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שם החברהשם הקבוצהד"מס
מספר תאגיד 

(.צ.ח./פ.ח)
מספר תאגידשם השולט

-אין שולט520038506מ"אלוני חץ נכסים והשקעות בעקבוצת אלוני חץ1

520038506מ"אלוני חץ נכסים והשקעות בע520026683מ"אמות השקעות בעקבוצת אלוני חץ2

520038506מ"אלוני חץ נכסים והשקעות בע513901371מ"אנרגיות מתחדשות בע– יקס 'אנרגקבוצת אלוני חץ3

513981324מ"אלוני חץ גלובל בע513938167מ"ברילקו ניהול בעקבוצת אלוני חץ4

520038506מ"אלוני חץ נכסים והשקעות בע513981324מ"אלוני חץ גלובל בעקבוצת אלוני חץ5

520038506מ"אלוני חץ נכסים והשקעות בע515803815מ"אלוני חץ ברוקטון אוורלאסט בעקבוצת אלוני חץ6

515803815מ"אלוני חץ ברוקטון אוורלאסט בע515785285מ" בע101אלפא בראבו נכסים קבוצת אלוני חץ7

515803815מ"אלוני חץ ברוקטון אוורלאסט בע515780070מ" בע102אלפא בראבו נכסים קבוצת אלוני חץ8

515803815מ"אלוני חץ ברוקטון אוורלאסט בע515777365מ" בע103אלפא בראבו נכסים קבוצת אלוני חץ9

515803815מ"אלוני חץ ברוקטון אוורלאסט בע515785269מ" בע104אלפא בראבו נכסים קבוצת אלוני חץ10

515803815מ"אלוני חץ ברוקטון אוורלאסט בע515780005מ" בע105אלפא בראבו נכסים קבוצת אלוני חץ11

515803815מ"אלוני חץ ברוקטון אוורלאסט בע515780021מ" בע106אלפא בראבו נכסים קבוצת אלוני חץ12

515803815מ"אלוני חץ ברוקטון אוורלאסט בע515780088מ" בע107אלפא בראבו נכסים קבוצת אלוני חץ13

515803815מ"אלוני חץ ברוקטון אוורלאסט בע515780047מ" בע108אלפא בראבו נכסים קבוצת אלוני חץ14

515803815מ"אלוני חץ ברוקטון אוורלאסט בע515783942מ" בע109אלפא בראבו נכסים קבוצת אלוני חץ15

515803815מ"אלוני חץ ברוקטון אוורלאסט בע515784528מ" בע110אלפא בראבו נכסים קבוצת אלוני חץ16

515803815מ"אלוני חץ ברוקטון אוורלאסט בע515788909מ"אלפא בראבו נכסים שותף כללי בעקבוצת אלוני חץ17

520038506מ"אלוני חץ נכסים והשקעות בע515361434מ" סאמר בוסטון בע125אלוני חץ קבוצת אלוני חץ18

520038506מ"אלוני חץ נכסים והשקעות בע513981282מ" אטלנטיק בוסטון בע745אלוני חץ קבוצת אלוני חץ19

520038506מ"אלוני חץ נכסים והשקעות בע515554848מ"בע' אלוני חץ דאבנפורט קיימברידגקבוצת אלוני חץ20

513981324מ"אלוני חץ גלובל בע513981290מ"וינקה בעקבוצת אלוני חץ21

520026683מ"אמות השקעות בע515352839מ"ן בע"אמות יזום ופיתוח נדלקבוצת אלוני חץ22

520026683מ"אמות השקעות בע511869257מ"חוצות אלונים בעקבוצת אלוני חץ23

520026683מ"אמות השקעות בע510820103מ"אזדרכת חברה להשקעות בעקבוצת אלוני חץ24

520026683מ"אמות השקעות בע512083932מ"בע (1995אשדוד )מרכז הקריה קבוצת אלוני חץ25

קבוצת אלוני חץ26
 1966התחנה המרכזית בירושלים ניהול 

מ"בע
520026683מ"אמות השקעות בע510477896

520026683מ"אמות השקעות בע511875221מ"עוגן ניהול בע-אמותקבוצת אלוני חץ27

520026683מ"אמות השקעות בע511585176מ"אילות השקעות בנכסים בעקבוצת אלוני חץ28

520026683מ"אמות השקעות בע511616898מ"בע (הרצליה)אילות השקעות בנכסים קבוצת אלוני חץ29

קבוצת אלוני חץ30
 1992 (ג"אב)אילות השקעות בנכסים 

מ"בע
520026683מ"אמות השקעות בע511685588

קבוצת אלוני חץ31
 (כפר סבא)אילות השקעות בנכסים 

מ" בע1992
520026683מ"אמות השקעות בע511682916

קבוצת אלוני חץ32
 (רחובות מערב)אילות השקעות בנכסים 

מ" בע1992
520026683מ"אמות השקעות בע511736662

קבוצת אלוני חץ33
 1993 (נתניה)אילות השקעות בנכסים 

מ"בע
520026683מ"אמות השקעות בע511824781
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קבוצת אלוני חץ34
 (חוצבים-הר)אילות השקעות בנכסים 

מ" בע1994
520026683מ"אמות השקעות בע511977399

512075458מ"אמות השקעות בע512075458מ" בע1994 (ר.מ.ת)אילות השקעות  קבוצת אלוני חץ35

512022401מ"אמות השקעות בע512022401מ" בע1994 (ורד-רמת)אילות השקעות קבוצת אלוני חץ36

512307257מ"אמות השקעות בע512307257מ" בע1996 (פתיר)אילות השקעות קבוצת אלוני חץ37

511959124מ"אמות השקעות בע511959124מ"פולג שיאים ניהול והחזקה בעקבוצת אלוני חץ38

511945776מ"אמות השקעות בע511945776מ"החברה לניהול קניון ערים בעקבוצת אלוני חץ39

550217608מ"אמות השקעות בע550217608(שותפות מוגבלת)ניהול פולג שיאים קבוצת אלוני חץ40

קבוצת אלוני חץ41
שותפות )ניהול קניון הנשיא אור עקיבא 

(מוגבלת
520026683מ"אמות השקעות בע550222566

520026683מ"אמות השקעות בע514046465מ"אמות שאול בעקבוצת אלוני חץ42

520026683מ"אמות השקעות בע513910224מ"אמות דנישרא פארק אפק בעקבוצת אלוני חץ43

514061621מ"החברה לניהול קניון קרית אונו בעקבוצת אלוני חץ44
רחובות )אילות השקעות בנכסים 

מ" בע1992 (מערב
511736662

520026683מ"אמות השקעות בע512605262מ"זיויאל השקעות בעקבוצת אלוני חץ45

520026683מ"אמות השקעות בע512601667מ"דו השקעות בע-רוניקבוצת אלוני חץ46

520026683מ"אמות השקעות בע512014523מ"פן בע-נסקבוצת אלוני חץ47

511875213מ"חניון מגדל המאה בעקבוצת אלוני חץ48
 (ג"אב)אילות השקעות בנכסים 

מ" בע1992
511685588

520026683מ"אמות השקעות בע510031834מ"כוכב אור תעשייה ומסחר בעקבוצת אלוני חץ49

513901371מ"יקס אנרגיות מתחדשות בע'אנרג514600717מ"יקס נאות חובב בע'אנרגקבוצת אלוני חץ50

