצת נובל אנרג'י4120

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלא515607216אן אי אמ אל חברת מימון לויתן בע"מנובלקבוצת נובל אנרג'י4121

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלא513226100ים תטיס בע"מנובלקבוצת נובל אנרג'י4122

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלא515599546לויתן מערכת הולכה בע"מנובלקבוצת נובל אנרג'י4123

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלא560017162נובל אנרג'י מדיטרניאן לימיטדנובלקבוצת נובל אנרג'י4124

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלא515726040תמר גז הים התיכון בע"מנובלקבוצת נובל אנרג'י4125

לאלאלאחיפושי נפט וגז טבעי (7.1)לאלאלאלאלאלא515511822תמר צינור 10 אינטש בע"מנובלקבוצת נובל אנרג'י4126

לאלאלאהולכת גז טבעי (12.1)לאלאלאלאלאלא513436394נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מנתג"זקבוצת נתג"ז4127

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520036104שיכון ובינוי בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4128
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514244458אורים אנרגיות מתחדשות בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4129

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4130
שיכון ובינוי אנרגיה פרויקט סולארי באר טוביה 

שותפות מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550255350

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512981523אתגל אנרגיה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4131

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513675819אתגל אשדוד בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4132

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550266373אתגל תחנות כוח שותפות מוגבלתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4133

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515130375נגב אנרגיה  - אשלים תפעול ותחזוקה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4134

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514566009נגב אנרגיה אשלים תרמו סולאר בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4135

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550255368פרויקטים סולארים מתח גבוה - שותפות מוגבלתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4136

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540242070שותפות שיכון ובינוי סולטק אנרגיה מתחדשתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4137

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510459928שיכון ובינוי אנרגיה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4138

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550255384שיכון ובינוי אנרגיה חשמל סולארי שותפות מוגבלתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4139

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4140
שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת שותף כללי באתגל 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514653989

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514206473שיכון ובינוי אנרגיה סולאר בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4141

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4142
שיכון ובינוי אנרגיה פרויקט סולארי ניר חן שותפות 

מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550255426

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550255418שיכון ובינוי אנרגיה גז טבעי שותפות מוגבלתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4143

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4144
שיכון ובינוי אשלים אנרגיה באר טוביה שותף כללי 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515414225

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515111375שיכון ובינוי כוכב הרוחות בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4145

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515149904שיכון ובינוי פרויקטים פוטו וולטאים בייזום בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4146

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרPozo Switzerland AGשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4147

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרS&B Renewable Energy S.A.S Colombia שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4148

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514390004בית הגדי אנרגיות ירוקות בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4149

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514406776נבטים אנרגיות מתחדשות בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4150

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550255400שניאור, צאלים שותפות מוגבלתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4151

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4152
ש.ב.א.מ. שותף כללי פרויקטים פוטוולטאיים 

בישראל בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515753135

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4153
שיכון ובינוי אנרגיה ניהול שותפויות בע"מ (לשעבר 

"אנרגיה מתחדשת מכרזים סולאריים (2018) 
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515867760

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516092533שיכון ובינוי אנרגיה ניר חן שותף כללי בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4154

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516003860שובא"ת בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4155

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4156
תחנת כוח רמת חובב תפעול ותחזוקה שותפות 

מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540298007

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550255392פרויקט סולארי אורים שותפות מוגבלת (2014)שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4157

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550255376פרויקט סולארי בית הגדי שותפות מוגבלת (2014)שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4158

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516313400פרויקט סולארי מאגר הבונים שותף כללי בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4159

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516304540שיכון ובינוי פרויקט סולארי דימונה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4160

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516264496א.ש סחר בגז טבעי ניהול בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4161

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540300654ש.א סחר בגז טבעי שותפות מוגבלתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4162

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540298858שיכון ובינוי אנרגיה בינלאומי שותפות מוגבלתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4163

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540303104פרויקט סולארי מאגר הבונים שותפות מוגבלתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4164

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4165
שיכון ובינוי אנרגיה אספקת חשמל שותפות 

מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540307881

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516261120שיכון ובינוי אנרגיה ישראל בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4166

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540320783שיכון ובינוי אנרגיה מבוזרת שותפות מוגבלתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4167

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540317039תחנת כח קריית התקשוב שותפות מוגבלתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4168

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513935254חוות החשמל בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4169

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540285947תחנת כח רמת חובב, שותפות מוגבלתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4170

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4171
תחנת כוח רמת חובב תפעול ותחזוקה שותף כללי 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516152758

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540310158תחנת כח חגית מזרח שותפות מוגבלתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4172

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513345421תחנת כח חגית מזרח שותף כללי בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4173

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4174
תחנת כח חגית מזרח תפעול ותחזוקה שותפות 

מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540315140

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516542438תחנת כח חגית מזרח תפעול ותחזוקה שותף כללישיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4175

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513862649פי אס פי השקעות בעמשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4176

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4177
שיכון ובינוי אנרגיה החזקות בארה" ב שותפות 

מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540305190

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרShikun and Binui Energy Europe B.V.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4178

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרBlack Sea Energy S.R.Lשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4179

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCamre Energy S.R.Lשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4180

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרDeleni PV Power Plant S.R.Lשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4181

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרDeleni Wind Energy S.R.Lשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4182

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGreen Energy Flow S.R.Lשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4183

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGreen Energy Planet S.R.Lשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4184

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGreen Energy Vision S.R.Lשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4185

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרPure Solar Power S.R.Lשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4186

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרShikun & Binui Energy Romania S.R.Lשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4187

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרShikun and Binui Energy Catarrattoשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4188
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרShikun and Binui Energy Italy Srlשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4189

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרShikun and Binui Energy Nerelloשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4190

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרShikun and Binui Energy Nero d'Avolaשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4191

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרArnsburger spzooשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4192

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרBouchales spzooשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4193

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4194
אלקטרה סולל בונה - אגירה שאובה גלבוע 

שותפות כללית
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540240892

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4195
אנל אנד שיכון אנד בינוי אינובישיון אינפראלאב 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515653988

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515115038אשלים אי.פי.סי תרמו סולר ניהול 2014 בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4196

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520017641המספנות המאוחדות בישראל עגן בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4197

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510011638חרושת חימר בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4198

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513665356סו"ב - ניהול עובדים זרים בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4199

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510431539סובטרום בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4200

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512563909סובקום (1997) חברה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4201

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550016869סובקום שותפות מוגבלתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4202

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540175205סול-גיל מיחזור כבישים ושות'שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4203

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512553611סול-מן חברה להנדסת קרקע בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4204

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511007148סול-פיב בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4205

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540178134סול-רד שותפות כלליתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4206

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550016737סול - מן הנדסת קרקע שותפות מוגבלתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4207

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510822083סול כנרת מחצבות בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4208

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513136176סולל בונה - מעו"ז בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4209

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513664524סולל בונה - עובדים זרים (2005) בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4210

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513207118סולל בונה - צמנטכל מקבוצת שיכון ובינוי בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4211

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515481539סולל בונה - שיקום כבישים בצפון בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4212

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540232758סולל בונה ,אלקטרה,פרויקט הדסה - שותפותשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4213

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550256697סוללאבן אי.פי.סי. אשלים, שותפות מוגבלתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4214

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550210306צמנטכל סולל בונה שותפות מוגבלתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4215

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540249273שותפות סולל בונה- פולדמיר לעבודותשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4216

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515217461שיכון ובינוי - סולל בונה - תעשיות בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4217

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4218
שיכון ובינוי - סולל בונה - תשתיות (פתוח 

וכבישים) בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512417411

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4219
שיכון ובינוי – סולל בונה מעונות תל אביב – יפו 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515217446

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511120750שיכון ובינוי סולל בונה - מנורה מערכות בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4220

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515451870שיכון ובינוי קמי בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4221

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558425427אס.בי.ג'י.אי.אס.אי.פי.סי עסקה משותפתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4222

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4223
אשטרום הנדסה ובניה בע"מ- שיכון ובינוי סולל 
בונה תשתיות בע"מ, עסקה משותפת פרוייקט 

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא557828415

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558320479בי.סוב.אי.פ.סי עסקה משותפתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4224

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515641314סולל בונה מעונות חולון בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4225

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4226
שיכון ובינוי -סולל בונה- מעונות חולון שותפות 

מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540290749

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558230462אם.דבליו.אייץ סולל בונה מיזם משותףשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4227

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558185062לסיכו באנבאו סולל בונה מיזם משותףשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4228

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516278819סולל בונה- בית משפט חדרה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4229

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4230
שיכון ובינוי-סולל בונה- בית משפט חדרה שותפות 

מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540300761

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4231
שיכון ובינוי-סולל בונה- נצרת עילית שותפות 

מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550278196

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558229225סולל בונה - פולדמיר מיזם משותף פרויקט אמיריםשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4232

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4233
פולדמיר בנין (1986) בע"מ, שיכון ובינוי  - סולל 
בונה תשתיות בע"מ פרויקט מבנים ותשתיות 

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558307492

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512928805שיכון ובינוי סביבה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4234

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540283371קדמת הנגב תקשוב שותפות כלליתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4235

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520022625שיכון ובינוי - סולל בונה תשתיות בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4236

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513467498סוב תשתיות בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4237

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4238
סו"ב תשתיות - סו"ב כבישים - מיזם משותף 

לפרויקט 531 מחלף ג'לג'וליה
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558073409

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558097903מיזם משותף כביש 31שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4239

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558097929מיזם משותף כביש 65/85שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4240

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558257283מיזם משותף-כביש 77 קשיששיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4241

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558114229מיזם משותף-כביש 6-קטעשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4242

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550261606ס.ס. הקמת המקטע המערבי - שותפות מוגבלתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4243

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515270353ס.ס. הקמת הקו האדום בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4244

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520040882שיכון ובינוי - סולל בונה (בנין ותשתית) בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4245

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558362927מיזם משותף מחלף משמר הגבולשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4246

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540300787סו"ב חניון שניידר 2020 שותפות מוגבלתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4247

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516279437סולל בונה - חניון שניידר בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4248
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558470175מיזם משותף פרויקט מגדל ספיראלהשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4249

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540310687סולל בונה איי.די.אי חדרה, שותפות מוגבלתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4250

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAlmeda Genoa Constructors שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4251

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרS&B 288 Holdings LLCשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4252

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרShikun & Binui America Inc. שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4253

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4254
 Shikun & Binui Concessions USA

Partnership
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרShikun & Binui Concessions USA, Inc.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4255

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרshikun & Binui USA partnershipשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4256

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4257
S&B USA Concessions – Fargo LP

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4258
Red River Valley Alliance, LLC

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4259
S&B USE LLC

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4260
ASN Constructors

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4261
 ,Blueridge Transportation Group Holdco

LLC
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4262
 Blueridge Transportation Gropu, LLC

(BTG)
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרBlueridge Tolling Company LLC (BTC)שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4263

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4264
 Infrastructure and Industrial Constructors

 USA Holdings, Inc (DBA S&B USA
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4265
 Infrastructure and Industrial Constructors
 USA, LLC (DBA S&B USA Construction)

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרInfrastructure and Industrial Energy, LLCשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4266

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרInfrastructure Constructors, Incשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4267

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרFay Acquisition, Incשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4268

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרJoseph B. Fay Coשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4269

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרDarmale, LLCשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4270

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרFay Southeast, Incשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4271

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAdvance Hauling, Incשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4272

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרS&B US Energy Holdingsשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4273

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרS&B US Energy Incשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4274

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרSBEN US HoldCo, LPשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4275

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרSBEN US Beacon 2 & 5שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4276

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4277
CD Global Solar CA
Beacon 2 Borrower

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4278
CD Global Solar CA

Beacon 2 Holdings LLC
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4279
SUNE Beacon

Site 2 LLC
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4280
CD Global Solar CA
Beacon 5 Borrower

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4281
CD Global Solar CA

Beacon 5 Holdings LLC
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4282
SUNE Beacon

Site 5 LLC
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרSBEN US Saticoy, LPשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4283

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרEagle Rock Partners, LLCשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4284

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרSBEN Brazoria West LPשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4285

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרSBEN BW Construction HoldCoשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4286

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרBrazoria West Solar Project LLCשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4287

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרSBEN BW HoldCoשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4288

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרSBEN BW Class B Member, LLCשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4289

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרSBEN BW Tax Equity HoldCo, LLCשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4290

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרERP Fund, LLCשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4291

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרERP Sponsor, LLCשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4292

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרERP InvestCo, LLCשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4293

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרERP Holdco, LLCשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4294

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרERP Ventura HoldCo, LLCשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4295

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרVentura Energy Storage Borrower, LLCשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4296

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרVentura Energy Storage, LLCשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4297

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרERP Manager, LLCשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4298

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרSaticoy Developer, LLCשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4299

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAsbud (Cyprus) Limitedשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4300

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAsbud Bemowo Sp. z o.o.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4301

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAsbud Bialoleka Sp. z o.o.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4302

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAsbud Bielany Sp. z o.o.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4303

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAsbud Żoliborzשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4304

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרWaw Projekt 1 שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4305

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAsbud Mokotówשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4306

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAsbud Pragaשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4307

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAsbud 1 שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4308
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAsbud Centralשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4309

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAsbud Towarowaשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4310

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAsbud Inwestycjeשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4311

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAsbud Centrum Sp. z o.o.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4312

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAsbud Czerniakowska Sp Zooשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4313

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAsbud Holdings BVשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4314

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAsbud Gwarancja Sp Zooשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4315

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAsbud Management Sp Zooשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4316

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAsbud Tarcznska Sp Zooשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4317

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAsbud Warzawa Sp Zooשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4318

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAsbud Wola Sp. z o.o.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4319

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4320
 Aviatiei Nord Real Estate Development

.S.R.L
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAviatiei Park Develompent S.R.L.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4321

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרBes Ten S.R.O.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4322

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרNet Property s.r.o. שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4323

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרExpo-Hights S.R.O.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4324

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGRAND MALL INVESTMENTSשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4325

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרHousing & Construction A.S.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4326

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרNew Project Development S.R.O.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4327

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרSB Management RED d.o.o. Beogradשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4328

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרABC Development d.o.o. Beogradשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4329

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרNew Venture RED d.o.o. Beogradשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4330

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרNovi Dom RED d.o.o.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4331

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרS.B.I. DEZVOLTARE IMOBILIARA S.R.L.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4332

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGRAND MALL INVESTMENTSשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4333

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרPoint Development SRLשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4334

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCity Point Development S.R.L.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4335

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרShikun Point Management S.R.L.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4336

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4337
 SBI Rózsa Ingatlanforgalmazó és

Építőipari Kft
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרshikun & Binui Capital B.Vשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4338

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרShikun & Binui Europe B.V.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4339

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרShikun & Binui Financing Ltd.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4340

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרShikun & Binui Žižkov s.r.o.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4341

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרShikun & Binui Horoměřice s.r.o.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4342

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMadidou Trade a.s.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4343