513901371מ"יקס אנרגיות מתחדשות בע'אנרג515667962מ"וי בע.יקס ישראל פי'אנרגקבוצת אלוני חץ51

513901371מ"יקס אנרגיות מתחדשות בע'אנרג514961515מ"יקס ניהול פרויקטים בע'אנרגקבוצת אלוני חץ52

513901371מ"יקס אנרגיות מתחדשות בע'אנרג514435643מ"סיבן ניהול פרויקטים סולאריים בעקבוצת אלוני חץ53

קבוצת אלוני חץ54
שותפות , איי.אס.יקס הנדסה יו'אנרג

מוגבלת
514961515מ"יקס ניהול פרויקטים בע'אנרג540287539

קבוצת אלוני חץ55
, יקס פרויקטים סולאריים'גרנות אנרג

שותפות מוגבלת
514435643מ"סיבן ניהול פרויקטים סולאריים בע550237689

קבוצת אלוני חץ56
פרויקטים – י 'וי אמות אנרג. כלל פי

מ"סולאריים בע
513901371מ"יקס אנרגיות מתחדשות בע'אנרג514433481

קבוצת אלוני חץ57
ניהול – יקס דרום הר חברון 'אנרג

מ"פרויקטים בע
513901371מ"יקס אנרגיות מתחדשות בע'אנרג514675065

קבוצת אלוני חץ58
שותפות – דרום הר חברון . ח.יקס א'אנרג

מוגבלת
550243927

ניהול – יקס דרום הר חברון 'אנרג

מ"פרויקטים בע
514675065

513901371מ"יקס אנרגיות מתחדשות בע'אנרג514680628מ"ניהול פרויקטים בע– יפית – יקס 'אנרגקבוצת אלוני חץ59

550243828שותפות מוגבלת– י .יפית א– יקס 'אנרגקבוצת אלוני חץ60
ניהול פרויקטים – יפית – יקס 'אנרג

מ"בע
514680628

קבוצת אלוני חץ61
ניהול – בית אלפא -גרנות-יקס'אנרג

מ"פרויקטים בע
513901371מ"יקס אנרגיות מתחדשות בע'אנרג514757814

קבוצת אלוני חץ62
שותפות – עמק יזרעאל -גרנות-יקס'אנרג

מוגבלת
550246540

ניהול – בית אלפא -גרנות-יקס'אנרג

מ"פרויקטים בע
514757814

קבוצת אלוני חץ63
– נווה איתן -מעוז חיים-גרנות-יקס'אנרג

מ"ניהול פרויקטים בע
513901371מ"יקס אנרגיות מתחדשות בע'אנרג514757806

קבוצת אלוני חץ64
שותפות – עמק המעיינות -יקס'אנרג

מוגבלת
550246904

נווה -מעוז חיים-גרנות-יקס'אנרג

מ"ניהול פרויקטים בע– איתן 
514757806

513901371מ"יקס אנרגיות מתחדשות בע'אנרג514830033מ" בע1יקס פרויקטים סולאריים 'אנרגקבוצת אלוני חץ65

550247662שותפות מוגבלת, 1יקס פרויקטים 'אנרגקבוצת אלוני חץ66
 1יקס פרויקטים סולאריים 'אנרג

מ"בע
514830033

קבוצת אלוני חץ67
 1יקס סיבן פרויקטים סולאריים 'אנרג

מ"בע
513901371מ"יקס אנרגיות מתחדשות בע'אנרג514855352

513901371מ"יקס אנרגיות מתחדשות בע'אנרג514875814מ" בע1יקס ניהול פרויקטי חוות רוח 'אנרגקבוצת אלוני חץ68

קבוצת אלוני חץ69
שותפות , יקס מעיליא אנרגיית רוח'אנרג

מוגבלת
550253058

 1יקס ניהול פרויקטי חוות רוח 'אנרג

מ"בע
514875814
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513901371מ"יקס אנרגיות מתחדשות בע'אנרג515146348מ"יקס בית קשת ניהול בע'אנרגקבוצת אלוני חץ70

513901371מ"יקס אנרגיות מתחדשות בע'אנרג513795096מ"אנרגיית רוח נקייה בעקבוצת אלוני חץ71

קבוצת אלוני חץ72
שותפות , בית קשת רוח- יקס 'אנרג

מוגבלת
515146348מ"יקס בית קשת ניהול בע'אנרג550258107

513901371מ"יקס אנרגיות מתחדשות בע'אנרג515208551מ"עין השופט ניהול בע- יקס 'אנרגקבוצת אלוני חץ73

515208551מ"עין השופט ניהול בע- יקס 'אנרג550260954שותפות מוגבלת, עין השופט– יקס 'אנרגקבוצת אלוני חץ74

קבוצת אלוני חץ75
יקס גרופית פרויקטים סולאריים 'אנרג

מ"בע
515346823

שותפות , 3-4יקס מכרז 'אנרג

מוגבלת
540294311

קבוצת אלוני חץ76
ז פרויקטים סולאריים "יקס פעמי תש'אנרג

מ"בע
540282738שותפות מוגבלת, 2יקס מכרז 'אנרג515346948

515349066מ"יקס דביר פרויקטים סולאריים בע'אנרגקבוצת אלוני חץ77
שותפות , 2יקס פרויקטים 'אנרג

מוגבלת
550265433

550265516שותפות מוגבלת, יקס גרופית'אנרגקבוצת אלוני חץ78
יקס גרופית פרויקטים 'אנרג

מ"סולאריים בע
515346823

550265524שותפות מוגבלת, ז"יקס פעמי תש'אנרגקבוצת אלוני חץ79
ז פרויקטים "יקס פעמי תש'אנרג

מ"סולאריים בע
515346948

515768687מ"בע (2018)יקס ניהול 'סולאיר אנרגקבוצת אלוני חץ80
יקס פרויקטים 'סולאיר אנרג

מ"סולאריים בע
515768687

קבוצת אלוני חץ81
שותפות , ז דרום"יקס פעמי תש'אנרג

מוגבלת
540294691

 (2018)יקס ניהול 'סולאיר אנרג

מ"בע
515768687

550265706שותפות מוגבלת, יקס דביר'אנרגקבוצת אלוני חץ82
יקס דביר פרויקטים סולאריים 'אנרג

מ"בע
515349066

514961515מ"יקס ניהול פרויקטים בע'אנרג550265433שותפות מוגבלת, 2יקס פרויקטים 'אנרגקבוצת אלוני חץ83

קבוצת אלוני חץ84
יקס פרויקטים סולאריים 'סולאיר אנרג

מ"בע
513901371מ"יקס אנרגיות מתחדשות בע'אנרג515436186

קבוצת אלוני חץ85
,  יקס אנרגיה מתחדשת'סולאיר אנרג

שותפות מוגבלת
550268486

יקס פרויקטים 'סולאיר אנרג

מ"סולאריים בע
515436186

קבוצת אלוני חץ86
שותפות , יקס עומרים'סולאיר אנרג

מוגבלת
550270664

יקס עומרים פרויקטים 'סולאיר אנרג

מ"סולאריים בע
515518223

קבוצת אלוני חץ87
שותפות , יקס יושיביה'סולאיר אנרג

מוגבלת
550270706

יקס יושיביה פרויקטים 'סולאיר אנרג

מ"סולאריים בע
515518199

קבוצת אלוני חץ88
שותפות , יקס יושיביה מזרח'סולאיר אנרג

מוגבלת
540294709

 (2018)יקס ניהול 'סולאיר אנרג

מ"בע
515518199

550270649שותפות מוגבלת, יקס גלאון'סולאיר אנרגקבוצת אלוני חץ89
יקס גלאון פרויקטים 'סולאיר אנרג