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרE-Real Mirror, a.s.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4344

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרNesion s.r.o.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4345

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרKBP Holdings s.r.o.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4346

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרHorizon Sluncová s.r.o.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4347

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרHorizon Stodůlky s.r.o.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4348

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרHorizon Strakonická a.s.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4349

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרHorizon Prosek s.r.o.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4350

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרSogneford a.s.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4351

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAURA PHASE1 s.r.o.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4352

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרALFA PHASE2 A s.r.o.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4353

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרALFA PHASE2 C s.r.o.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4354

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרALFA PHASE2 D s.r.o.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4355

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרHorizon Modřany s.r.o.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4356

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרShikun & Binui Management s.r.o.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4357

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4358
 Shikun & Binui RED Substantia

Ingatlanforgalmazó  Kft
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרTower Construction Development S.R.L.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4359

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513838326אייץ' 2 איי די בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4360

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540313251דיור להשכרה נופי בן שמן שותפות מוגבלתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4361

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512784034דרך ארץ הייווייז מנג'מנט קורפוריישן בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4362

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514249549דרך בטוחה בכבישים בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4363

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514384155דרך הצפון תפעול ואחזוקה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4364

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516090826הקמפוס, הקריה למודיעין פענוח וסייבר בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4365

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515503738זירו וויסט בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4366

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515512911חלומות ארנונה דיור להשכרה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4367

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514179092נתיבי 431 תפעול ובקרה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4368
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514100874נתיבי הכרמל מערכות ותפעול בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4369

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513995852נתיבים משתלבים בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4370

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514756642פוליסיטי- המפעיל בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4371

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514463025פוליסיטי בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4372

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514177559פתרונות מתקדמים - מערכות כבישים בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4373

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515786614קריית התקשוב הטכנולוגית- המפעיל בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4374

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515654267קריית התקשוב הטכנולוגית בנגב בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4375

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516561081ריט ש.ב. נדל"ן (נכסים) בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4376

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515732154ש.ב. פורטפוליו תשתיות שותף כללי בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4377

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4378
שותפות דיור להשכרה - מתחם דרך השלום 

שותפות מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540298635

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516351384שיכון ובינוי- מבואות דרומיים בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4379

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510234800אבן האזל בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4380

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510248008אדמת חדרה בגוש 10038 בע'משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4381

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520024787אוצר השיכון בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4382

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510562283אור ים בינוי ופיתוח בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4383

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540185451אי התכלת שותפות כלליתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4384

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550014492אלמוג התכלת שותפות מוגבלתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4385

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510332414ארזל בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4386

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512620477אשמורת ניהול נכסים בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4387

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510278419בתי שכון בזכרון יעקב בע'משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4388

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510247604בתים משותפים בגוש 10037 בחדרה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4389

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510283229בתים משותפים בגוש 10911 בחיפה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4390

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510283237בתים משותפים בגוש 11191 בחיפה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4391

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510278427בתים משותפים בגוש 3697 ברחובות בע'משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4392

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510278435בתים משותפים בגוש 6538 בהרצליה בע'משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4393

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510261209בתים משותפים בגוש 6583 ברעננה בע'משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4394

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510286818בתים משותפים בגוש 8016 בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4395

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510278443בתים משותפים בגוש 8273 בנתניה בע'משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4396

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510278450בתים משותפים בנוה שאנן בחיפה בע'משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4397

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510231277בתים משותפים בשד המלך דוד בת-א בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4398

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4399
בתים משותפים חלקה 11 בגוש 6192 בבני ברק 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510283161

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510318629גוש 10032 חלקה 92 בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4400

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511427247גני קטמון - שירותים ואחזקה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4401

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540208295געש - שיכון ובינוי מבנה 1שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4402

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540208311געש - שיכון ובינוי מבנה 3שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4403

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512500521דר - רות פרוייקטים בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4404

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510637671דרמשק שירות ואחזקת מבנים בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4405

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520020934חברה לפיתוח קרית שמונה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4406

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520019415חברה לפתוח קרית נורדאו בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4407

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510281116חברת גוש 6195 חלקה 1 בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4408

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510315781חברת חלקות מס 31 86 ו 87 בגוש 18172 בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4409

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510381163חברת מלונות ונופש אשדוד בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4410

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510132269חברת מעונות לביא בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4411

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515512911חלומות ארנונה דיור להשכרה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4412

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510284128חלקה 1 בגוש 6764 בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4413

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510330384חלקה 12 בגוש 6580 ברעננה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4414

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510356553חלקה 141 בגוש 8273 בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4415

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510356546חלקה 142 בגוש 8273 בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4416

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510356538חלקה 143 בגוש 8273 בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4417

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510356520חלקה 144 בגוש 8273 בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4418

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510356496חלקה 146 בגוש 8273 בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4419

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510356512חלקה 147 בגוש 8273 בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4420

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510356488חלקה 148 בגוש 8273 בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4421

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510356462חלקה 149 בגוש 8273 בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4422

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510356470חלקה 150 בגוש 8273 בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4423

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510356454חלקה 151 בגוש 8273 בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4424

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510356447חלקה 152 בגוש 8273 בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4425

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510335623חלקה 26 בגוש 18166 בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4426

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510333503חלקה 54 בגוש 6536 בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4427

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510331390חלקות תל - אהרון בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4428
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510826290חניון מרכז כלל ירושלים (1979) בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4429

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512620436חניוני אשמורת בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4430

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510671456כלליר תפעול ואחזקה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4431

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510483324מאפייר הולדינגס ישראל בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4432

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513534578מיקדן - בית קרדן בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4433

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512824061מיקדן - חניון אמ-1 בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4434

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512817263מיקדן - פלטינום בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4435

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513584474מיקדן "ר" בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4436

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513669234מיקדן אופק בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4437

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513244525מיקדן אור בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4438

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513273672מיקדן אם - 1 (2002) בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4439

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514465665מיקדן ב בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4440

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513063289מיקדן בית דירות בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4441

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513335117מיקדן בית ויקטוריה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4442

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514101385מיקדן בית כי"ח בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4443

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512785296מיקדן בית עמגר בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4444

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515361137מיקדן בית פעמון אורלי בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4445

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513644203מיקדן ג' בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4446

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513584482מיקדן ג.ת. בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4447

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514531722מיקדן ד בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4448

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513534586מיקדן דרייב אין בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4449

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512785304מיקדן הר-חוצבים בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4450

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513500579מיקדן התיכון בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4451

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513693036מיקדן וולפסון בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4452

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514533231מיקדן ח בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4453

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513450551מיקדן חניון בית קרדן בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4454

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513406272מיקדן חניון ד.ה. בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4455

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513382523מיקדן חניון הורד בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4456

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513573980מיקדן חניון התיכון בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4457

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513782102מיקדן חניון לייף פלאזה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4458

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512918822מיקדן חניון פלטינום בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4459

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514084979מיקדן חניון קריסטל בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4460

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513833160מיקדן ט בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4461

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513590869מיקדן טופ דן בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4462

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513168963מיקדן טק ניהול בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4463

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514266410מיקדן יבנה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4464

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513596890מיקדן יפתח בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4465

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513335141מיקדן לייף פלאזה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4466

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515256352    מיקדן מול העיר ניהול ואחזקה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4467

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513739516מיקדן מסוף בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4468

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513101311מיקדן ניהול השדרה השביעית בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4469

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512129743מיקדן ניהול ואחזקה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4470

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512683285מיקדן סאפ בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4471

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512680398מיקדן סחר (1998) בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4472

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512621863מיקדן ספנות בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4473

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513698522מיקדן פארק הברון בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4474

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514464437מיקדן צ בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4475

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513431817מיקדן קריסטל אנרגיה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4476

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514067388מיקדן קריסטל בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4477

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513488627מיקדן קריסטל שכירות בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4478

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515472488מיקדן רימון בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4479

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513588038מיקדן רעננה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4480

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513482927מיקדן ש בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4481

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512716713מיקדן שירותי ניהול (98) בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4482

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540181161מסוף מבני תעשיה שותפות כלליתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4483

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512048166מעגן התכלת בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4484

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510200116מעונות בגושים 6736 ו 6764 בע'משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4485

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4486
מעונות משותפים בגוש 3697 חלקה 10 ברחובות 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510332588

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510423395מפעלי בניה אסף בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4487

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550011308מקרקעי ראשון א'-שותפות מוגבלתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4488

תאריך עדכון 10/08/2022
75



 

רשימת הגורמים הריכוזיים*
לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510074149מרכז המלאכה בחולון בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4489

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515553535מרכז מסחרי חדרה ניהול בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4490

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520019761נוה עובד (נכסים) בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4491

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550016182נוף תכלת שותפות מוגבלתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4492

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4493
ניר גרניום - חברה ליזום פרוייקטים לבניה 

(1993) בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511858334

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510782519ס.מ.ט. (סוכנויות מוצרים טכניים) בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4494

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550011175סו"ש שותפות מוגבלת לנהול פרויקט בתיםשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4495

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540176948סקום סבה-ראשון א'-שותפות כלליתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4496

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550013320סקום תעשיות (ישראל) - שותפות מוגבלת (1993)שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4497

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511984973פסגות ירושלים בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4498

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510049539פקד חב לנאמנות בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4499

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512368184פקד שירותי תחזוקה (1996) בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4500

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510470529קו-רב בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4501

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514644046קניון עיר ימים ניהול בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4502

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540215522קניון קרית הממשלה בבאר שבע שותפות רשומהשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4503

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515069532קניון שער הצפון ניהול בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4504

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510059769ראגום חברה לפתוח ובנין בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4505

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512516287ריקטק בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4506

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514968965ריקטק רעננה נווה זמר בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4507

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510019433שבת אחים בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4508

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511582959שיבסו ניהול פרויקט בתים בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4509

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550011217שיבסו שותפות מוגבלת לנהול פרויקט בתיםשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4510

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510552326שיכון ובינוי נדל"ן (השקעות בייזום) בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4511

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512035387שיכון ובינוי נדל"ן (השקעות) בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4512

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515092609שיכון ובינוי נדל"ן (נכסים) בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4513

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511767675שיכון ובינוי נדל"ן (פרויקטים) בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4514

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511015364שיכון עובדים (תיירות) בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4515

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513934695שיכון עובדים מעונות הסטודנטים (תל אביב) בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4516

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550011183שיסול שותפות מוגבלת לנהול פרויקט בתיםשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4517

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510440746תל-אשדוד - חברה לפתוח ובניה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4518

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540313251דיור להשכרה נופי בן שמן שותפות מוגבלתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4519

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאReynolds Consruction Co. (Nigeria) Ltd6541שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4520

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאSolel Boneh (Nigeria) Ltd6629.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4521

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרHousing & Construction (Cz) A.S.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4522

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאReynolds Fordham Company UsB111360שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4523

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאReynolds Fordham Managment Corp. UsB367485שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4524

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרConstructora Reynolds De El Salvadorשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4525

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאFordham Renaissance Associates Corp222553073שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4526

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאFordham Renaissance Managment Corp222750915שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4527

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאOne Fordham Plaza Llc04-3776764שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4528

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאSolel Boneh International Romania S.R.L12723320שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4529

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאC & D (Nigeria) Limited280950שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4530

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאHerouth (Nigeria) Ltd33515שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4531

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאReynolds SBI Inc540530שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4532

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאSBI AG Tanzania111101280שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4533

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאSBI Benin S.A3.2007E+12.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4534

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאSBI Equipment Hire Services Limited127542שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4535

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאSBI Holdings (Cyprus) Limited100060738שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4536

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאSolbit Limited Channel Islands62732שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4537

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאSolel Boneh Guatemala S.A100070070.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4538

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאSolel Boneh S.A. Romania1583379שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4539

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאSonitra Ghana LtdC0003165590שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4540

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאSonitra S.A. Ivory Coast3253שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4541

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4542
 Diseno, Construccion, Topografia Y

.Urbanismo S.A
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא1277213-5

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאSolel Boneh Costa Rica S.A3101425006.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4543

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4544
 Sonitra Ghana Branch - Hold By Sonira

.I.C
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא1963

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4545
 Nigerian Construction And Water

Resources Develop Ltd
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא1955

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרReynolds Consruction Co Camerounשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4546

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4547
 Water Resources Development

.(International) N.V
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא100070059

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510524234ש.ת.מ.ר שרותי תכנון מוסדות בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4548
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאSBI International Holdings AG100018356שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4549

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4550
אס בי  איי -  אי אנד אם (שירותי הנדסה וכח 

אדם) בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513336156

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510492812סולטרייד בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4551

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510515356סולל בונה ארצות חוץ (שרותי הנדסה) בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4552

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520022500פיתוח מקורות מים (ארצות-חוץ) בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4553

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520015140קרקעות חיפה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4554

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510288137אמי אדריכלים מהנדסים ויועצים בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4555

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510234909מ.מ.מ. מינהל משאבי אנוש ומערכות מידע בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4556

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520022609שיכון ובינוי- אס.בי.איי. תשתיות בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4557

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאSolel Boneh FTN S.A52331032.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4558

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאSolel Boneh Int A.G Cote D'ivoireCIABJ2005B3679שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4559

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4560
 SBI International Holdings N.V LTD

(Uganda)
F1513לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאSBI COLOMBIA SAS9006927863שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4561

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאSBC HIGHWAYS LIMITED10391845שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4562

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאSBC (UGANDA) LIMITED10081965 שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4563

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאSBC (Uganda) LTD (UK Branch)10081965שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4564

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4565
 Reynolds Construction Company
(Nigeria) Limited (Ghana Branch)

C0003831493לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4566
 Reynolds Construction Company
(Nigeria) Limited (Benin Branch)

3.2009E+12לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4567
 Reynolds Construction Company
(Nigeria) Limited (Uganda Branch)

F.1624לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4568
 Reynolds Construction Company
(Nigeria) Limited (Kenya Branch)

P051241570Sלאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4569
 SBI International Holdings AG (Ethiopia

(Branch
EIAPC146735185

67892011
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4570
 Reynolds Construction Company

(Nigeria) Limited (Tanzania Branch)
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא134557842

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4571
 SBI International Holdings AG

(Guatemala Branch)
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא3422305

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4572
 SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG

(Colombia Branch)
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא9007977328

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4573
 SBI International Holdings AG (Romania

(Branch
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא28577077

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4574
 SBI International Holdings AG

(Mozambique Branch)
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא100847221

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4575
 SBI International Holdings AG El

Salvador Branch
9.89812E+13לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4576
 SBI International Holdings AG Ghana

Branch
EXT906לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4577
 SBI International Holdings AG Kenya

Branch
P051190126Jלאלאלאלאלאלאלאכןלאלא

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4578
 .Shikun & Binui - S.B.I. Infrastructure Ltd

(Azerbaijan Branch)
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא1001840381

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4579
 SBI International Holdings AG (Togo

(Branch
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא1000166023

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאRCC SBI Holdings UK Limited13576212שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4580

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4581
 SBI CONSTRUCTION TANZANIA

LIMITED
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא155955996

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520007766מקימים ומייסדים - סולל בונה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4582

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520022609שיכון ובינוי- אס.בי.איי. תשתיות בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4583

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520040882שיכון ובינוי - סולל בונה (בנין ותשתית) בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4584

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520022625שיכון ובינוי - סולל בונה תשתיות בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4585

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510459928שיכון ובינוי אנרגיה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4586

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520021171שיכון ובינוי נדל"ן בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4587

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512928805שיכון ובינוי סביבה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4588

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרShikun & Binui Europe B.V.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4589

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרshikun & Binui USA partnershipשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4590

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510020548סוב חב לנכסים ונאמנות בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4591

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרShikun & Binui (Concessions) AGשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4592

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4593
 Shikun & Binui Concessions USA

Partnership
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרShikun & Binui Prosperidad AGשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4594

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרShikun & Binui VT AGשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4595

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515756583מוצא להר בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4596

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515761013דרך רמה- תפעול ותחזוקה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4597

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512251638משאבי מים פרדס חנה - כרכור בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4598

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510333446בית חרושת למקררים חשמליים קור עוז בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4599

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511582777סבח ניהול פרויקט בתים בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4600

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510339401מפיצים בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4601

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511607855חברת מכ"ב - מיחזור כבישים בחם (נהול) בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4602

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510603178מפיצים חברה להפצה ושווק 1972 בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4603

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרPerimetral Oriental de Bogota SASשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4604

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרSBL concessions SASשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4605

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4606
 Colombiana Inversiones De

Infraestructuras SAS
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרK.B.P. Business Park  Sp. z o.o.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4607

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511952087פ.ג. פרוייקט גלילות בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4608
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512814492אילנות אביב בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4609

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520011552בית ומעון בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4610

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520011545דירה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4611

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510269202חברה לפתוח גוש 6195 בבני ברק בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4612

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520013103מבנים תל-אביב בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4613

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512737453מגדלי אשרמן ניהול ואחזקה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4614

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510238199מבני תעשיה ישראל אמריקה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4615

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510986359אור-ים השקעות בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4616

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520016197איכסון בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4617

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511638165ארזלינה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4618

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510372097בוסתן אשדוד בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4619

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510231285בתי אביב בתל-אביב בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4620

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510208788גוש 6107 מעונות אלף בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4621

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510208804גוש 6107 מעונות בית בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4622

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510208812גוש 6107 מעונות גימל בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4623

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510208796גוש 6107 מעונות דלית בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4624

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510272511חלקות 11 ו 84 בגוש 6527 בע''משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4625

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510112691יכין שכון בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4626

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510234792מגורי הירקון (1961) בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4627

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511855561מרכזינה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4628

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510071004נוה מרגוע בע''משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4629

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510071012נוה נוף בע''משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4630

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510071285נוה שקמה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4631

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510345366נכסי גוש 10883 חיפה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4632

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511015398סו"ב השקעות בפתוח ומסחר בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4633

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513406207שיכון עובדים הנפקות בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4634

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511015380שיכון עובדים השקעות באנרגיה בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4635

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570011841אגודה שיתופית לשכון בישראל בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4636

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4637
בתים משותפים "הכרמל הצרפתי" בחיפה אגודה 

שיתופית בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570015099

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4638
בתים משותפים "המשך רח' הגליל" בחיפה 

אגודה שיתופית בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570015107

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4639
בתים משותפים "כרמליה א'" בחיפה אגודה 

שיתופית בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570015081

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4640
בתים משותפים א' בדרום ת"א אגודה שיתופית 

לשכון בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570015644

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510247596בתים משותפים בגוש 10049 בחדרה בע''משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4641

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4642
בתים משותפים בדרום ת"א אגודה שיתופית 

לשכון בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570015636

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4643
בתים משותפים בכרמל המערבי אגודה שיתופית 

לשכון בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570015479

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4644
בתים משותפים בכרמל צרפתי ב' אגודה שיתופית 

לשיכון בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570015420

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4645
בתים משותפים בכרמל צרפתי ג' אגודה שיתופית 

לשיכון בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570015438

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4646
בתים משותפים בכרמל צרפתי ד' אגודה שיתופית 

לשכון בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570015446

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4647
בתים משותפים בכרמל צרפתי ה' אגודה שיתופית 

לשכון בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570015453

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4648
בתים משותפים בכרמל צרפתי ו' אגודה שתופית 

לשכון בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570015461

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4649
בתים משותפים בעפולה אגודה שתופית לשכון 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570015388

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4650
בתים משותפים ברמות רמז ב' בחיפה אגודה 

שתופית לשכון בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570015834

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4651
בתים משותפים כרמליה ב' בחיפה אגודה 

שתופית לשכון בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570015495

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570015263נוח לשם ג' - בת"א אגודה שיתופית לשכון בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4652

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4653
שכון פועלים ברחוב המשנה בתל-אביב אגודה 

שיתופית בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570014068

שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4654
שיכון ובינוי דיור להשכרה אור יהודה שותפות 

מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540310497

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540313251דיור להשכרה נופי בן שמן שותפות מוגבלתשיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4655

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרVT FINANCE Ltd.שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4656

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זראלקון מרכז מיחזור (2003) בע"משיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף4657

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרSouth Grove EO, LLC 10נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4658

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרWestlake Investors, LLC 309נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4659

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGreenbush, LLC 7353 נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4660

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרPhillips Street, LLC 910נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4661

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAlamar SA, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4662

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAvante TIC I, LLC נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4663

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAventerra Management, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4664

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרC.F. Bridgeport, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4665

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCapital Foresight Blythe, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4666

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCapital Foresight Communities I, LPנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4667

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCapital Foresight Communities III, LPנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4668
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נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4669
 Capital Foresight Communities

Management II, LLC
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4670
 Capital Foresight Communities

Management, LLC
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCapital Foresight Food & Beverage II, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4671

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCapital Foresight Food & Beverage, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4672

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCapital Foresight Golf & Fitness II, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4673

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCapital Foresight Golf & Fitness, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4674

נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4675
 ,Capital Foresight Hedge Management

LLC
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCapital Foresight Hedge, LPנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4676

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCapital Foresight Investments, LPנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4677

נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4678
 Capital Foresight Israel Investments

 Company, LLC
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCapital Foresight Spectrum, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4679

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCapital Foresight, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4680

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCapital Foresight, LPנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4681

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCapital Foresight-North Pointe, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4682

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCapital Foresight-Virgil, LPנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4683

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCapital Source, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4684

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCasa Hermosa, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4685

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF Astoria Holding Company, LLC נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4686

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF Astoria, LLC נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4687

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF Aventerra I 2014, LPנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4688

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF Aventerra II 2014, LPנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4689

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF Capri Apartments, LP נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4690

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF Citrus Breeze 2014, LPנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4691

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF Cure, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4692

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF Fedora Holding Company I, LLC נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4693

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF Fedora Holding Company II, LLC נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4694

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF Fedora I, LLC נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4695

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF Fedora II, LLC נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4696

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF Franklin SUB, LLC נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4697

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF Franklin, LPנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4698

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF Investments Management, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4699

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF La Brea I, LLC נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4700

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF Las Brisas, LLC נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4701

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF Lido Homes, LPנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4702

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF M' Sole, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4703

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF Melrose, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4704

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF Parkview, LPנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4705

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF Renton, LLC נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4706

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF Saticoy, LPנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4707

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF Springs, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4708

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF Talbot, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4709

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF Terra Vista, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4710

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF Tuscany 2014, LPנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4711

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF-HHC, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4712

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF-Parthenia III, LLC נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4713

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCF-Walker Building, LLC נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4714

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרDouble Jay Trustנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4715

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרFontana AV Management, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4716

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרForesight Tech, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4717

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGateway Las Vegas Venture, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4718

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGateway LV OZ Fund, LLC נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4719

נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4720
 Glenwood Apartments Holding Company

 I, LLC
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4721
 Glenwood Apartments Holding Company

 II, LLC
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרHarpatkah Associates, LLC נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4722

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרHollywood Off-Vine Management, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4723

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרHollywood Off-Vine, LPנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4724

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרLas Brisas Venture, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4725

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרLB Capital Foresight, LPנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4726

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרLong Beach Development Associates, LPנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4727

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרNaty Saidoff, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4728
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרParkview Condominums, LPנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4729

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרRenaissance Bliss, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4730

נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4731
 ,Royal Palms Condos Holding Company

LLC
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרSaidoff Enterprises, LLC נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4732

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרSaidoff Foresight Foundationנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4733

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרSaidoff Foresight, LPנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4734

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרSaidoff, Incנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4735

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרSharon G Mama, LLC נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4736

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרUrban Foresight III, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4737

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרUrban Foresight IV, LLC נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4738

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרUrban Foresight V, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4739

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרUrban Foresight, LLC נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4740

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרValley Glen Vanowen, LLCנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4741

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515862522קבוצת סיידוף ישראל (2018) בע"מ נתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4742

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515862522שמעונוב נאמנויות בע"מנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4743

לאלאלאלאלאלאכןלאלאלא-נתנאל סיידוףנתנאל סיידוףקבוצת נתנאל סיידוף4744

הפעלת מערכת סליקה לאלאלאלאלאלאתאגיד זרbach II JHC S.a.r.lסוויפטנסקבוצת סוויפטנס4745
פנסיונית מרכזית (22.1)

לאלאלא

הפעלת מערכת סליקה לאלאלאלאלאלאתאגיד זרbach II JHC, L.Pסוויפטנסקבוצת סוויפטנס4746
פנסיונית מרכזית (22.1)

לאלאלא

הפעלת מערכת סליקה לאלאלאלאלאלאתאגיד זרNess technologis S.A.R.Lסוויפטנסקבוצת סוויפטנס4747
פנסיונית מרכזית (22.1)

לאלאלא

לאלאלאלאלאלאלא-Nicolas S. Rohatynסוויפטנסקבוצת סוויפטנס4748
הפעלת 
מערכת 

לאלא

הפעלת מערכת סליקה לאלאלאלאלאלאתאגיד זרrohatyn allocation interest LLCסוויפטנסקבוצת סוויפטנס4749
פנסיונית מרכזית (22.1)

לאלאלא

הפעלת מערכת סליקה לאלאלאלאלאלאתאגיד זרtrg allocation llcסוויפטנסקבוצת סוויפטנס4750
פנסיונית מרכזית (22.1)

לאלאלא

הפעלת מערכת סליקה לאלאלאלאלאלאתאגיד זרtrg allocation off shore ltdסוויפטנסקבוצת סוויפטנס4751
פנסיונית מרכזית (22.1)

לאלאלא

הפעלת מערכת סליקה לאלאלאלאלאלאתאגיד זרtrg allocation pricepels llcסוויפטנסקבוצת סוויפטנס4752
פנסיונית מרכזית (22.1)

לאלאלא

הפעלת מערכת סליקה לאלאלאלאלאלאתאגיד זרtrg vc internationl invesment GP limitedסוויפטנסקבוצת סוויפטנס4753
פנסיונית מרכזית (22.1)

לאלאלא

הפעלת מערכת סליקה לאלאלאלאלאלא512766213נאטיל טכנולוג'יס בע"מסוויפטנסקבוצת סוויפטנס4754
פנסיונית מרכזית (22.1)

לאלאלא

הפעלת מערכת סליקה לאלאלאלאלאלא514813450סוויפטנס בע"מסוויפטנסקבוצת סוויפטנס4755
פנסיונית מרכזית (22.1)

לאלאלא

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.Minron CPH2 Kftעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4756

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.Minron Kftעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4757

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMISTLETOE HOLDING B.V. עופר השקעותקבוצת עופר השקעות4758

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510816440אבנת בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4759

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513698365אבנת השכרות בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4760

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512758616אורו השקעות בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4761

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512758616אורו השקעות בע"מליאורה עופרקבוצת עופר השקעות4762

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512834029אורו ייעוץ וניהול בע"מליאורה עופרקבוצת עופר השקעות4763

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513730481אזו-ריט בילו סנטר בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4764

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513923300אזו-ריט הדר בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4765

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511164766אזו-ריט הנדסה וקבלנות בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4766

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513640003אזו-ריט רחובות בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4767

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512194168אזורי מל"ל תעשיות בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4768

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512957150אזורי פארק בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4769

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514423888אחזקת חניונים (ב.כ.ה.מ.) בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4770

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510560469אחים עופר - הנדסהעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4771

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510663255אחים עופר (חיפה תשל"ד) בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4772

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512167057אחים עופר (ירושלים) בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4773

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511394546אחים עופר אחזקות (1989) בע"מליאורה עופרקבוצת עופר השקעות4774

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512567678אחים עופר אחזקת נכסים בע"מליאורה עופרקבוצת עופר השקעות4775

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512306721אחים עופר השקעות חוץ בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4776

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513743674אירוס הגלבוע בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4777

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513448969בריטיש - ישראל השקעות בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4778

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520030404בריטיש ישראל הייטק (צפון) בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4779

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511864704הראל - הטיילת קניונים בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4780

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514486182הרברט סמואל 10 (ניהול) בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4781

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513880021חבצלת הצעירה בילו בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4782

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520032962חוף האלמוג אילת בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4783

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512034265חוצות המפרץ - חברת ניהול בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4784

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511878241חוצות המפרץ חיפה בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4785

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512506684חניון קניון אביב (1997) בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4786

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512008103כ.א.ב.מ. בע"מליאורה עופרקבוצת עופר השקעות4787

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520030842כלל השקעות בנדל"ן בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4788
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511714479כרמלי-יוליעד בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4789

לאלאלאלאלאלאכןלאלאלא-ליאורה עופרליאורה עופרקבוצת עופר השקעות4790

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513872499מ.ל.א הנגב יזמות והשקעות בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4791

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510909997מאגר אוקיאנוס במרינה בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4792

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512151515מאגר אוקינוס מלון דירות בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4793

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511837999מבני עופרים בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4794

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510125412מיי עופר - שירותי ניהול בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4795

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511009128מליסה בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4796

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512266073מליסרון (בית המילניום) בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4797

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520037789מליסרון בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4798

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511716920מרינה אשקלון (ניהול) (1992) בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4799

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550012496מרינה אשקלון 1992- שותפות מוגבלתעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4800

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510758329מרכזי מסחר (אזו-ריט) בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4801

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513973024נוף רגבים בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4802

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520031543נכסי אזו-ריט בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4803