מ"סולאריים בע
515518231

550270722שותפות מוגבלת, יקס ברכיה'סולאיר אנרגקבוצת אלוני חץ90
יקס ברכיה פרויקטים 'סולאיר אנרג

מ"סולאריים בע
515518165

קבוצת אלוני חץ91
שותפות , יקס תאשור'סולאיר אנרג

מוגבלת
550270672

יקס תאשור פרויקטים 'סולאיר אנרג

מ"סולאריים בע
515518132

550270730שותפות מוגבלת, יקס סעד'סולאיר אנרגקבוצת אלוני חץ92
יקס סעד פרויקטים 'סולאיר אנרג

מ"סולאריים בע
515518090

550270714שותפות מוגבלת, יקס נחלה'סולאיר אנרגקבוצת אלוני חץ93
 (2018)יקס ניהול 'סולאיר אנרג

מ"בע
515518173

קבוצת אלוני חץ94
שותפות , יקס שדה צבי'סולאיר אנרג

מוגבלת
550270680

יקס שדה צבי 'סולאיר אנרג

מ"פרויקטים סולאריים בע
515518181

550270656שותפות מוגבלת, יקס גיאה'סולאיר אנרגקבוצת אלוני חץ95
יקס גיאה פרויקטים 'סולאיר אנרג

מ"סולאריים בע
515518207

קבוצת אלוני חץ96
 פרויקטים 1יקס פרויקט 'סולאיר אנרג

שותפות מוגבלת, לאנרגיה מתחדשת
515518157מ" בע1יקס פרויקט 'סולאיר אנרג550270631

קבוצת אלוני חץ97
יקס עומרים פרויקטים 'סולאיר אנרג

מ"סולאריים בע
515518223

שותפות , 2יקס פרויקטים 'אנרג

מוגבלת
550265433

קבוצת אלוני חץ98
יקס יושיביה פרויקטים 'סולאיר אנרג

מ"סולאריים בע
515518199

שותפות , 2יקס פרויקטים 'אנרג

מוגבלת
550265433

קבוצת אלוני חץ99
יקס גלאון פרויקטים 'סולאיר אנרג

מ"סולאריים בע
515518231

שותפות , 2יקס פרויקטים 'אנרג

מוגבלת
550265433

קבוצת אלוני חץ100
יקס ברכיה פרויקטים 'סולאיר אנרג

מ"סולאריים בע
515518165

שותפות , 2יקס פרויקטים 'אנרג

מוגבלת
550265433

קבוצת אלוני חץ101
יקס תאשור פרויקטים 'סולאיר אנרג

מ"סולאריים בע
515518132

שותפות , 2יקס פרויקטים 'אנרג

מוגבלת
550265433

קבוצת אלוני חץ102
יקס סעד פרויקטים 'סולאיר אנרג

מ"סולאריים בע
540282738שותפות מוגבלת, 2יקס מכרז 'אנרג515518090

540282738שותפות מוגבלת, 2יקס מכרז 'אנרג515518157מ" בע1יקס פרויקט 'סולאיר אנרגקבוצת אלוני חץ103

קבוצת אלוני חץ104
יקס נחלה פרויקטים 'סולאיר אנרג

מ"סולאריים בע
515518173

, יקס אנרגיה מתחדשת'סולאיר אנרג

שותפות מוגבלת
550268486

קבוצת אלוני חץ105
יקס שדה צבי פרויקטים 'סולאיר אנרג

מ"סולאריים בע
515518181

שותפות , 2יקס פרויקטים 'אנרג

מוגבלת
550265433
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קבוצת אלוני חץ106
יקס גיאה פרויקטים 'סולאיר אנרג

מ"סולאריים בע
515518207

שותפות , 2יקס פרויקטים 'אנרג

מוגבלת
550265433

513901371מ"יקס אנרגיות מתחדשות בע'אנרג515738607מ"יקס הקמה ותפעול בע'סולאיר אנרגקבוצת אלוני חץ107

540278405יקס הנדסה שותפות מוגבלת'סולאיר אנרגקבוצת אלוני חץ108
יקס הקמה ותפעול 'סולאיר אנרג

מ"בע
515738607

514961515מ"יקס ניהול פרויקטים בע'אנרג540295573שותפות מוגבלת, יקס תפעול'אנרגקבוצת אלוני חץ109

540282738שותפות מוגבלת, 2יקס מכרז 'אנרגקבוצת אלוני חץ110
 (2018)יקס ניהול 'סולאיר אנרג

מ"בע
515518173

קבוצת אלוני חץ111
שותפות , 2יקס פרויקט גיאה 'אנרג

מוגבלת
540282746

 (2018)יקס ניהול 'סולאיר אנרג

מ"בע
515518173

513901371מ"יקס אנרגיות מתחדשות בע'אנרג515946341מ"יקס סלעית בע'אנרגקבוצת אלוני חץ112

540286523שותפות מוגבלת, יקס האשל'אנרגקבוצת אלוני חץ113
 (2018)יקס ניהול 'סולאיר אנרג

מ"בע
515518173

540282738שותפות מוגבלת, 2יקס מכרז 'אנרג516000510מ"יקס משמר הנגב בע'סולאיר אנרגקבוצת אלוני חץ114

קבוצת אלוני חץ115
יקס משמר הנגב פרויקטים 'סולאיר אנרג

שותפות מוגבלת, סולאריים
516000510מ"יקס משמר הנגב בע'סולאיר אנרג540288115

קבוצת אלוני חץ116
, 3-4יקס שדה צבי מכרז 'סולאיר אנרג

שותפות מוגבלת
540288032

 (2018)יקס ניהול 'סולאיר אנרג

מ"בע
515518173

קבוצת אלוני חץ117
יקס מנוחה פרויקטים סולאריים 'אנרג

מ"בע
516009743

שותפות , 3-4יקס מכרז 'אנרג

מוגבלת
540294311

540288677יקס מנוחה שותפות מוגבלת'אנרגקבוצת אלוני חץ118
יקס מנוחה פרויקטים 'אנרג

מ"סולאריים בע
516009743

540294311שותפות מוגבלת, 3-4יקס מכרז 'אנרגקבוצת אלוני חץ119
 (2018)יקס ניהול 'סולאיר אנרג

מ"בע
515518173

קבוצת אלוני חץ120
שותפות , יקס גבעת שמן'סולאיר אנרג

מוגבלת
540295219

 (2018)יקס ניהול 'סולאיר אנרג

מ"בע
515518173

516153012מ"יקס שעל פרויקטים סולאריים בע'אנרגקבוצת אלוני חץ121
שותפות , 3-4יקס מכרז 'אנרג

מוגבלת
540294311

540295516שותפות מוגבלת, יקס שעל'סולאיר אנרגקבוצת אלוני חץ122
יקס שעל פרויקטים סולאריים 'אנרג