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512523994סביוני מליסרון - ניהול בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4804

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511502460סי. אי. די החברה הישראלית להשקעות ופתוח בע"מ עופר השקעותקבוצת עופר השקעות4805

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511511149סם שכטר (מסחר) בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4806

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512008137ע.א.ב.מ. בע"מליאורה עופרקבוצת עופר השקעות4807

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511566572ע.ר.ד עמרי ורועי בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4808

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510624133עוז טכנולוגיות (1972) בע"מ עופר השקעותקבוצת עופר השקעות4809

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510160781עופר השקעות בע"מ עופר השקעותקבוצת עופר השקעות4810

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514507078עופר השקעות יזמות ואנרגיה (ניהול) בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4811

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514534833עופר השקעות מקורות אנרגיה בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4812

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520036237עופר מרכזי מסחר בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4813

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510612690עופר מרכזים בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4814

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511403198עופר נכסי רעננה בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4815

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520034307עופר סחף בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4816

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520006008עופר פיתוח והשקעות בע"מליאורה עופרקבוצת עופר השקעות4817

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510614936עופר פיתוח נכסי תעשיה (נצרת) בע"מליאורה עופרקבוצת עופר השקעות4818

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511177057עופר קיט ונופש בע"מליאורה עופרקבוצת עופר השקעות4819

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512442773פאוורקון בקרה ממוחשבת בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4820

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520043746פיצה האט (ישראל) החזקות 1993 בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4821

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512506452קניון אביב - ניהול ואחזקה בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4822

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511644825קניון הצפון נהריה נכסים בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4823

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512666538קניון הצפון נהריה תפעול בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4824

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511566598קניון הראל בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4825

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512008285קניון סירקין (בריטיש ישראל) בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4826

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520024191קניון רמת אביב בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4827

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512598202קניון רננים (ניהול) בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4828

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511250193קריון מרכז קניות בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4829

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511932923רזידנס טאוורס בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4830

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550014666שער יקנעם - שותפות מוגבלתעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4831

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512119595שער יקנעם (1995)  חברה בע"מעופר השקעותקבוצת עופר השקעות4832

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCANADA INC.  the general partner of Société en commandite 269 Ouest Limited Partnership 11581252 שרון עזריאליקבוצת עזריאלי4833

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAG 8 West Centre Inc.קבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4834

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.AG 8 West Centre LPקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4835

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAG 8 West Centre, LLC.קבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4836

קבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4837
 ,AG Galleria Office Building Partner #1.

LP
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

קבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4838
 ,AG Galleria Office Buildings Partner #2.

LP
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.AG Galleria Office Buildings, LPקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4839

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAG Plaza At Enclave Inc.קבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4840

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAG Plaza At Enclave LLC.קבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4841

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.AG Plaza At Enclave LPקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4842

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.AG Sandbridge, LLCקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4843

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.AG Two Aspen ,LLCקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4844

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAG Two Aspen Inc.קבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4845

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAG Two Aspen LP.קבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4846

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.AG US Real Estate GP, LLCקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4847

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרRIVERCAN GP LLC.קבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4848
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.RIVERCAN LPקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4849

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.SOUTH POST OAK GENERAL INCקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4850

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.SOUTH POST OAK HOLDINGS LPקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4851

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרThree Galleria Office Buildings LLC.קבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4852

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרThree Galleria Office Buildings Member GP, LLC.קבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4853

קבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4854
 ,Three Galleria Office Buildings Member.

LP
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAlberta ULC 1992671שרון עזריאליקבוצת עזריאלי4855

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCanada Inc 4287690.שרון עזריאליקבוצת עזריאלי4856

קבוצת עזריאלי4857
דנה עזריאלי, שרון 

עזריאלי ונעמי 
7852703 Canada Incלאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCanada Inc 7852711נעמי עזריאליקבוצת עזריאלי4858

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCanada Inc 8585539.נעמי עזריאליקבוצת עזריאלי4859

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.Canada Inc 9839623שרון עזריאליקבוצת עזריאלי4860

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAG Nihul US, LLC.קבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4861

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAG San Clemente 3700 INC.קבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4862

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAG San Clemente 3700 LLC.קבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4863

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.AG San Clemente 3700 LPקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4864

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAvishar Properties Inc. – 6100 Trans Canada Buildingשרון עזריאליקבוצת עזריאלי4865

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרAzrieli Data Centers, LLC.קבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4866

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאAzrieli Holdings inc4455916נעמי עזריאליקבוצת עזריאלי4867

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאAzrieli Holdings inc4455916שרון עזריאליקבוצת עזריאלי4868

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאAzrieli Holdings inc4455916דנה עזריאלי חכיםקבוצת עזריאלי4869

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCanada Inc. 7807872שרון עזריאליקבוצת עזריאלי4870

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCanada Inc.7809298שרון עזריאליקבוצת עזריאלי4871

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.Canbonim Ltdשרון עזריאליקבוצת עזריאלי4872

שרון עזריאליקבוצת עזריאלי4873
 Créations Sharon R. Azrieli  - 6011667

.Canada Inc
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרImmeubles 348 Victoria Inc.שרון עזריאליקבוצת עזריאלי4874

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMontreal Home Magazine Incשרון עזריאליקבוצת עזריאלי4875

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMyDezign Corporationשרון עזריאליקבוצת עזריאלי4876

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMyDezign S.L Ltdשרון עזריאליקבוצת עזריאלי4877

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאNadav Investements Inc2753251קבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4878

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרOmico Investments Inc.נעמי עזריאליקבוצת עזריאלי4879

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרOmico NY Limited Partnershipנעמי עזריאליקבוצת עזריאלי4880

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרOmico Residential Properties Ltdנעמי עזריאליקבוצת עזריאלי4881

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרToronto Home Magazine Incשרון עזריאליקבוצת עזריאלי4882

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרVancouver Home Magazine Incשרון עזריאליקבוצת עזריאלי4883

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר.Viva!Diva! Can Incשרון עזריאליקבוצת עזריאלי4884

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרViva!Diva! US Inc.שרון עזריאליקבוצת עזריאלי4885

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511572083אוצם יזמות והשקעות (1991) בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4886

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511637324אורבן א.א.ר. בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4887

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520033150אחוזת בית רעננה - דיור מוגן בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4888

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510534605אינטרנשיול קונסלטנטס (איקונסלט) בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4889

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514704154ביי2פליי בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4890

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511764656גמל תשואה להשקעות בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4891

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514030576דיור מוגן מודיעין בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4892

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513871244דן בריבוע בע"מדנה עזריאלי חכיםקבוצת עזריאלי4893

לאלאלאלאלאלאכןלאלאלא-דנה עזריאלי חכים דנה עזריאלי חכיםקבוצת עזריאלי4894

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515403608הר ציון מלונאות ניהול ואחזקה בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4895

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512727165הרצליה ביזנס פארק תפעול בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4896

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511686206חניון מרכז עזריאלי בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4897

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512743030מגדלי מרכז עזריאלי (יזום וניהול) בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4898

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515436673מגדלי עזריאלי שרונה בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4899

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510818016מליבו ייזום בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4900

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512468778מרגלית השרון תפעול בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4901

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512340498מרכז עזריאלי בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4902

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514917178מרכז עזריאלי חולון יזום וניהול בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4903

לאלאלאלאלאלאכןלאלאלא-נעמי עזריאלינעמי עזריאליקבוצת עזריאלי4904

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא560011306סונאפקו בנק סטריט קורפוריישןקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4905

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514120237עזריאלי אי קומרס בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4906

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515403590עזריאלי טאון ניהול ואחזקה בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4907

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515453124עזריאלי ראשונים (משרדים) בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4908
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511628364עצמה ושות' להשקעות מכבים בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4909

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513021741פאלאס אמריקה - חברה לדיור מוגן בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4910

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515413409פאלאס רשת בתי דיור מוגן בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4911

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510960719קבוצת עזריאלי בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4912

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511569592קנאור ניהול ואחזקה בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4913

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514547603קנדן אחזקות בע"מדנה עזריאלי חכיםקבוצת עזריאלי4914

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513872770קנדן מגורים בע"מדנה עזריאלי חכיםקבוצת עזריאלי4915

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514326834קנדן שירותי ניהול בע"מדנה עזריאלי חכיםקבוצת עזריאלי4916

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510961014קניון אילון (יזום וניהול) בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4917

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514249515קניון גבעתים יזום וניהול בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4918

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511220493קניון הנגב (יזום וניהול) בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4919

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512695974קניון חולון ניהול ואחזקה בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4920

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511518847קניון ירושלים (יזום וניהול) בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4921

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512227869קניון מודיעין (יזום וניהול) בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4922

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511676876קניון מרכז עזריאלי (יזום וניהול) בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4923

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512340480קניון עזריאלי בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4924

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514393263קניון עזריאלי חיפה (יזום וניהול) בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4925

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514212737קניון עזריאלי מודיעין (מגורים) יזום וניהול בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4926

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514212729קניון עזריאלי מודיעין (משרדים) יזום וניהול בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4927

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514517028קניון עזריאלי עכו (יזום וניהול) בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4928

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514517010קניון עזריאלי קרית אתא (יזום וניהול) בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4929

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515009678קניון עזריאלי ראשונים (יזום וניהול) בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4930

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514689405קניון עזריאלי רמלה (יזום וניהול) בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4931

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514812049קניון עזריאלי שרונה (יזום וניהול) בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4932

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511633158קנית השלום השקעות בע"מקבוצת עזריאליקבוצת עזריאלי4933

לאלאלאלאלאלאכןלאלאלא-שרון עזריאלישרון עזריאליקבוצת עזריאלי4934

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513464131אפקטבעי בע"מענבל נישליסקבוצת ענבל נישליס4935

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514050814אפקטבעי נכסים בע"מענבל נישליסקבוצת ענבל נישליס4936

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא51171552בשידור חי בע"מענבל נישליסקבוצת ענבל נישליס4937

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512078536ד.א.ד.נ החזקות בע"מענבל נישליסקבוצת ענבל נישליס4938

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא512803486ד.ז. רדיו חיפה בע"מענבל נישליסקבוצת ענבל נישליס4939

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514210889עדי שי בע"מענבל נישליסקבוצת ענבל נישליס4940

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-ענבל נישליסענבל נישליסקבוצת ענבל נישליס4941

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512522699ענק תקשורת בע"מענבל נישליסקבוצת ענבל נישליס4942

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512278888פודקאסט פקטורי בע"מענבל נישליסקבוצת ענבל נישליס4943

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא514216241רדיו 89 בע"מענבל נישליסקבוצת ענבל נישליס4944

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא9TVI Russia1.14775E+12אלכסנדר לויןקבוצת ערוץ 49459

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאDuet Russia11377462643אלכסנדר לויןקבוצת ערוץ 49469

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאMedia Partner Russia1.07775E+12אלכסנדר לויןקבוצת ערוץ 49479

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאNubia Litza Russia1.14775E+12אלכסנדר לויןקבוצת ערוץ 49489

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא5.16775E+12רוסיה OTKאלכסנדר לויןקבוצת ערוץ 49499

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאTaleroman Russia1.14775E+12אלכסנדר לויןקבוצת ערוץ 49509

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאTelecompany "Voda and Kaman" Russia1.12775E+12אלכסנדר לויןקבוצת ערוץ 49519

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלאTV COMPANY SYMBOL RUSSIA1.14775E+12  אלכסנדר לויןקבוצת ערוץ 49529

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-אלכסנדר לויןאלכסנדר לויןקבוצת ערוץ 49539

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515136935דוק.9 2014 בע"מ אלכסנדר לויןקבוצת ערוץ 49549

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514885565טלאליאנס מדיה גרופ  (ישראל) בע"מאלכסנדר לויןקבוצת ערוץ 49559

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא513106633ערוץ 9 בע"מאלכסנדר לויןקבוצת ערוץ 49569

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרSEAFRE LTDפזקבוצת פז חברת הנפט4957

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510445851און דלק סיכה ורחיצה בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4958

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510279045גואקס ישראל פרופן גז בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4959

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510231954גיא עירון בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4960

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512624941גילדנית השקעות ופיתוח בע"מ פזקבוצת פז חברת הנפט4961

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540174042גפ"מ מובילים (שותפות)פזקבוצת פז חברת הנפט4962

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512624958דלן השקעות ופיתוח בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4963

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510314594החברה הלאומית לשיווק נפט בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4964

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510456833חברה ישראלית לרשומים בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4965

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513461020יפת אביזרי גז בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4966

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510397193כפר אביב תחנת דלק בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4967

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512481565מונדקס שירותים (1997) בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4968
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512006032מוצרי נפט הצפון בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4969

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510443104מעוז תחנות בנזין בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4970

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510356975מפעלי גלילות בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4971

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510365281נוה עתלית-כרמל בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4972

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512060591ניתוב תחנות תדלוק בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4973

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510427461נכסי תחנות בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4974

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510099633נתיב סוכני פז בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4975

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510505266נתיב שנפ בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4976

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510099682ספדי חברה להפצה והספקה בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4977

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510498009פגנם בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4978

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513775163פז בית זיקוק אשדוד בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4979

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512386350פז דלקים ושמנים ירושלים בע"מ פזקבוצת פז חברת הנפט4980

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512715434פז דלקים ותשתיות בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4981

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512626292פז השלום עמק שרה בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4982

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510216054פז חברת נפט בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4983

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513333708פז מוביל (הובלת דלק) בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4984

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511929804פז מוביל בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4985

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510427453פז נכסי תעופה בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4986

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513905000פז פסגת זאב בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4987

פזקבוצת פז חברת הנפט4988
פז קונסורציום לחיפושי נפט (1997) שותפות 

מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550003677

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511892085פז שמנים וכימיקלים (שיווק ומסחר) בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4989

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511891996פז שמנים וכימיקלים בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4990

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510521123פז שרותי תעופה בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4991

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510276512פז תעשיות ושירותים (נפט) בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4992

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513752998פזגז אפיקי אנרגיה בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4993

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511903338פזגז בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4994

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511940181פזגז השקעות בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4995

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513288134פזגז התקנות בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4996

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510420797פזגז חברה לשיווק בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4997

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510530140פזגז חיפה בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4998

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512478488פזגז פרוייקטים 1997 בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט4999

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513080549פזגז תעשיות בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט5000

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510622624פזגל בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט5001

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510798754פזויט בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט5002

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513347260פזניב יריד המזרח בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט5003

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510520687פזקר בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט5004

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511856072פזקר שווק (1993) בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט5005

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרפטרוליום שיפינג אנד טריידינגפזקבוצת פז חברת הנפט5006

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514028398קניון שוקת בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט5007

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510380223רמה רחובות תחנת דלק בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט5008

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512795337שער הגיא מ.פ. בע"מ פזקבוצת פז חברת הנפט5009

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511762353שערי גן יזמות ופיתוח בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט5010

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510283815תחנת דלק השומר בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט5011

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510488851תחנת דלק וסיכה נתניה בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט5012

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540227840תחנת הדלק אלישמע (שותפות רשומה)פזקבוצת פז חברת הנפט5013

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510493323תחנת פז דימונה בע"מפזקבוצת פז חברת הנפט5014

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558212718תחנת קיסריה פז רומנופזקבוצת פז חברת הנפט5015

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512346255תחנת תדלוק צ.ק. בע"מ פזקבוצת פז חברת הנפט5016

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513522078 אש פרופיט סוכנות לביטוח בע"מפסגותקבוצת פסגות5017

פסגותקבוצת פסגות5018
 דוידוף הסדרים פנסיוניים סוכנות ביטוח חיים 

(2006) בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513802058

פסגותקבוצת פסגות5019
 יעקב אייזנברג-פרופיט סוכנות לביטוח (2011) 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514703370

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514038967 פסגות מוצרים מובנים מסחר בע"מפסגותקבוצת פסגות5020

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513959163 פסגות תעודות סל מדדים מסחר (2007) בע"מפסגותקבוצת פסגות5021

קבוצת פסגות5022
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Acutronic Medical Systems AGלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5023
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Ariel EquityCo GPלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5024
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Ariel EquityCo GP LLCלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5025
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Attenti Australia Pty Ltd.לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5026
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Attenti EM UK Ltd.לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5027
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

.Attenti Iberia S.Lלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5028
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Attenti New Zealand Ltd.לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

תאריך עדכון 10/08/2022
84



 

רשימת הגורמים הריכוזיים*
לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013

קבוצת פסגות5029
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

.Attenti Resident Monitoring Incלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5030
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

.Attenti US Incלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5031
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

.Boats Group Holdings, Incלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5032
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Boats Group, LLCלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5033
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Calceus Acquisition Cooperatief W.A.לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5034
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

.Calceus Acquisition, INCלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5035
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Calceus Feeder, LPלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5036
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

.Calceus Midco, INCלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5037
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Calceus Topco GP, LLCלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5038
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Calceus Topco, LPלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5039
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Candela Corporationלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5040
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Candela France SARLלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5041
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Candela Holdings LLCלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5042
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Candela Italia SRLלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5043
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Candela Laser (Deutschland) GmbHלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5044
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Candela Medical Holdings LLCלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5045
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Candela Midco LLCלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5046
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

.Candela Portugal Unipessoal Ldaלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5047
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

.CareFusion 211, Incלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5048
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

CareFusion Germany 234 GmbHלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5049
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Cole Haan Company Store LLCלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5050
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Cole Haan International B.V.לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5051
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Cole Haan LLCלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5052
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Cole Haan, INC.לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5053
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

DDD Holdings A/Sלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5054
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Dion GP Co. Limitedלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5055
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Dion Holdco Limitedלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5056
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Dion Topco LPלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5057
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

DMM GP, LLCלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5058
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

.DMM Intermediate, Incלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5059
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

.DMM Midco, Incלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5060
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

.DMM Parent, Incלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5061
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

DMM Parent, L.P.לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5062
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Elipse A/Sלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5063
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Ellipse GmbHלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5064
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Ellipse Medical Ltd.לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5065
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Ellipse Spain S.Lלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5066
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Genius Sports Danmark ApSלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5067
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Genius Sports Group Limitedלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5068
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Genius Sports Holdings Limitedלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5069
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Genius Sports Limitedלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5070
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Genius Sports Network ApSלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5071
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Genius Sports Services Limitedלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5072
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Granite Holdco 8 Ltdלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5073
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Imtmedical AGלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5074
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Ino Midco GP S.à r.l.לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5075
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

.Ino Topco S.à r.lלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא- Martin HalusaMartin Halusa קבוצת פסגות5076

קבוצת פסגות5077
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

MatchesFashion Ltdלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5078
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Maven Bidco Limitedלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5079
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Maven Debtco Limitedלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5080
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Maven Midco Limitedלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5081
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Maven Topco Limitedלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5082
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Maven TopHoldings SARLלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5083
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

MF Bidco Ltdלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5084
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

MF Debtco Ltdלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5085
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

MF Intermediate Ltdלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5086
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

MF Midco Ltdלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5087
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

MF Topco Ltdלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5088
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

MF TopHoldings Sarlלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר
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קבוצת פסגות5089
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Neuraxpharm Arzneimittel GmbHלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5090
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Neuraxpharm Debtco SARLלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5091
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Neuraxpharm Holdco SARLלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5092
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Neuraxpharm Midco SCAלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא-Nico HansenNico Hansenקבוצת פסגות5093

קבוצת פסגות5094
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Polymer Logistics BVלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5095
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

.ProTech Holding, Incלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

פסגותקבוצת פסגות5096
 Psagot Real Estate Management (USA)

Inc
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא5174786

קבוצת פסגות5097
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Redux (Cayman) Global Holdco LPלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5098
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Redux Diamond Holdingsלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5099
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Redux Global Aggregator LPלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5100
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Redux Global GP Co, LLCלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5101
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Redux Holdco GP LLCלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5102
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Redux Holdco Incלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5103
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Redux Intermediate LLCלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5104
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Redux Porus Holdings 1 BVלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5105
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Redux Topco Incלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5106
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

SM Midco LPלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5107
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

 SVEP - Seguranca e Vigilancia
Electronica de Pessoas LDA

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5108
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

.Synderon Candela K.Kלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5109
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Syneron (Beijing) Medical & Cosmetics Enterprise Ltd.לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5110
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Syneron / Candela (Beijing) Medical Technologies Co., Ltd.לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5111
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Syneron Canada Corporationלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5112
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Syneron Candela (U.K.) Limitedלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5113
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

 .Syneron Candela Corp. Australia PTY
.Ltd

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5114
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

.Syneron Candela Korea Co., Ltdלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5115
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Syneron GmbHלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5116
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Syneron Medical (HK) Limitedלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5117
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Syneron Switzerland GmbHלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5118
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

.Syneron, Incלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5119
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

.Syneron-Candela S.Aלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5120
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Tosca Services LLCלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5121
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Vyaire BVלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5122
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Vyaire Companyלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5123
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Vyaire Holding Companyלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5124
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Vyaire Medical Consumables, LLCלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5125
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Vyaire Medical Cooparetief U.Aלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5126
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Vyaire Medical Holdings B.Vלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5127
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Vyaire Medical International B.Vלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5128
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Vyaire Medical International LLCלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5129
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Vyaire Medical LLCלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5130
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

Vyaire Medical, Incלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5131
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

YachtWorld International Limitedלאלאלאלאלאלאלאלאכןלאתאגיד זר

קבוצת פסגות5132
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

אוורסט אפ.פס. בעמ
 

514497726
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא

קבוצת פסגות5133
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512949306אולטרה שייפ בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514110931אומגה חסכון ופיננסים סוכנות לביטוח  (2008) בע"מ פסגותקבוצת פסגות5134

קבוצת פסגות5135
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא520042508אטנטי אי אם בע"מ

קבוצת פסגות5136
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא511951444אטנטי אלקטרוניק מוניטורינג בע"מ

קבוצת פסגות5137
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514211283אטנטי אלקטרוניק מוניטורינג גרופ בע"מ

קבוצת פסגות5138
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512188509אטנטי רסידנט מוניטורינג בע"מ

קבוצת פסגות5139
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514986900איי בי השקעות בע"מ

קבוצת פסגות5140
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515679892אליגטור הולדקו בע"מ

קבוצת פסגות5141
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515666691אליגטור טופקו בע"מ

קבוצת פסגות5142
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515679900אליגטור מידקו בע"מ

קבוצת פסגות5143
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514049527אפ.תנ. בע"מ

קבוצת פסגות5144
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514130848ג'ובניס בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514126291הדס מטבעות תפעול 5 בע"מפסגותקבוצת פסגות5145

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514126234הדס מטבעות תפעול 6 בע"מפסגותקבוצת פסגות5146

פסגותקבוצת פסגות5147
היימן ניהול הסדרים פיננסיים סוכנות לביטוח 

(1998) בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512690132

היימן ניהול והשקעות בע"מ פסגותקבוצת פסגות5148
  514627850

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא
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קבוצת פסגות5149
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514497734הימלאיה אפ.פס. בע"מ

קבוצת פסגות5150
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515596542לופרט בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא516073822מצודה נעם סוכנות לביטוח פנסיוני (2020) בע"מפסגותקבוצת פסגות5151

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512760265נ.פ.א ניהול פיננסי אישי בע"מפסגותקבוצת פסגות5152

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513064022נ.פ.א. סוכנות לביטוח (2001) בע"מפסגותקבוצת פסגות5153

קבוצת פסגות5154
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512986514סינרון מדיקל בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515087286ע.ל יסודות סוכנות לביטוח פנסיוני (2014) בע"מפסגותקבוצת פסגות5155

קבוצת פסגות5156
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513534123פלורניקס אקטיב בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514148758פסגות (פ.ב.ל) בע"מפסגותקבוצת פסגות5157

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513560078פסגות 100 בע"מ פסגותקבוצת פסגות5158

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513477752פסגות 25 בע"מפסגותקבוצת פסגות5159

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513731307פסגות אירו בע"מפסגותקבוצת פסגות5160

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513767079פסגות בית השקעות בע"מפסגותקבוצת פסגות5161

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513879908פסגות גילון בע"מפסגותקבוצת פסגות5162

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513879890פסגות גליל בע"מפסגותקבוצת פסגות5163

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513916684פסגות גרמניה בע"מ פסגותקבוצת פסגות5164

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513731315פסגות דולר בע"מ פסגותקבוצת פסגות5165

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513806141פסגות דיבידנד בע"מפסגותקבוצת פסגות5166

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514779438פסגות השקעות בנדל"ן (עבור גמל) בע"מפסגותקבוצת פסגות5167

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514779453פסגות השקעות בנדל"ן (עבור השתלמות) בע"מפסגותקבוצת פסגות5168

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514779461פסגות השקעות בנדל"ן (עבור פנסיה) בע"מפסגותקבוצת פסגות5169

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513993386פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מפסגותקבוצת פסגות5170

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513561514פסגות חו"ל 2004 בע"מפסגותקבוצת פסגות5171

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513674416פסגות חסר בע"מפסגותקבוצת פסגות5172

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513588798פסגות טק בע"מפסגותקבוצת פסגות5173

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513992313פסגות יין תפעול בע"מפסגותקבוצת פסגות5174

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513806232פסגות יפן בע"מפסגותקבוצת פסגות5175

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513637918פסגות יתר 50 בע"מ פסגותקבוצת פסגות5176

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513916601פסגות לונדון בע"מ פסגותקבוצת פסגות5177

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513992297פסגות ליש"ט תפעול בע"מפסגותקבוצת פסגות5178

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513829739פסגות מדדים עשיית שוק בע"מפסגותקבוצת פסגות5179

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513793570פסגות מוסדות פיננסים בע"מפסגותקבוצת פסגות5180

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514126275פסגות מטבעות תפעול 3 בע"מפסגותקבוצת פסגות5181

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514126283פסגות מטבעות תפעול 4 בע"מפסגותקבוצת פסגות5182

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513429258פסגות מכשירים פיננסיים ומט"ח בע"מפסגותקבוצת פסגות5183

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513879882פסגות מניות יורו בע"מ פסגותקבוצת פסגות5184

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513793554פסגות נדל"ן 15 בע"מפסגותקבוצת פסגות5185

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא515575363פסגות ניהול קרנות גידור בע"מפסגותקבוצת פסגות5186

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן513765396פסגות ניירות ערך בע"מפסגותקבוצת פסגות5187

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513879866פסגות ניקיי שקל בע"מ פסגותקבוצת פסגות5188

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513806240פסגות סין בע"מ פסגותקבוצת פסגות5189

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513535468פסגות סל בינלאומי מסחר (2004) בע"מפסגותקבוצת פסגות5190

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא514000884פסגות סל מדדים תפעול בע"מפסגותקבוצת פסגות5191

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513806158פסגות עולמי בע"מפסגותקבוצת פסגות5192

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא510897424פסגות עשיית שוק בע"מפסגותקבוצת פסגות5193

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513637827פסגות פיננסים 15 בע"מ פסגותקבוצת פסגות5194

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513669713פסגות פלטינום בע"מפסגותקבוצת פסגות5195

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513690263פסגות קומפס השקעות בע"מפסגותקבוצת פסגות5196

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513872754פסגות קומפס קרנות גידור בע"מפסגותקבוצת פסגות5197

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן513765347פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מפסגותקבוצת פסגות5198

לאלאלאלאלאלאלאלאלאכן513765347פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מפסגותקבוצת פסגות5199

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513765362פסגות קרן הזדמנויות עסקיות בע"מפסגותקבוצת פסגות5200

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513559740פסגות רבעוני תפעול בע"מפסגותקבוצת פסגות5201

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513916619פסגות ריט ונדל"ן בע"מפסגותקבוצת פסגות5202

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513806208פסגות שחר בע"מפסגותקבוצת פסגות5203

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513543900פסגות שקל עשיית שוק בע"מפסגותקבוצת פסגות5204

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513916643פסגות תל בונד בע"מ פסגותקבוצת פסגות5205

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513468298פסגות תעודות התחייבות מט"ח מסחר (2003) בע"מפסגותקבוצת פסגות5206

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513879874פסגות תעודות מורכבות בע"מפסגותקבוצת פסגות5207

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512926478פסגות תעודות סל (מסחר 2000) בע"מפסגותקבוצת פסגות5208

תאריך עדכון 10/08/2022
87



 

רשימת הגורמים הריכוזיים*
לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא512958844פסגות תעודות סל אחזקות בע"מפסגותקבוצת פסגות5209

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513806224פסגות תעודות סל אנרגיה (פ.א) בע"מפסגותקבוצת פסגות5210

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513793604פסגות תעודות ת"א 75 בע"מפסגותקבוצת פסגות5211

קבוצת פסגות5212
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא513767434קיוריי בע"מ

קבוצת פסגות5213
 ,Nico Hansen 
 Martin Halusa

לאלאלאלאלאלאלאלאכןלא516111986קלינפל ישראל בע"מ

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513257873מגה אור החזקות בע"ממגה אורקבוצת צחי נחמיאס5214

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514881895צחי נחמיאס החזקות בע"מצחי נחמיאסקבוצת צחי נחמיאס5215

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512852674צמיגי דרור בע"מצחי נחמיאסקבוצת צחי נחמיאס5216

צחי נחמיאסקבוצת צחי נחמיאס5217
נ.כ החזקות 2005 בע"מ (לשעבר צמיגי שילת 

(2005) בע"מ)
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513762369

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514457548ביגה שילת בע"מצחי נחמיאסקבוצת צחי נחמיאס5218

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511279960א.י.מ תעופה בע"מצחי נחמיאסקבוצת צחי נחמיאס5219