מ"בע
516153012

קבוצת אלוני חץ123
יקס עין השלושה פרויקטים 'אנרג

מ"סולאריים בע
516184017

שותפות , 3-4יקס מכרז 'אנרג

מוגבלת
540294311

קבוצת אלוני חץ124
יקס עין השלושה שותפות 'סולאיר אנרג

מוגבלת
540296746

יקס עין השלושה פרויקטים 'אנרג

מ"סולאריים בע
516184017

513981324מ"אלוני חץ גלובל בעתאגיד זרA.H. Investments US. LPקבוצת אלוני חץ125

520038505מ"אלוני חץ נכסים והשקעות בעתאגיד זרAH CANADA HOLDINGS LTDקבוצת אלוני חץ126

קבוצת אלוני חץ127
AH 745  BOSTON 

INVESTMENTS LLC
513981282 אטלנטיק בוסטון745אלוני חץ תאגיד זר

שותפות זרהAH 745 ATLANTIC BOSTON LPקבוצת אלוני חץ128
AH 745  BOSTON 

INVESTMENTS LLC
תאגיד זר

קבוצת אלוני חץ129
745  Atlantic Office Voting Joint 

Venture   LP 
שותפות זרה

AH 745 ATLANTIC BOSTON 

LP
שותפות זרה

קבוצת אלוני חץ130
745  Atlantic Office Economic Joint 

Venture   LP 
שותפות זרה

AH 745 ATLANTIC BOSTON 

LP
שותפות זרה

קבוצת אלוני חץ131
OPG 745 ATLANTIC REIT 

INVESTOR LLC
תאגיד זר

745 Atlantic Office Voting 

Joint Venture LP 
שותפות זרה

תאגיד זרOPG 745 ATLANTIC TRS   LLCקבוצת אלוני חץ132
OPG 745 ATLANTIC REIT 

INVESTOR   LLC
תאגיד זר

תאגיד זרOPG 745 Atlantic Owner   LLCקבוצת אלוני חץ133
OPG 745 ATLANTIC REIT 

INVESTOR   LLC
תאגיד זר

קבוצת אלוני חץ134
AH 125  BOSTON 

INVESTMENTS LLC
515361434מ" סאמר בוסטון בע125אלוני חץ תאגיד זר

שותפות זרהAH 125 Summer BOSTON LPקבוצת אלוני חץ135
AH 125  BOSTON 

INVESTMENTS LLC
תאגיד זר

קבוצת אלוני חץ136
125 Summer Office Voting Joint 

Venture   LP 
שותפות זרהAH 125 Summer BOSTON LPשותפות זרה

קבוצת אלוני חץ137
125 Summer Office Economic 

Joint Venture   LP 
שותפות זרהAH 125 Summer BOSTON LPשותפות זרה

קבוצת אלוני חץ138
OPG 125 Summer REIT 

INVESTOR   LLC
תאגיד זר

125 Summer  Office Voting 

Joint Venture   LP 
שותפות זרה

תאגיד זרOPG 125 Summer TRS   LLCקבוצת אלוני חץ139
OPG 125 Summer REIT 

INVESTOR   LLC
תאגיד זר

תאגיד זרOPG 125 Summer Owner  LLCקבוצת אלוני חץ140
OPG 125 Summer REIT 

INVESTOR   LLC
תאגיד זר

קבוצת אלוני חץ141
AH Davenport Cambridge  

Investments LLC
תאגיד זר

' אלוני חץ דאבנפורט קיימברידג

מ"בע
515554848
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שותפות זרהAH Davenport Cambridge  LPקבוצת אלוני חץ142
AH Davenport Cambridge  

Investments LLC
תאגיד זר

שותפות זרהAH Davenport Cambridge  LPשותפות זרה Davenport Voting Joint Venture  LPקבוצת אלוני חץ143

קבוצת אלוני חץ144
Davenport Economic Joint Venture  

 LP 
שותפות זרהAH Davenport Cambridge  LPשותפות זרה

תאגיד זרDavenport  REIT INVESTOR  LLCקבוצת אלוני חץ145
Davenport  Voting Joint 

Venture   LP 
שותפות זרה

תאגיד זרDavenport  TRS  LLCקבוצת אלוני חץ146
 Davenport  REIT INVESTOR   

 LLC
תאגיד זר

תאגיד זרDavenport  Owner  LLC קבוצת אלוני חץ147
 Davenport  REIT INVESTOR   

 LLC
תאגיד זר

שותפות זרהBrockton Holdings GP Limitedקבוצת אלוני חץ148
אלפא בראבו נכסים שותף כללי 

מ"בע
515788909

שותפות זרהBrockton Holdings LPקבוצת אלוני חץ149
מוחזקת על ידי כל אחת מחברות 

אלפא בראבו נכסים המצויינות 
 לעיל25 עד 14ראה שורות 

שותפות זרהBrockton Holdings LP תאגיד זרBrockton Everlast Inc. Limitedקבוצת אלוני חץ150

תאגיד זרBrockton Everlast Inc. Limited תאגיד זרBE Midco Limitedקבוצת אלוני חץ151

קבוצת אלוני חץ152
Brockton Everlast Management 

Limited 
תאגיד זרBE Midco Limitedתאגיד זר

שותפות זרהBrockton Capital LLPקבוצת אלוני חץ153
Brockton Everlast 

Management Limited
תאגיד זר

תאגיד זרBE Midco Limitedתאגיד זרMA Cutlers Houndsditch 1 Limitedקבוצת אלוני חץ154

תאגיד זרBE Midco Limitedתאגיד זרMA Cutlers Houndsditch 2 Limitedקבוצת אלוני חץ155

תאגיד זרBE Midco Limitedתאגיד זרMA Union Street Limitedקבוצת אלוני חץ156

תאגיד זרBE Midco Limitedתאגיד זרMA Waterside 1 Limitedקבוצת אלוני חץ157

תאגיד זרBE Midco Limitedתאגיד זרMA Waterside 2 Limitedקבוצת אלוני חץ158

תאגיד זרBE Midco Limitedתאגיד זרMA Seacourt Limitedקבוצת אלוני חץ159

קבוצת אלוני חץ160
MA Telephone House Holdings 

Limited
תאגיד זרBE Midco Limitedתאגיד זר

תאגיד זרMA Telephone House Limitedקבוצת אלוני חץ161
MA Telephone House 

Holdings Limited
תאגיד זר

קבוצת אלוני חץ162
Telephone House Management 

Limited
תאגיד זרMA Telephone House Limitedתאגיד זר

קרן זרהCutlers Houndsditch Unit Trustקבוצת אלוני חץ163
MA Cutlers Houndsditch 1 

Limited
תאגיד זר

תאגיד זרMA Waterside 1 Limitedקרן זרהWaterside Holdings Unit Trustקבוצת אלוני חץ164

תאגיד זרBE Midco Limitedתאגיד זרBE Propco 8 Limitedקבוצת אלוני חץ165

תאגיד זרBE Midco Limitedתאגיד זרBE Propco 9 Limitedקבוצת אלוני חץ166

520038504מ"אלוני חץ נכסים והשקעות בעתאגיד זר AH Carr Properties Holdings LPקבוצת אלוני חץ167