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513866707ריטר נכסים בע"מצחי נחמיאסקבוצת צחי נחמיאס5220

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540304359הכובשים מגורים שותפות מוגבלתצחי נחמיאסקבוצת צחי נחמיאס5221

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540307238דור ההמשך מעלה הבנים 10 שותפות מוגבלתצחי נחמיאסקבוצת צחי נחמיאס5222

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513762310ביג מגה אור בע"ממגה אורקבוצת צחי נחמיאס5223

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510518491ביג מגה אור קרית גת בע"ממגה אורקבוצת צחי נחמיאס5224

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513785030אשד נועה נכסים בע"ממגה אורקבוצת צחי נחמיאס5225

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514433580ביג מגה אור עפולה בע"ממגה אורקבוצת צחי נחמיאס5226

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515240000גני טל לוגיסטיקה בע"ממגה אורקבוצת צחי נחמיאס5227

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513302331כאווי יזמות נדל"ן בע"ממגה אורקבוצת צחי נחמיאס5228

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513947226מגה אור מודיעין בע"ממגה אורקבוצת צחי נחמיאס5229

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513952390מגה אור ניר גלים בע"ממגה אורקבוצת צחי נחמיאס5230

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514018647מגה אור רמי לוי בע"ממגה אורקבוצת צחי נחמיאס5231

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515229912מגה גלובוס לוי לוגיסטיקה בע"ממגה אורקבוצת צחי נחמיאס5232

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513301358נועה נכסי נדל"ן בע"ממגה אורקבוצת צחי נחמיאס5233

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513866707ריטר נכסים בע"ממגה אורקבוצת צחי נחמיאס5234

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515450229מגה אור ריף לוגיסטיקה בע"ממגה אורקבוצת צחי נחמיאס5235

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513694513מגה אור מוצקין בע"ממגה אורקבוצת צחי נחמיאס5236

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512790619גת, פלמחים שלב בע"ממגה אורקבוצת צחי נחמיאס5237

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515695559פארק הרקפות בע"ממגה אורקבוצת צחי נחמיאס5238

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513904193פארק מסחר ותעשיה אשתאול בע"ממגה אורקבוצת צחי נחמיאס5239

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516180072מגה אור ישעי בע"ממגה אורקבוצת צחי נחמיאס5240

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513261628אי פי טי יזמות פרויקטים לבניה בע"ממגה אורקבוצת צחי נחמיאס5241

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515038206קרגל להבים בע"ממגה אורקבוצת צחי נחמיאס5242

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516277308מגה אור אנרגיה ירוקה בע"ממגה אורקבוצת צחי נחמיאס5243

מגה אורקבוצת צחי נחמיאס5244
תחנת דלק משגב דב – אגודה שיתופית חקלאית 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570056036

מגה אורקבוצת צחי נחמיאס5245
משגב דב לוגיסטיקה – אגודה שיתופית חקלאית 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570056044

מגה אורקבוצת צחי נחמיאס5246
לוגיסטיקה ניר גלים – אגודה שיתופית חקלאית 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570054155

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570054304א.ת.מ.י אגודה חקלאית שיתופית בע"ממגה אורקבוצת צחי נחמיאס5247

מגה אורקבוצת צחי נחמיאס5248
ביג מגה אור כפר החורש אגודה שיתופית 

חקלאית בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570064279

מגה אורקבוצת צחי נחמיאס5249
החזקות שומריה – מגה אור אגודה שיתופית 

חקלאית בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570066142

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא580018378גת, פלמחים, שלב שותפות מוגבלתמגה אורקבוצת צחי נחמיאס5250

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540296332מגה אור ישעי לוגיסטיקה שותפות מוגבלתמגה אורקבוצת צחי נחמיאס5251

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא-צחי נחמיאסצחי נחמיאסקבוצת צחי נחמיאס5252

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520043464אפסילון בית השקעות בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5253

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513544122אפסילון תכנון פיננסידסק"שקבוצת צחי נחמיאס5254

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515634780אפסילון מכשירים פיננסים בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5255

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550274112אפסילון הזדמנויות שותפות מוגבלתדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5256

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510907850ברטן החזקות והשקעות בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5257

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511016206חיפה סקווש (ניהול 1984) בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5258

דסק"שקבוצת צחי נחמיאס5259
מרכז הספורט הוד השרון (1992) שותפות 

מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550012629

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511675571מרכז הספורט הוד השרון בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5260

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510910300מרכז נופש פתח תקוה בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5261

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520014143כור תעשיות בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5262

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511707879דיאיסי תקשורת וטכנולוגיה בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5263

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMICROWAVE NETWORKS, INC.דסק"שקבוצת צחי נחמיאס5264

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512895608כורשבל בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5265

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרKORIN INSURANCE LIMITEDדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5266

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510433436כור נכסים בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5267

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520025438חברה לנכסים ולבנין בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5268
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511127722אבגד יהלום ניהול ושירותים בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5269

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512484825אם המושבות - הצפון החדש בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5270

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510040900בית הסוחרים בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5271

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510276447גוש 6127 ברחוב הרצל ברג בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5272

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510308315גילת חברה לבניה ושיכון באזורי פתוח בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5273

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512477373דרך המלך 6 (1997) בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5274

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510105281הון חברה להשקעות ונאמנות בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5275

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510081557חברת בית נחמני 22 בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5276

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510276397חברת חלקה 85 בגוש 6127 בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5277

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510276439חלקה 85 ברחוב הרצל בר-ג בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5278

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510058613מרכז הרצליה א' בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5279

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510058639מרכז הרצליה ב' בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5280

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510400757נאה ותקין בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5281

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520033689נכסי הדרים בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5282

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510341605נכסי נחלת בית השואבה בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5283

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513830968נכסים ובנין (מרכזים מסחריים) בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5284

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513709618נכסים ובנין השקעות בינלאומיות (2005) בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5285

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510050214פאר הככר בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5286

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510029366שדר חברה לבנין בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5287

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520028671נווה גד בנין ופתוח בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5288

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510907850ברטן השקעות ואחזקות בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5289

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510535420קריית תעשיות עתירות מדע בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5290

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510464589רמת אילן בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5291

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514518646נוה מול הים בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5292

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510336282נאות החן בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5293

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510360134בנמוט בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5294

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510541576קאמדב בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5295

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרIDB Group USA Investments Inc.דסק"שקבוצת צחי נחמיאס5296

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרPBC USA Investments Inc.דסק"שקבוצת צחי נחמיאס5297

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרPBEL Real Estate Ltdדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5298

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520001736חברת גב-ים לקרקעות בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5299

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510607403מת"ם- מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5300

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512358144מרכז קונגרסים בינלאומי חיפה בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5301

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510821739שת"ם חיפה בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5302

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514189596גב-ים נגב בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5303

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513790220רמת הנשיא גב-ים בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5304

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511921785גב-ים הייטק בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5305

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510069289ביתנים לתעשייה סטנדרטדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5306

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511797557גב-ים ממן נכסים בלוד בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5307

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511870792גב-ים קיסריה בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5308

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510087588גב-ים שירותי ניהול בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5309

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510535420קריית תעשיות עתירות מדעדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5310

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510031834כוכב אור תעשייה ומסחר בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5311

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרQT SPE Member Incדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5312

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרCommercial Property Management LLCדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5313

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGWP Properties LLCדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5314

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGreat Wash Park LLCדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5315

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרExecutive GWP Holdings LLCדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5316

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרExecutive QT Holdings LLCדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5317

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGreat Wash Park LLCדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5318

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGW Management LLCדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5319

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGW SPE Member, Incדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5320

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרIDBG LV GP LLCדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5321

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרQT Management LLCדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5322

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרQT SPE Member Incדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5323

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרSH Management LLCדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5324

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרFIFTH OWNERS LLC 452דסק"שקבוצת צחי נחמיאס5325

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר  PBC USA REAL ESTATE LLCדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5326

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרTowne Square Mall Acquisition LLCדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5327

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרUS Industrial Acquisition LLCדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5328
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דסק"שקבוצת צחי נחמיאס5329
 PBEL DEVELOPERS INDIA PRIVATE

LIMITED
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרPBEL Real Estate India Private Ltdדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5330

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרPBEL Holdings LTDדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5331

דסק"שקבוצת צחי נחמיאס5332
 PBEL Property Development India

.Private Ltd
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זר

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרQT LI Holding LLCדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5333

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרQueensridge Properties LLCדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5334

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרGTC Investment B.Vדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5335

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMicaza b.vדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5336

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרPBS Real Estate Holdings S.R.Lדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5337

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרPBST Developmenta S.R.Lדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5338

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרQueensridge Towers LLCדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5339

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520028036אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5340

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520027509אלביט בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5341

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511826919די.אי.פי אחזקות טכנולוגיה בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5342

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512999756דיליג'נס טכנולוגיות בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5343

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511772766אר די סי רפאל חברה לפתוח בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5344

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514616804אר די סיד בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5345

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאKindite Ltd515610947דסק"שקבוצת צחי נחמיאס5346

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאCodeValue D.T. Ltd515057917דסק"שקבוצת צחי נחמיאס5347

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512988338בריינסגייט בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5348

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרבריינסגייט אינקדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5349

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515065753ניטינוטס בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5350

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515138493סיקסגיל בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5351

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאSixgill Inc651109595דסק"שקבוצת צחי נחמיאס5352

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514279645קרטיהיל (2009) בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5353

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרקרטיהיל אינקדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5354

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאcoramaze technologies GmbHHRB 25145דסק"שקבוצת צחי נחמיאס5355

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515736411קורמייז טכנולוגיות בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5356

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511930125סלקום ישראל בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5357

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514389246דינמיקה רשת חנויות תקשורת בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5358

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550207765סלקום תקשורת קווית-שותפות מוגבלתדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5359

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513078238סלקום אחזקות (2001) בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5360

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511930190נטוויז'ן בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5361

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514268135סייפווי פתרונות אבטחת מידע בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5362

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא013513789222 נטוויז'ן תקשורת נייחת 2006 בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5363

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515784536סי.ג'י ניהול בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5364

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540279973סי.ג'י נטוורק שותפות מוגבלתדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5365

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515773083סי.אמ.ג'י ניהול נטוורק בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5366

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540279510סי.אמ.ג'י נטוורק שותפות מוגבלתדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5367

דסק"שקבוצת צחי נחמיאס5368
ועידן פתרונות קונפרנסינג עסקיים - שותפות 

מוגבלת
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550277016

דסק"שקבוצת צחי נחמיאס5369
ברק אי.טי.סי (1999) החברה לשרותי בזק 

בינלאומיים (אחזקות לווין) בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512806316

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515404770מובילאב טכנולוגיות בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5370

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514946862איי.בי.סי איזראל ברודבאנד קומפני (2013) בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5371

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540290350איי.בי.סי (אנלימיטד) החזקות שותפות מוגבלתדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5372

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516024148איי.בי.סי החזקות ש.כ. בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5373

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520018482מהדרין בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5374

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520025230פרי אור בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5375

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512572157מהדרין נדל"ן בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5376

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510423569הדרי בית ליד בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5377

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511006819מהדרין יצוא בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5378

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550208888מהדרין תנופורט יצוא ש.מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5379

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513142430מהדרין תנופורט יצוא בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5380

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMehadrin Tnuport Marketing (UK) LTDדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5381

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMTEX Holland B.Vדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5382

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMehadrin USA Inc.דסק"שקבוצת צחי נחמיאס5383

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMehadrin International SARLדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5384

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMehadrin Services SARLדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5385

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550214621גן פלח ש.מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5386

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513427633גן פלח בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5387

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550220230ב.נ.ל תעשיות תשתית ואנרגיה ש.מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5388
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512058397ב.נ.ל תעשיות תשתית ואנרגיה בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5389

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512611658מרים שוהם בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5390

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאתאגיד זרMehadrin Central Europe A.Gדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5391

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512812421אס.טי.אם יצוא חקלאי בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5392

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550247167מים צלולים בשרון הצפוני ש.מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5393

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514800622הדרי רימון בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5394

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512149071מיזם ניהול קרנות בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5395

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא570050096שדות נגב אגודה שיתופית חקלאית בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5396

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510458037גבעת אונו בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5397

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510504582עפרונים בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5398

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511004293שכונת נאה בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5399

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511180713גאס דר בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5400

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510193204חברת מגרש א בגוש 6214 תל אביב בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5401

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510193220חברת מגרש ג בגוש 6214 תל אביב בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5402

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510193212חברת מגרש ב בגוש 6214 תל אביב בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5403

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510535719חניון אואזיס בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5404

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510005705הדירה החסכונית בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5405

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512710286גב ים נחשולים בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5406

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513550707גבעת גב ים בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5407

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520016270חברה למעונות בארץ ישראל בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5408

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512357054אלתם אחזקות (1996) בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5409

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511604548אלתם חממה טכנולוגיות בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5410

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512830004ג.ב. אחזקות לווין בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5411

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514538040גולן טלקום בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5412

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514738193גולן טלקום בינלאומי בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5413

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514689280גולן טל תקשורת (2011) בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5414

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515784536סי.ג'י ניהול בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5415

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540279973סי.ג'י נטוורק שותפות מוגבלתדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5416

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515773083סי.אמ.ג'י ניהול נטוורק בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5417

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540279510סי.אמ.ג'י נטוורק שותפות מוגבלתדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5418

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלאCellcom Fixed Line Communications IncEIN - 37-9107325דסק"שקבוצת צחי נחמיאס5419

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516336518נופר אנרג' מהדרין (ניהול) בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5420

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא540304441נופר אנרג' מהדרין ש.מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5421

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520023896חברת השקעות דיסקונט בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5422

לאלאלאלאלאלאכןלאלאלא511576209אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5423

לאלאלאלאלאלאכןלאלאלא511853699אפסילון חיתום והנפקות בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5424

לאלאלאלאלאלאכןלאלאלא515538064אפסילון ניהול תיקי השקעות בע"מדסק"שקבוצת צחי נחמיאס5425

קבוצת קופ"ח מאוחדת5426
קבוצת קופ"ח 

מאוחדת
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511003485יאלון (הרחבה 1983) בע"מ

קבוצת קופ"ח מאוחדת5427
קבוצת קופ"ח 

מאוחדת
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא589958495קופ"ח מאוחדת

לאלאלאהחסנת גפ"מ (11.2)לאלאלאלאלאלא514479732אנרגיית רוח אילת אשקלון בע"מקצא"אקבוצת קצא"א5428

לאלאלאהחסנת גפ"מ (11.2)לאלאלאלאלאלא515633253קו צינור אירופה אסיה בע"מקצא"אקבוצת קצא"א5429

לאלאלאהחסנת גפ"מ (11.2)לאלאלאלאלאלא514504828שירותי תחנות כוח אילת אשקלון בע"מקצא"אקבוצת קצא"א5430