520038505מ"אלוני חץ נכסים והשקעות בעתאגיד זר AH Holding US LPקבוצת אלוני חץ168

520038506מ"אלוני חץ נכסים והשקעות בעתאגיד זר AH Holdings US GP LLCקבוצת אלוני חץ169

תאגיד זר Carr Properties Holdings GP LLCקבוצת אלוני חץ170
AH Carr Properties Holdings 

LP 
תאגיד זר

תאגיד זרCarr Properties Holdings L.Pקבוצת אלוני חץ171
AH Carr Properties Holdings 

LP 
תאגיד זר

תאגיד זר Carr Properties Holdings L.Pתאגיד זרCarr Properties Corporationקבוצת אלוני חץ172

תאגיד זר Carr Properties Corporationתאגיד זר CP Partnership GP LLCקבוצת אלוני חץ173

תאגיד זר CP Partnership GP LLCתאגיד זרCarr Properties Partnership L.Pקבוצת אלוני חץ174

קבוצת אלוני חץ175
Carr Properties OC LLC f/k/a 

SSPF/CET Operating Company 
תאגיד זר

Carr Properties Partnership 

L.P.
תאגיד זר

תאגיד זר Columbia Equity Services LLCקבוצת אלוני חץ176
Carr Properties Partnership 

L.P.
תאגיד זר

קבוצת אלוני חץ177
Carr Properties Services 

Subsidiary Corporation 
תאגיד זר

Carr Properties Partnership 

L.P .
תאגיד זר
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תאגיד זר  Wilson Developer LLC 2311קבוצת אלוני חץ178
Carr Properties OC LLC f/k/a 

SSPF/CET Operating 
תאגיד זר

קבוצת אלוני חץ179
Carr Properties 1701 Duke Street 

Investors LLC 
תאגיד זר

Carr Properties OC LLC f/k/a 

SSPF/CET Operating 
תאגיד זר

תאגיד זר Duke Street, LLC 1701קבוצת אלוני חץ180
Carr Properties 1701 Duke 

Street Investors LLC 
תאגיד זר

תאגיד זרCP DC REIT LLCקבוצת אלוני חץ181
Carr Properties OC LLC f/k/a 

SSPF/CET Operating 
תאגיד זר

תאגיד זר CP DC REIT LLCתאגיד זרCP Columbia Center LLCקבוצת אלוני חץ182

תאגיד זר CP DC REIT LLCתאגיד זר CP 1615L Street LLCקבוצת אלוני חץ183

תאגיד זר CP DC REIT LLCתאגיד זר Vermont Avenue, LLC 1025קבוצת אלוני חץ184

תאגיד זר CP DC REIT LLCתאגיד זר15th Street Investors LLC 1100קבוצת אלוני חץ185

תאגיד זר15th Street LLC 1100קבוצת אלוני חץ186
1100 15th Street Investors 

LLC 
תאגיד זר

תאגיד זר CP DC REIT LLCתאגיד זרCP Market Terminal LLCקבוצת אלוני חץ187

קבוצת אלוני חץ188
Carr Properties 1700 New York 

Avenue Investors LLC 
תאגיד זר CP DC REIT LLCתאגיד זר

תאגיד זרNew York Avenue, LLC (DC) 1700קבוצת אלוני חץ189
Carr Properties 1700 New 

York Avenue Investors LLC
תאגיד זר

תאגיד זר CP DC REIT LLCתאגיד זרCP 1875 K Street LLCקבוצת אלוני חץ190

קבוצת אלוני חץ191
Carr Properties 901 K Street 

Investors LLC 
תאגיד זר CP DC REIT LLCתאגיד זר

תאגיד זרCarr Properties 901 K Street, LLCקבוצת אלוני חץ192
Carr Properties 901 K Street 

Investors LLC
תאגיד זר

תאגיד זרCP DC REIT LLCתאגיד זרPennsylvania Avenue LLC 2001קבוצת אלוני חץ193

תאגיד זרCarr One Congress LLCקבוצת אלוני חץ194
Carr Properties OC LLC f/k/a 

SSPF/CET Operating 
תאגיד זר

קבוצת אלוני חץ195
One Congress  Office Trustee I  

LLC 
תאגיד זרCarr One Congress LLCתאגיד זר

קבוצת אלוני חץ196
One Congress Office Trustee II 

LLC
תאגיד זרCarr One Congress LLCתאגיד זר

קבוצת אלוני חץ197
BC One Congress Tower REIT 

LLC 
תאגיד זר

BC One Congress Tower JV 

LLC 
תאגיד זר

קבוצת אלוני חץ198
BC One Congress Tower 

Subsidiary LLC 
תאגיד זר

BC One Congress Tower 

Owner LLC 
תאגיד זר

תאגיד זרCP  MA REIT LLCתאגיד זר CP 200 State LLCקבוצת אלוני חץ199

תאגיד זר Carr Properties NC II LLCקבוצת אלוני חץ200
Carr Properties OC LLC f/k/a 

SSPF/CET Operating 
תאגיד זר

תאגיד זרColumbia Equity, LPקבוצת אלוני חץ201
SSPF/CET OP Holding 

Company LLC  
תאגיד זר

תאגיד זר East West Highway LLC 4500קבוצת אלוני חץ202
Carr Properties OC LLC f/k/a 

SSPF/CET Operating 
תאגיד זר

תאגיד זרCarr Wilson Boulevard LLCקבוצת אלוני חץ203
Carr Properties OC LLC f/k/a 

SSPF/CET Operating 
תאגיד זר

תאגיד זרClarendon Developer  LLC 2025קבוצת אלוני חץ204
Carr Properties OC LLC f/k/a 

SSPF/CET Operating 
תאגיד זר

קבוצת אלוני חץ205
Carr Properties Income Trust 

Operating Company LLC 
תאגיד זר

Carr Properties OC LLC f/k/a 

SSPF/CET Operating 
תאגיד זר

תאגיד זרBarlow Building, LLCקבוצת אלוני חץ206
Carr Properties Income Trust 

Operating Company LLC  
תאגיד זר

תאגיד זר Carr Centerpointe LLCקבוצת אלוני חץ207
Carr Properties Income Trust 

Operating Company LLC  
תאגיד זר

תאגיד זרCP Unit Owner LLC 4500קבוצת אלוני חץ208
Carr Properties OC LLC f/k/a 

SSPF/CET Operating 
תאגיד זר

תאגיד זר BIG I  Managing  Member LLCתאגיד זר Ballston Investor  Group I, LLCקבוצת אלוני חץ209

תאגיד זר Wilson GP LLC 3033קבוצת אלוני חץ210
Carr Properties OC LLC f/k/a 

SSPF/CET Operating 
תאגיד זר

תאגיד זרEnergix Polska Sp.Zo.oתאגיד זרEneal Sp. Z.o.oקבוצת אלוני חץ211

קבוצת אלוני חץ212
Fieldon Investments Sp. Zo. o.Gryf 

Sp. kl.
תאגיד זר.Fieldon Investments Sp. Zo. oתאגיד זר

קבוצת אלוני חץ213
Energix Luxmbourg Management 

S.a.r.l
513901371מ"יקס אנרגיות מתחדשות בע'אנרגתאגיד זר
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תאגיד זרDR002 SCSpקבוצת אלוני חץ214
Energix Luxmbourg 