לאלאלאהחסנת גפ"מ (11.2)לאלאלאלאלאלא513343517שירותי תשתיות אילת-אשקלון בע"מקצא"אקבוצת קצא"א5431

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512665613אלבדיע בע"מכראם אמאל וסוהילקבוצת רדיו א-שמס5432

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512076613אלבסמה בע"מכראם אמאל וסוהילקבוצת רדיו א-שמס5433

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-אמאל כראםאמאל כראםקבוצת רדיו א-שמס5434

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא515904449אשמס אף אם בע"מכראם אמאל וסוהילקבוצת רדיו א-שמס5435

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512335019יאסמין (ביתינו) בע"מכראם אמאל וסוהילקבוצת רדיו א-שמס5436

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513381921מ.י.אשמס-נט בע"מכראם אמאל וסוהילקבוצת רדיו א-שמס5437

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511952855מעון נצרת בע"מכראם אמאל וסוהילקבוצת רדיו א-שמס5438

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-סוהיל כראםסוהיל כראםקבוצת רדיו א-שמס5439

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513251009רדיו א-שמס בע"מכראם אמאל וסוהילקבוצת רדיו א-שמס5440

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-דוד אסטנג'לוב דוד אסטנג'לובקבוצת רדיו הבירה5441

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513922633טל אס יזום והשקעות בע"מדוד אסטנג'לובקבוצת רדיו הבירה5442

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514506690טל אס נדלן מניב בע"מדוד אסטנג'לובקבוצת רדיו הבירה5443

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514429018טל אס ניהול נכסים וחנויות בע"מדוד אסטנג'לובקבוצת רדיו הבירה5444

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514041532מכרז ירושלים 2007 בע"מדוד אסטנג'לובקבוצת רדיו הבירה5445

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515277622סטאר פורט בע"מדוד אסטנג'לובקבוצת רדיו הבירה5446

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא550229066רדיו הבירה שותפות מוגבלתדוד אסטנג'לובקבוצת רדיו הבירה5447
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לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-דועא זיאדדועא זיאדקבוצת רדיו נאס5448

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515886927ו.ז.נ. יזמות ובניה בע"מעומרי ודועא זיאדקבוצת רדיו נאס5449

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514110048זיאד אלעומרי להשקעות בע"מעומרי ודועא זיאדקבוצת רדיו נאס5450

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515562163לוקנדה בתי קפה בע"מעומרי ודועא זיאדקבוצת רדיו נאס5451

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא515499754מלון אוליבייה בע"מעומרי ודועא זיאדקבוצת רדיו נאס5452

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514970896ע. רנד - חברה להשקעות ולאחזקות (2013) בע"מעומרי ודועא זיאדקבוצת רדיו נאס5453

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514978162ע. רנד - חברה לנדל"ן  (2013) בע"מעומרי ודועא זיאדקבוצת רדיו נאס5454

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-עומרי זיאדעומרי זיאדקבוצת רדיו נאס5455

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא515914638רדיו נאס 103.3 אפ אם בע"מעומרי ודועא זיאדקבוצת רדיו נאס5456

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511370298רנד חברה לרווחה נפשית למשפחה בע"מעומרי ודועא זיאדקבוצת רדיו נאס5457

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512392598א.אורגד אחזקותאליהו אורגדקבוצת רדיו תשעים5458

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא520025420אגרידב חב לפתוח חקלאי ארצות חוץ בע"מאליהו אורגדקבוצת רדיו תשעים5459

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-אהרון אורגדאהרון אורגדקבוצת רדיו תשעים5460

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512392598אורגד חשן בע"מאליהו אורגדקבוצת רדיו תשעים5461

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא512392580אורגד נופר בע"מאליהו אורגדקבוצת רדיו תשעים5462

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא514565852אורגד ש.נ. בע"מיובל אורגדקבוצת רדיו תשעים5463

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-אליהו אורגדאליהו אורגדקבוצת רדיו תשעים5464

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא510214968חברה להדברת עשבי בר בע"מאליהו אורגדקבוצת רדיו תשעים5465

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-יובל אורגדיובל אורגדקבוצת רדיו תשעים5466

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא514214063רדיו תשעים בע"מרדיו תשעיםקבוצת רדיו תשעים5467

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511110975שלג לבן 1986 בע"מאליהו אורגדקבוצת רדיו תשעים5468

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא513015065אלמוגיא תקשורת בע"מרוני אלגרנטיקבוצת רוני אלגרנטי5469

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא511993479מדיאנה, תקשורת בע"מרוני אלגרנטיקבוצת רוני אלגרנטי5470

לאלאלאלאלאכןלאלאלאלא512097312קול הים האדום בע"מרוני אלגרנטיקבוצת רוני אלגרנטי5471

לאלאלאלאכןלאלאלאלאלא-רוני אלגרנטירוני אלגרנטיקבוצת רוני אלגרנטי5472

לאלאלאלאלאלא515108462חברת פיתוח מתחמי רכבת ישראל בע"מרכבת ישראלקבוצת רכבת ישראל5473
מסילות ברזל שאינן מסילות 

ברזל מקומיות (18.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא520043613רכבת ישראל בע"מרכבת ישראלקבוצת רכבת ישראל5474
מסילות ברזל שאינן מסילות 

ברזל מקומיות (18.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא515108470רכבת ישראל מטענים בע"מרכבת ישראלקבוצת רכבת ישראל5475
מסילות ברזל שאינן מסילות 

ברזל מקומיות (18.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515429306גוד פארם בע"מרשת חנויות רמי לויקבוצת רמי לוי5476

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515839322המועדון של רמי לוי בע"מרשת חנויות רמי לויקבוצת רמי לוי5477

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513573972הרכבת במושבה בע"מרמי לויקבוצת רמי לוי5478

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514809813השקמה אן.ג'י.אן תקשורת בינלאומית 015 בע"מרשת חנויות רמי לויקבוצת רמי לוי5479

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512029869השקמה מחסני מזון בע"מרמי לויקבוצת רמי לוי5480

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511170524חורש רמות השקמה ב' בע"מרמי לויקבוצת רמי לוי5481

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514264076טופז ירושלים בע"מרמי לויקבוצת רמי לוי5482

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514177856לב שנער אחזקות בע"מרמי לויקבוצת רמי לוי5483

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515126720לוי לוינגר השקעות בע"מרמי לויקבוצת רמי לוי5484

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513318931לוי שליט בע"מ רמי לויקבוצת רמי לוי5485

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514018647מגה אור רמי לוי בע"מרמי לויקבוצת רמי לוי5486

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550253173מילואות פרי גליל ש. מוגבלתרשת חנויות רמי לויקבוצת רמי לוי5487

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514373786מעשר ללוי בע"מרמי לויקבוצת רמי לוי5488

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514005677עין חמד נכסים והשקעות בע"מרמי לויקבוצת רמי לוי5489

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520038258קופיקס גרופ בע"מרשת חנויות רמי לויקבוצת רמי לוי5490

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515449627קניון מבשרת ניהול בע"מרמי לויקבוצת רמי לוי5491

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511884561ר.א.ש חברה לבניה והשקעות בע"מרמי לויקבוצת רמי לוי5492

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514291632רום סלע בע"מרמי לויקבוצת רמי לוי5493

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514188341רם שם נכסים בע"מרמי לויקבוצת רמי לוי5494

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514970680רמדן נכסים בע"מרמי לויקבוצת רמי לוי5495

לאלאלאלאלאלאכןלאלאלא-רמי לוירמי לויקבוצת רמי לוי5496
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לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511086738רמי לוי שיווק השקמה בע"מרמי לויקבוצת רמי לוי5497

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514473628רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע"מרשת חנויות רמי לויקבוצת רמי לוי5498

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513770669רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מרשת חנויות רמי לויקבוצת רמי לוי5499

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513748160ש.ב.ח שער לירושלים בע"מרמי לויקבוצת רמי לוי5500

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513722041ש.ל.ר אחזקות בע"מרמי לויקבוצת רמי לוי5501

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550132890שותפות קניון מבשרתרמי לויקבוצת רמי לוי5502

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא558172797שותפות רמי לוי משהא אחזקותרמי לויקבוצת רמי לוי5503

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515861631שי אודם בע"מרמי לויקבוצת רמי לוי5504

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא512029869שיווק השקמה מודיעין בע"מרמי לויקבוצת רמי לוי5505

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514130996שמרדן חב' לבנייה והשקעותרמי לויקבוצת רמי לוי5506

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516346525שיווק השקמה רמות בע"מרשת חנויות רמי לויקבוצת רמי לוי5507

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511483133ישראייר תעופה ותיירות בע"מרשת חנויות רמי לויקבוצת רמי לוי5508

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514714740ר.ל. מלון נוף הרכס בע"מרשת חנויות רמי לויקבוצת רמי לוי5509

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514470194מגורי נוף הרכס בע"מרשת חנויות רמי לויקבוצת רמי לוי5510

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא516383221מלון ר.ל. תל אביב בע"מרשת חנויות רמי לויקבוצת רמי לוי5511

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514605013גלובלאידוקס בע"מרשת חנויות רמי לויקבוצת רמי לוי5512

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514373232ארבעת המינים בע"משופרסלקבוצת שופרסל5513

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514812411בלה און ליין בע"מ שופרסלקבוצת שופרסל5514

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510894587גידרון תעשיות בע"מ שופרסלקבוצת שופרסל5515

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510762933היפר כל בע"משופרסלקבוצת שופרסל5516

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511137283היפר רשת הגל הירוק בע"משופרסלקבוצת שופרסל5517

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510677354הנץ יבואנים ויצואנים בע"משופרסלקבוצת שופרסל5518

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510807092חברת הנכסים של שופרסל בע"משופרסלקבוצת שופרסל5519

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511187528לב המפרץ בע"משופרסלקבוצת שופרסל5520

שופרסלקבוצת שופרסל5521
מ.כ. ייבוא ושיווק מוצרי מזון ותוצרת חקלאית 

בע"מ
לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514047489

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510851579עורבני חברה להשקעות בע"מ שופרסלקבוצת שופרסל5522

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510303787קטיף בע"משופרסלקבוצת שופרסל5523

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514047455שופרסל אחזקות בע"משופרסלקבוצת שופרסל5524

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא511479511שופרסל ביילסול השקעות בע"משופרסלקבוצת שופרסל5525

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא520022732שופרסל בע"מ שופרסלקבוצת שופרסל5526

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא515870822שופרסל טרוול בע"משופרסלקבוצת שופרסל5527

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא514878099שופרסל נדל"ן בע"משופרסלקבוצת שופרסל5528

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא513881045שופרסל פיננסיים ניהול בע"משופרסלקבוצת שופרסל5529

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא550225171שופרסל פיננסיים שותפות מוגבלתשופרסלקבוצת שופרסל5530

לאלאלאלאלאלאלאכןלאלא510845498תנשמת חברה להשקעות בע"משופרסלקבוצת שופרסל5531

לאלאלאלאלאלא514892801שפיר הנדסה ותעשיה בע"משפירקבוצת שפיר5532
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא511553232שפיר מבנים 1991 בע"משפירקבוצת שפיר5533
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא513753574שפיר מחצבות ותעשיות בע"משפירקבוצת שפיר5534
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא512201542שפיר אנרגיה בע"משפירקבוצת שפיר5535
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא510325053שפיר תעשיות בע"משפירקבוצת שפיר5536
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא511780975אחים רויכמן (שומרון) תשתיות 1993 בע"משפירקבוצת שפיר5537
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא550223614דסאל מרחבים הובלה בתפזורת (שותפות)שפירקבוצת שפיר5538
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא516035847פקר שפי - ברזל לבנין בע"משפירקבוצת שפיר5539
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא515867364מסועכו בע"משפירקבוצת שפיר5540
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא510500242שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"משפירקבוצת שפיר5541
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא514103142שפיר מגורים ובניין בע"משפירקבוצת שפיר5542
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא514058494שפיר חניון הלאום בע"משפירקבוצת שפיר5543
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא514874155חוצה צפון בע"מ - 6שפירקבוצת שפיר5544
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

שפירקבוצת שפיר5545
שפיר הנדסה אזרחית וימית - אימפרזה פיצרוטי - 

(EPC) כביש 6 - מיזם משותף
לאלאלאלאלאלא540261658

מסילות ברזל מקומיות 
(17.1)

לא
חיפושי נפט 

וגז טבעי 
(7.1), פצלי 

לא
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לאלאלאלאלאלא515213452דרך נוף נתיבי הצפון בע"משפירקבוצת שפיר5546
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא513795088הנתיב המהיר בע"משפירקבוצת שפיר5547
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

שפירקבוצת שפיר5548
סופר אנ. ג'י. חדרה והעמקים חברה לחלוקת גז 

טבעי בע"מ
לאלאלאלאלאלא514820869

מסילות ברזל מקומיות 
(17.1)

לא
חיפושי נפט 

וגז טבעי 
(7.1), פצלי 

לא

לאלאלאלאלאלא514127588סופר אנ. ג'י. חברה לחלוקת גז טבעי בע"משפירקבוצת שפיר5549
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא515035871אשטרום שפיר הקמת נמל חדש בע"משפירקבוצת שפיר5550
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא516015674כפיר רכבת קלה בע"משפירקבוצת שפיר5551
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא516180288ג'יי-נט או אנד אם בע"משפירקבוצת שפיר5552
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא515759157שפיר פיצרוטי כביש 16 בע"משפירקבוצת שפיר5553
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא516029071שפיר - פיצרוטי כביש 16 קבלן הפעלה ותחזוקה בע"שפירקבוצת שפיר5554
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא540288966שפיר הנדסה אזרחית וימית-אימפרסה פיצרוטי כביש 16 קבלן הקמה מיזם משותףשפירקבוצת שפיר5555
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא540281003שותפות שפיר פיצרוטי נכסיםשפירקבוצת שפיר5556
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא515622132שפיר תפעול ואחזקה בע"משפירקבוצת שפיר5557
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא515955201שפיר אוריין לוגיסטיקה בע"משפירקבוצת שפיר5558
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא516179777שפיר אוריין תפעול ותחזוקה בע"משפירקבוצת שפיר5559
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא516224060לייט טי אל וי אן טי איי בע"משפירקבוצת שפיר5560
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא516320405קבוצת לב האופק בע"משפירקבוצת שפיר5561
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא512443052שפיר תשתית בע"משפירקבוצת שפיר5562
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא514410117ש.פ.ר בנייה בע"משפירקבוצת שפיר5563
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא514589373שפיר הנדסה - קריית ההדרכה בנגב בע"משפירקבוצת שפיר5564
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא513947960שפיר פרוייקטים אירופה בע"משפירקבוצת שפיר5565
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא512546888שפיר מבנים ונכסים בע"משפירקבוצת שפיר5566
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא514045715שפיר פרוייקטים אירופה השקעות (2007) בע"מ שפירקבוצת שפיר5567
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא511620650שפיר אספלטשפירקבוצת שפיר5568
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא515160968סופר אנ. ג'י. תפעולשפירקבוצת שפיר5569
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא515600021אופק מימון הון חוזר בע"משפירקבוצת שפיר5570
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא512201534יוסף רויכמן בע"משפירקבוצת שפיר5571
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא513825463אחים רויכמן הובלת חומרים בע"משפירקבוצת שפיר5572
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא510229289מחצבת העמק בע"משפירקבוצת שפיר5573
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא510108855סולוף ושות' בע"משפירקבוצת שפיר5574
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא510686637ח.פ.ק. מפעלי אבן וחציבה בע"משפירקבוצת שפיר5575
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא510403801גבעת הכרזנטמות בע"משפירקבוצת שפיר5576
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא511554719ורד תעשיות בטון מוכן בע"משפירקבוצת שפיר5577
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא 516100799שפיר קריית המודיעין בע"משפירקבוצת שפיר5578
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא 516110889נתיבים מהירים לתל אביב בע"משפירקבוצת שפיר5579
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלאלא-הראל שפיראהראל שפיראקבוצת שפיר5580
מסילות 
ברזל 