Management S.a.r.l
תאגיד זר

תאגיד זרDR004 SCSpקבוצת אלוני חץ215
Energix Luxmbourg 

Management S.a.r.l
תאגיד זר

קבוצת אלוני חץ216
Glavent Investments Sp.Zo.o Orlik 

Sp. K.
תאגיד זרEnergix Polska Sp.Zo.o oתאגיד זר

תאגיד זרEnergix Polska Sp.Zo.oקבוצת אלוני חץ217
Energix Renewable Energies 

Holding B.V
תאגיד זר

קבוצת אלוני חץ218
Enertrag-Krajnik Spół ka Z 

Ograniczoną  Odpowiedzialno ścią
תאגיד זרEnergix Polska Sp.Zo.oתאגיד זר

תאגיד זרEnergix Nokesville LLCקבוצת אלוני חץ219
Energix VA2 Project Holdco 

LLC
תאגיד זר

תאגיד זרEnergix Hollyfield LLCקבוצת אלוני חץ220
Energix VA2 Project Holdco 

LLC
תאגיד זר

תאגיד זרEnergix Buckingham LLCקבוצת אלוני חץ221
Energix VA2 Project Holdco 

LLC
תאגיד זר

תאגיד זרCaden Energix LLCתאגיד זרEnergix Chesterfield LLCקבוצת אלוני חץ222

תאגיד זרEnergix US LLCתאגיד זר.Caden Energix LLCקבוצת אלוני חץ223

תאגיד זרCaden Energix Pamplin LLCקבוצת אלוני חץ224
Caden Energix Project Holdco 

LLC
תאגיד זר

513901371מ"אנרגיות מתחדשות בע- יקס'אנרגתאגיד זרEnergix US LLCקבוצת אלוני חץ225

קבוצת אלוני חץ226
Caden Energix Tax Equity Holdco 

LLC
תאגיד זרCaden Energix Borrower LLCתאגיד זר

תאגיד זרCaden Energix LLCתאגיד זרCaden Energix E1 LLCקבוצת אלוני חץ227

תאגיד זרCaden Energix LLCתאגיד זרCaden Energix E2 LLCקבוצת אלוני חץ228

תאגיד זרCaden Energix LLCתאגיד זרCaden Energix E3 LLCקבוצת אלוני חץ229

תאגיד זרCaden Energix LLCתאגיד זרCaden Energix Axton LLCקבוצת אלוני חץ230

קבוצת אלוני חץ231
Caden Energix Endless Caverns 

LLC
תאגיד זרCaden Energix LLCתאגיד זר

תאגיד זרCaden Energix LLCתאגיד זרCaden Energix Gladys LLCקבוצת אלוני חץ232

תאגיד זרCaden Energix LLCתאגיד זרCaden Energix Jarrat LLCקבוצת אלוני חץ233

תאגיד זרCaden Energix LLCתאגיד זרCaden Energix Spout Spring LLCקבוצת אלוני חץ234

תאגיד זרCaden Energix LLCתאגיד זרCaden Energix Whtheville LLCקבוצת אלוני חץ235

תאגיד זרEnergix US LLCתאגיד זרEnergix EPC US LLCקבוצת אלוני חץ236

תאגיד זרCaden Energix LLCתאגיד זרCaden Energix New Kent LLCקבוצת אלוני חץ237

תאגיד זר511282279AG Trustמ"אלייד החזקות בעקבוצת אלייד238

511282279מ"אלייד החזקות בע513973255מ"מפיון מוטורס בע'צקבוצת אלייד239

513973255מ"מפיון מוטורס בע'צ516094539מ"אוטונומוס מוביליטי ישראל בעקבוצת אלייד240

513973255מ"מפיון מוטורס בע'צ510527815מ" בע1969מפיון רנט א קר ישראל 'צקבוצת אלייד241

513973255מ"מפיון מוטורס בע'צ513051680מ"מפיון קאר בע'צקבוצת אלייד242

511282279מ"אלייד החזקות בע513973230מ"אלייד לוגיסטיקה בעקבוצת אלייד243

513973230מ"אלייד לוגיסטיקה בע511919896מ"בע (שינוע בינלאומי)אי .אס.פי.אוקבוצת אלייד244

511919896מ"בע. אס. סי. אס. אי. אס. פי. אוקבוצת אלייד245
אי .אס.פי.או

מ"בע (שינוע בינלאומי)
511919896

514755461מ"בע. אר. או. אי אי. אס. פי. אוקבוצת אלייד246
אי .אס.פי.או

מ"בע (שינוע בינלאומי)
511919896

514266527מ"בע. אס. אר. פי. אוקבוצת אלייד247
אי .אס.פי.או

מ"בע (שינוע בינלאומי)
511919896

513973230מ"אלייד לוגיסטיקה בע516022613מ"יסטיקס בע'סופר לוגקבוצת אלייד248

511282279מ"אלייד החזקות בע513973271מ"אמקול בעקבוצת אלייד249
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511282279מ"אלייד החזקות בע510726243מ"בע (1975)אלייד סוכנויות ביטוח קבוצת אלייד250

511282279מ"אלייד החזקות בע515705218מ"אלייד תשתיות בעקבוצת אלייד251

515705218מ"אלייד תשתיות בע516014784מ"ארבע איי התפלה בעקבוצת אלייד252

515705218מ"אלייד תשתיות בע514961853מ" בע2נרי 'אלייד גקבוצת אלייד253

515705218מ"אלייד תשתיות בע515953081מ"חובב אנרגיית כוח בעקבוצת אלייד254

515705218מ"אלייד תשתיות בע516188430מ"אלייד תשתיות ניהול שותפיות בעקבוצת אלייד255

קבוצת אלייד256
שותפות - רכבת קלה תל אביב - אלייד 

מוגבלת
515705218מ"אלייד תשתיות בע540296621

קבוצת אלייד257
קבוצת רכבת קלה . - וי. אל. סמארט טי

מ"בע
516241676

רכבת קלה תל אביב - אלייד 

שותפות מוגבלת- 
540296621

קבוצת אלייד258
Concord Infrastructure 

Investments LLC
515705218מ"אלייד תשתיות בעתאגיד זר

511282279מ"אלייד החזקות בע515028413מ"י פי בע'אלייד גקבוצת אלייד259

511282279מ"אלייד החזקות בע550253934מ שותפות מוגבלת.אלייד שקבוצת אלייד260

511282279מ"אלייד החזקות בע512549924מ" בע1997אוטו דיל מכירות רכב קבוצת אלייד261

511282279מ"אלייד החזקות בע5112542721מ"קבוצת כרמלטון בעקבוצת אלייד262

תאגיד זר520027822AG Trustמ"ן בע"אלייד נדלקבוצת אלייד263

520027822מ"ן בע"אלייד נדל513736504מ"ממגורות ומכוניות בעקבוצת אלייד264

520027822מ"ן בע"אלייד נדלAllied Rom Real Estate SRL .23244721קבוצת אלייד265

520027822מ"ן בע"אלייד נדל515940302מ"סנפלקס השקעות בעקבוצת אלייד266

520027822מ"ן בע"אלייד נדל540292554שותפות מוגבלת- א "מתחם הרכבת הגרקבוצת אלייד267

520027822מ"ן בע"אלייד נדל514704386מ"דובריש מגדלים בעקבוצת אלייד268

520027822מ"ן בע"אלייד נדל540292562שותפות מוגבלת- אלייד מגורים קבוצת אלייד269

520027822מ"ן בע"אלייד נדל516251964מ"בע (ניהול)י 'נופר אנרג- אלייד קבוצת אלייד270

520027822מ"ן בע"אלייד נדל540299336שותפות מוגבלת- י 'אלייד נופר אנרג. נ.אקבוצת אלייד271

קבוצת אלייד272
 (א.א.פ)מטרופוליס 

מ" יזמות אורבנית בע2011
520027822מ"ן בע"אלייד נדל514614841

513899484מ"דיירקט קפיטל ישראל בעקבוצת אלייד273
 יזמות 2011 (א.א.פ)מטרופוליס 

מ"אורבנית בע
514614841

קבוצת אלייד274
מטרופוליס התחדשות עירונית הדר יוסף 

מ"בע (2013)
514834456

 יזמות 2011 (א.א.פ)מטרופוליס 

מ"אורבנית בע
514614841

קבוצת אלייד275
מטרופוליס התחדשות עירונית מנדלבלט 

מ" בע2013אבל עזרא 
514834357

 יזמות 2011 (א.א.פ)מטרופוליס 

מ"אורבנית בע
514614841

קבוצת אלייד276
מטרופוליס התחדשות עירונית צבי 

מ" בע2013המעיין 
514834381

 יזמות 2011 (א.א.פ)מטרופוליס 

מ"אורבנית בע
514614841

520027822מ"ן בע"אלייד נדל514151679מ"אלייד ייזום ופיתוח בעקבוצת אלייד277

520027822מ"ן בע"אלייד נדל510528227מ"מפיון בע'חברת מפיצים של רכב צקבוצת אלייד278

510542327מ"בע (1970)מפיון נגב 'רכב צקבוצת אלייד279
חברת מפיצים של 

מ"מפיון בע'רכב צ
510528227

תאגיד זר510459605AG Trustמ"השבק השקעות ישראל בעקבוצת אלייד280

511282279מ"אלייד החזקות בע515108355מ"אקליפטוס תעשיות בעקבוצת אלייד281

515108355מ"אקליפטוס תעשיות ע515945905מ"גומי עין שמר בעקבוצת אלייד282

קבוצת אלייד283
החברה לפיתוח חוף התכלת

מ"בע (תל אביב הרצליה) 
510356561AG Trustתאגיד זר

510407398מ"בע (וילף- חוף התכלת )פיתוח משותף קבוצת אלייד284
תל )החברה לפיתוח חוף התכלת 

מ"בע (הרצליה- אביב 
510356561

510259591מ" בע6608 בגוש 104-102חברת חלקה קבוצת אלייד285
תל )החברה לפיתוח חוף התכלת 

מ"בע (הרצליה- אביב 
510356561
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510167232מ" בע6605 גוש 4חלקה ' חבקבוצת אלייד286
 (וילף- חוף התכלת )פיתוח משותף 

מ"בע
510407398

510281793מ" בע6590נכסי גוש קבוצת אלייד287
תל )החברה לפיתוח חוף התכלת 

מ"בע (הרצליה- אביב 
510356561

-מיכאל זלקינד512948027מ"זלקינד בע. גקבוצת אלקטרה288

-דניאל זלקינד512948027מ"זלקינד בע. גקבוצת אלקטרה289

512948027מ"זלקינד בע. ג520025370מ"אלקו בעקבוצת אלקטרה290

520025370מ"אלקו בע520028911מ"אלקטרה בעקבוצת אלקטרה291

520025370מ"אלקו בע510607328מ"ן בע"אלקטרה נדלקבוצת אלקטרה292

520025370מ"אלקו בע520039967מ"בע (1970)אלקטרה מוצרי צריכה קבוצת אלקטרה293

520025370מ"אלקו בע516077989מ"סופרגז אנרגיה בעקבוצת אלקטרה294

520039967מ"בע (1970)אלקטרה מוצרי צריכה 520039975מ"בע (1951)אלקטרה מוצרי צריכה קבוצת אלקטרה295

520039967מ"בע (1970)אלקטרה מוצרי צריכה 511816233מ"בע (1993)אלקטרה צריכה קבוצת אלקטרה296

520039975מ"בע (1951)אלקטרה מוצרי צריכה 513850800מ"אלקטרה תעשיות בעקבוצת אלקטרה297

520039975מ"בע (1951)אלקטרה מוצרי צריכה 513678169מ"זד מערכות בע. אסקבוצת אלקטרה298

520039975מ"בע (1951)אלקטרה מוצרי צריכה 512202326מ"אלקטרה תקשורת בעקבוצת אלקטרה299

קבוצת אלקטרה300
מסחר אלקטרוני - אלקטרה איקומרס 

מ"בע
520039975מ"בע (1951)אלקטרה מוצרי צריכה 514282615

511816233מ"בע (1993)אלקטרה צריכה תאגיד זרAirwell Residental SASקבוצת אלקטרה301

תאגיד זרAlpha Telecom Europe Limitedקבוצת אלקטרה302
מסחר - אלקטרה איקומרס 

מ"אלקטרוני בע
514282615

קבוצת אלקטרה303
Total Environmental Solutions 

TES BV 
511816233מ"בע (1993)אלקטרה צריכה תאגיד זר

510607328מ"אלקטרה נדלן בע514658525מ"אלקטרה פיננסים בעקבוצת אלקטרה304

510607328מ"אלקטרה נדלן בע558080905פרויקט סוהו עסקה משותפתקבוצת אלקטרה305

קבוצת אלקטרה306
ן "אלקטרה נדל, מ"פרויקט אורנים בע

שותפות, מ"בע
510607328מ"אלקטרה נדלן בע557619657

510607328מ"אלקטרה נדלן בעתאגיד זרElectech Real Estate B.Vקבוצת אלקטרה307

510607328מ"אלקטרה נדלן בעתאגיד זרElectech Real Estate Gibraltarקבוצת אלקטרה308

510607328מ"אלקטרה נדלן בעתאגיד זרBellingen Limitedקבוצת אלקטרה309

קבוצת אלקטרה310
Electech Luxemburg Holding 

S.A.R.L
510607328מ"אלקטרה נדלן בעתאגיד זר

510607328מ"אלקטרה נדלן בעתאגיד זרElectra America Incקבוצת אלקטרה311

תאגיד זרElectra America Incתאגיד זרAmericn Landmark L.L.Cקבוצת אלקטרה312

תאגיד זרElectra America Incתאגיד זרElco North America II Incקבוצת אלקטרה313

510607328מ"אלקטרה נדלן בע557593191ן מגדל הרכבת"מלקבוצת אלקטרה314

520025370מ"אלקו בעתאגיד זרElco Holland B.V קבוצת אלקטרה315

520025370מ"אלקו בע515725034מ"תיאטרון החלומות בעקבוצת אלקטרה316

520025370מ"אלקו בע550277834דרים גרופ הולדינס שותפות מוגבלתקבוצת אלקטרה317

515725034מ"תיאטרון החלומות בע550277842הוט סינמה שותפות מוגבלתקבוצת אלקטרה318

520025370מ"אלקו בע516042058מ"אלקו פנאי בעקבוצת אלקטרה319

520025370מ"אלקו בע516042363מ"אלקו אירוח בעקבוצת אלקטרה320

תאגיד זרמיט אין פלייס אינק515477743מ"מיט אין פלייס בעקבוצת אלקטרה321
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520025370מ"אלקטרה בעתאגיד זרElectech Holding B.V קבוצת אלקטרה322