מקומיות 
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 

לאלאלאלאלאלאלא-ישראל שפיראישראל שפיראקבוצת שפיר5581
מסילות 
ברזל 

מקומיות 
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 

לאלאלאלאלאלאלא-גיל שפיראגיל שפיראקבוצת שפיר5582
מסילות 
ברזל 

מקומיות 
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 

לאלאלאלאלאלאלא-חן שפיראחן שפיראקבוצת שפיר5583
מסילות 
ברזל 

מקומיות 
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 

לאלאלאלאלאלאתאגיד זרMycopro LTDשפירקבוצת שפיר5584
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלאתאגיד זר  Silayשפירקבוצת שפיר5585
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלאתאגיד זרLASTYCONשפירקבוצת שפיר5586
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלאתאגיד זרTABANI DIABASEשפירקבוצת שפיר5587
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלאתאגיד זר Shapir d.o.oשפירקבוצת שפיר5588
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלאתאגיד זר SC HENCO PROJECT CONSTANZA SRLשפירקבוצת שפיר5589
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלאתאגיד זרShapir Sibiu S.R.Lשפירקבוצת שפיר5590
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלאתאגיד זרSARRYA INVESTMENTS שפירקבוצת שפיר5591
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלאתאגיד זרShapir Pipera S.R.Lשפירקבוצת שפיר5592
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא-שפיר - פיצרוטי מיזם משותףשפירקבוצת שפיר5593
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא516283173נסיה ספנות ואחזקות בע"משפירקבוצת שפיר5594
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא
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לאלאלאלאלאלאתאגיד זרHolland Shallow Seas Dredging Limitedשפירקבוצת שפיר5595
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלאתאגיד זרHolland Shallow Seas Dredging Limitedשפירקבוצת שפיר5596
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלאתאגיד זרShallow Seas Dredging Co. Ltdשפירקבוצת שפיר5597
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלאתאגיד זרDredging Limited שפירקבוצת שפיר5598
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא515618247ג.ש. סייפן בע"מגיל שפיראקבוצת שפיר5599
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא514069335געש רן בע"מגיל שפיראקבוצת שפיר5600
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא515618189י.ש. יסעור ניהול והשקעות בע"מישראל שפיראקבוצת שפיר5601
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא514069319א.א - עין בע"מישראל שפיראקבוצת שפיר5602
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא515618163ח.ש. אנפה ניהול והשקעות בע"מחן שפיראקבוצת שפיר5603
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא514069434גן-שם בע"מחן שפיראקבוצת שפיר5604
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא516068053גרניט ח.ש ניהול נכסי נאמנות בע"מחן שפיראקבוצת שפיר5605
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא515618213ה.ש. עיט ניהול והשקעות בע"מהראל שפיראקבוצת שפיר5606
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

לאלאלאלאלאלא514069327לב - גשר בע"מהראל שפיראקבוצת שפיר5607
מסילות ברזל מקומיות 

(17.1)
לא

חיפושי נפט 
וגז טבעי 

(7.1), פצלי 
לא

קבוצת שפיר5608
ישראל, הראל, גיל 

וחן שפירא
לאלאלאלאלאלא514998558א.ש. עפרוני ניהול והשקעות בע"מ

מסילות ברזל מקומיות 
(17.1)

לא
חיפושי נפט 

וגז טבעי 
(7.1), פצלי 

לא

קבוצת שפיר5609
ישראל, הראל, גיל 

וחן שפירא
לאלאלאלאלאלא514705532א.ש. חצב ניהול והשקעות (2011) בע"מ

מסילות ברזל מקומיות 
(17.1)

לא
חיפושי נפט 

וגז טבעי 
(7.1), פצלי 

לא

קבוצת שפיר5610
ישראל, הראל, גיל 

וחן שפירא
Limestone HS Trustלאלאלאלאלאלאנאמנות זרה

מסילות ברזל מקומיות 
(17.1)

לא
חיפושי נפט 

וגז טבעי 
(7.1), פצלי 

לא

קבוצת שפיר5611
ישראל, הראל, גיל 

וחן שפירא
Dolonite GS Trustלאלאלאלאלאלאנאמנות זרה

מסילות ברזל מקומיות 
(17.1)

לא
חיפושי נפט 

וגז טבעי 
(7.1), פצלי 

לא

קבוצת שפיר5612
ישראל, הראל, גיל 

וחן שפירא
Basalt3 IS Trustלאלאלאלאלאלאנאמנות זרה

מסילות ברזל מקומיות 
(17.1)

לא
חיפושי נפט 

וגז טבעי 
(7.1), פצלי 

לא

קבוצת שפיר5613
ישראל, הראל, גיל 

וחן שפירא
Basalt4 IS Trustלאלאלאלאלאלאנאמנות זרה

מסילות ברזל מקומיות 
(17.1)

לא
חיפושי נפט 

וגז טבעי 
(7.1), פצלי 

לא

קבוצת שפיר5614
ישראל, הראל, גיל 

וחן שפירא
Granit HS Trustלאלאלאלאלאלאנאמנות זרה

מסילות ברזל מקומיות 
(17.1)

לא
חיפושי נפט 

וגז טבעי 
(7.1), פצלי 

לא

קבוצת שפיר5615
ישראל, הראל, גיל 

וחן שפירא
Limestone SF LLCלאלאלאלאלאלאתאגיד זר

מסילות ברזל מקומיות 
(17.1)

לא
חיפושי נפט 

וגז טבעי 
(7.1), פצלי 

לא

קבוצת שפיר5616
ישראל, הראל, גיל 

וחן שפירא
Dolonite GS 75 Kenmar st NY LLCלאלאלאלאלאלאתאגיד זר

מסילות ברזל מקומיות 
(17.1)

לא
חיפושי נפט 

וגז טבעי 
(7.1), פצלי 

לא

לאלאלאלאלאלא510618077 אברהם לבנת בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5617
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512508185 כרמן ניהול ונכסים (1997) בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5618
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלאתאגיד זרArava Holland B.Vצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5619
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלאתאגיד זרArava USA Incצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5620
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלאתאגיד זרCarmen Properties and Investments (USA) Incצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5621
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלאתאגיד זרINTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORTתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5622
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלאMAMAN EURO LOGISTIC S.R.OC 16041תעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5623
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512417718א. לבנת מטעים בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5624
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512747163א.ו.ל טכנולוגיות איוורור בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5625
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא513236281אברהם לבנת השקעות (2002) בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5626
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא513359661אברהם לבנת מימון (2003) בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5627
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא513095794אגד תעבורה בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5628
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא514755461או.פי.אס.אי (אי או אר) בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5629
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא514408111או.פי.אס.אי (אס.סי.אס) בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5630
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא511919896או.פי.אס.אי (שינוע בינלאומי) בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5631
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

או.פי.אר.אס בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5632
514266527

לאלאלאלאלאלא
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512762840אור אסף השקעות בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5633
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512032459אוריסל (1994) בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5634
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא514630888אי פי ג'י ישראל אוויאישןתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5635
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא520042383אייץ' אנד או אופנה בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5636
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא513480947אייץ' אנד או רשתות אופנה (2003) בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5637
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512606567אלדן שירותי דרך בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5638
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא540273398אלקטרה - שמרלינג מערכות היברידיותתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5639
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא515236982אפולו ג'י. אס. אי בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5640
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512760349אריזות יוניברס בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5641
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא511763963ארכיב 2000 בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5642
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא511606295ארכיב ירושלים בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5643
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512200940בנקום מערכות אבטחה בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5644
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא515849826ג'י.איי. ונצ'רס בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5645
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא
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לאלאלאלאלאלא511797557גב-ים ממן נכסים בלוד בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5646
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא511149775גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומיים בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5647
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא511822595גליל מערבי (1993) חברה להובלה בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5648
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא513492330גרנד אוטומוטיב בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5649
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא550215719גרנד אוטומוטיב שותפות מוגבלתתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5650
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא515593689ד"ר שופ בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5651
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא514458405דהן ועמר הנגב והערבה בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5652
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא515530590דיאלמייאפ ישראל בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5653
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא515142651ה.ש זמיר סוכנויות בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5654
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא513998062הובלות שרון – י.ג (2007) בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5655
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512783986המשביר אחזקות (1999) בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5656
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512969965הנגב והערבה חברה להובלה בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5657
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

וואלה טורס בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5658
513845461

לאלאלאלאלאלא
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא513822486וואלה פיי בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5659
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא515062560וויז-סאפורט ישראל שירותי ניהול בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5660
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא550255111וויז -סאפורט ישראל (שותפות מוגבלת)צביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5661
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512306986ונטה שיווק (1996) בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5662
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

זואי החזקות בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5663
512646274

לאלאלאלאלאלא
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא510701196ח.ת.מ.ח – חברת תעשיות מפרץ חיפה בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5664
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512952763חקלאות ימית דגים בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5665
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא515739183טי.איי.אמ. גלובל ספשייליסט בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5666
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא516129087טי.אל.ג'י - טי.אס טכנולוגיות בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5667
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא516129087טי.אל.ג׳י- טי.אס טכנולוגיות בע״מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5668
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא511536328טי.אס.פי- תעבורה מוצרי סיליקה בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5669
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא511421562טל לימוזין סרוויס בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5670
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא514936665טרי - וול (ישראל) פתרונות אריזה בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5671
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512521600יו.בי.איי. אולטרא אוטובוסים ישראל (1997) בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5672
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא510950587יוזמה גליל אחזקות (1982) בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5673
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא511885469יוזמה גליל חברה להובלה (1993) בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5674
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512004235יוניברסל משאיות ישראל בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5675
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא560022204ימקום הולדינגס בי.וי.צביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5676
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא510775471ישפרא מבית אי.איי בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5677
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא513727842ישראלימו השכרת רכב בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5678
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512025982כרמן מימון (1994) בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5679
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא511904963כרמן נכסים והשקעות בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5680
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512254871לאופר תעופה GHI בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5681
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא515751527לה פרינה-אל טליו בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5682
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512714049לוגיסטיקר בונדד (1998) בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5683
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512713397לוגיסטיקר בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5684
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא515818243לוגיסטיקר ממגורות בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5685
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512674490מ.מ.מ. מפעלי מטמנות מאוחדים (1998) בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5686
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512779042מ.ת.ר מפעלי תעשיות רכבת (1999) בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5687
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא511556532מגדלי הערבה ליצוא בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5688
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512776394מד 1 אי.סי.-1 (1999) בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5689
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא515858447מולטיסנס ישראל זיהוי ביומטרי בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5690
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512969981מוסך הנגב המרכזי בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5691
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא511753527ממן - לוגיסטיקה והשקעות (1992) בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5692
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא513371872ממן אוויאישיין בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5693
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא515071124ממן גלובוס בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5694
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא513418830ממן מטענים ואבטחה בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5695
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא520036435ממן מסופי מטען וניטול בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5696
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא514939974ממן תשתיות בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5697
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא514955491ממן תשתיות דימונה בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5698
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא515395952מרחבים טל בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5699
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא516022613סופר לוג'יסטיקס בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5700
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא
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לאלאלאלאלאלא512678673סייפרטק בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5701
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא514783547עמק הירדן חברה להובלה בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5702
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא558341632עסקה משותפת המלאכה 12 שותפות מוגבלתצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5703
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא515530673צבי לבנת (2016) בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5704
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא515119097צבי לבנת בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5705
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלאלא-צביקה לבנתצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5706
מחסן מסוף 

מטענים 
אווירי 

לאלא

לאלאלאלאלאלא514173640ק.ל.פ ממן בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5707
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא515051175קול- שיא תקשורת בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5708
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

קמה תקשורת (1996) בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5709
512415746

לאלאלאלאלאלא
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

שופמיינד בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5710
512896739

לאלאלאלאלאלא
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

שי לבנת אחזקות בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5711
512642166

לאלאלאלאלאלא
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא515760361שמרלינג-אקולין בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5712
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא511111403שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5713
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא550273106ת.א.מ.- פרוייקטים ימיים שותפות מוגבלתתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5714
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא515588200ת.א.מ. - עבודות ימיות בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5715
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא550209076ת.ג.א תשתיות גליל מערבי- שותפות מוגבלתתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5716
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא513152744ת.ג.א תשתיות גליל מערבי - מנהלים כלליים בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5717
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512751629ת.ג.א. תשתיות - מנהלים כללים בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5718
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא550018063ת.ג.א. תשתיות - שותפות מוגבלתתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5719
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא510785926תידלוק ישראל חברה להובלת דלק בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5720
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא514046804תמיג שיווק צמיגים 2007 בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5721
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512562422תעבורה אחזקות בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5722
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא510539299תעבורה אנרגיה (2018) בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5723
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא515370633תעבורה גלובל בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5724
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא510480965תעבורה נכסים בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5725
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא510864549תעלמרין בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5726
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512572744תעשיות חרושת חומרי נפץ (1997) בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5727
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא513781625תקשוב 360 בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5728
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא513740837תקשוב גלובל תקשורת בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5729
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא515732865תקשוב מהבית בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5730
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא515109213תקשוב סוכנות לביטוח (2014) בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5731
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא512287186תקשובים - מרכז תקשורת עסקי בע"מצביקה לבנתקבוצת תעבורה אחזקות5732
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא514472687תשתית משאיות בע"מתעבורהקבוצת תעבורה אחזקות5733
מחסן מסוף מטענים אווירי 

(21.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא510234487קו מוצרי דלק בע"מתש"ןקבוצת תש"ן5734
אחסון תזקיקים והזרמת 

תזקיקים (10.1)
לאלאלא

לאלאלאלאלאלא520027293תשתיות נפט ואנרגיה בע"מתש"ןקבוצת תש"ן5735
אחסון תזקיקים והזרמת 

תזקיקים (10.1)
לאלאלא

______________________________
מיכל כהן

הממונה על התחרות
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