תאגיד זרElectech Holding B.V תאגיד זרOTS Omni Trading SERVICESקבוצת אלקטרה323

תאגיד זרElectech Holding B.V תאגיד זרMEC Ltdקבוצת אלקטרה324

תאגיד זרElectech Holding B.V תאגיד זרMEC Elevators Ltdקבוצת אלקטרה325

תאגיד זרElectech Holding B.V תאגיד זרEletco LDAקבוצת אלקטרה326

תאגיד זרElectech Holding B.V תאגיד זרAfcon Electra Romania SAקבוצת אלקטרה327

תאגיד זרElectech Holding B.V תאגיד זרElectra M&E Polskaקבוצת אלקטרה328

תאגיד זרElectech Holding B.V תאגיד זרElectra M&E Hungary KFTקבוצת אלקטרה329

תאגיד זרElectech Holding B.V תאגיד זרElectra Westminster Ltdקבוצת אלקטרה330

תאגיד זרElectech Holding B.V תאגיד זרElectra M&E Ltdקבוצת אלקטרה331

קבוצת אלקטרה332
Electra M&E Engineering systems 

SRL Romania 
תאגיד זרElectech Holding B.V תאגיד זר

520025370מ"אלקטרה בע510701485מ"צום מעליות בע. אקבוצת אלקטרה333

520025371מ"אלקטרה בע540252392א פרויקט עתידים מיזם משותף.אקבוצת אלקטרה334

520025372מ"אלקטרה בע510651375מ"ש בע"אלקטרה אלקו התקקבוצת אלקטרה335

510651375מ"ש בע"אלקטרה אלקו התק512837642מ"אלקטרה גרינטק בעקבוצת אלקטרה336

510651375מ"ש בע"אלקטרה אלקו התק512742800מ"א תעשיות לאיכות הסביבה בע.ל.אקבוצת אלקטרה337

510651375מ"ש בע"אלקטרה אלקו התק540224458ארדן מיזם משותף-אלקוקבוצת אלקטרה338

קבוצת אלקטרה339
שותפות . י'ג- טי .י'ג.ואלויטליה טי- אלקו 

כללית
510651375מ"ש בע"אלקטרה אלקו התק540229168

510651375מ"ש בע"אלקטרה אלקו התק540219763אלקו לסיכו מיזם משותףקבוצת אלקטרה340

510651375מ"ש בע"אלקטרה אלקו התק540226669אלקו מיזם משותף-גדירקבוצת אלקטרה341

510651375מ"ש בע"אלקטרה אלקו התק540255932מיזם משותף- ש נמל אשדוד "מטקבוצת אלקטרה342

510651375מ"ש בע"אלקטרה אלקו התק540259496פרוייקט פולינום מיזם משותףקבוצת אלקטרה343

510651375מ"ש בע"אלקטרה אלקו התק540236296מיזם משותף- אלקו אלקטרה בניה קבוצת אלקטרה344

קבוצת אלקטרה345
-כרמים/אלקו אנרגיות מתחדשות/סולון

שותפת מוגבלת, עידן
510651375מ"ש בע"אלקטרה אלקו התק550247704

510651375מ"ש בע"אלקטרה אלקו התק512986829מ"תאורה בע. א.קקבוצת אלקטרה346

515725034מ"תיאטרון החלומות בע550277826דרים מדיה הולדינגס שותפות מוגבלתקבוצת אלקטרה347

510651375מ"ש בע"אלקטרה אלקו התק511541286מ"ציוד חשמלי בע. א.קקבוצת אלקטרה348

510651375מ"ש בע"אלקטרה אלקו התק540252343מיזם משותף - (שט.ל.א)פרוייקט שפדן קבוצת אלקטרה349

קבוצת אלקטרה350
סולריס מערכות סולאריות צפות - אלקו 

מ"בע
510651375מ"ש בע"אלקטרה אלקו התק515535474

510651375מ"אלקטרה אנרגיה בע550271423אלקו סולריס שותפות מוגבלתקבוצת אלקטרה351

510651375מ"ש בע"אלקטרה אלקו התק540273398אלקו שמרלינג מערכות היברידיותקבוצת אלקטרה352

קבוצת אלקטרה353
אלקטרה אנרגיה קוויק סייפטי מיזם 

משותף
510651375מ"ש בע"אלקטרה אלקו התק540273380

קבוצת אלקטרה354
אחזקת מבנים - אלקטרה אפ אם

מ"ומערכות בע
520025372מ"אלקטרה בע511095853

קבוצת אלקטרה355
חטיבת השירות הנייד - אלקטרה אף אם 

מ"בע
511538829

אחזקת מבנים - אלקטרה אפ אם

מ"ומערכות בע
511095853

514721646מ"מבט לנגב תפעול בעקבוצת אלקטרה356
אחזקת מבנים - אלקטרה אפ אם

מ"ומערכות בע
511095853

520025372מ"אלקטרה בע511532293מ"אלקטרה דנקו בעקבוצת אלקטרה357
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511147183מ"טווס שמירה אבטחה ושרותי נקיון בעקבוצת אלקטרה358
אחזקת מבנים - אלקטרה אפ אם

מ"ומערכות בע
511095853

515503878מ"אלקטרה סקיוריטי בעקבוצת אלקטרה359
אחזקת מבנים - אלקטרה אפ אם

מ"ומערכות בע
511095857

510625486מ"ב אחזקות מערכות בע.אלקטרה יקבוצת אלקטרה360
אחזקת מבנים - אלקטרה אפ אם

מ"ומערכות בע
511095853

513455238מ"מכלול פתרונות בעקבוצת אלקטרה361
אחזקת מבנים - אלקטרה אפ אם

מ"ומערכות בע
511095859

520025370מ"אלקטרה בע510617194מ"אלקטרה בניה בעקבוצת אלקטרה362

קבוצת אלקטרה363
מ "אלקטרה בניה בע-מ"תדהר בניה בע

פרויקט טבע,
510617194מ"אלקטרה בניה בע558261913

קבוצת אלקטרה364
אלקטרה בניה -מ"ח המרמן בע.מ.צ

ביצוע אכזיב, מ"בע
510617194מ"אלקטרה בניה בע558255477

510617194מ"אלקטרה בניה בע540246410מבט לנגב הקמה שותפות מוגבלתקבוצת אלקטרה365

510617194מ"אלקטרה בניה בע558053088אורתם אלקטרה אסותאקבוצת אלקטרה366

510617194מ"אלקטרה בניה בע540239936בסט שותפות רשומה-אלקטרהקבוצת אלקטרה367

510617194מ"אלקטרה בניה בע514921956מ"א בע" אלקטרה ביצוע מידטאון תקבוצת אלקטרה368

510617194מ"אלקטרה בניה בע558146072ר.ס.אשטרום אלקטרה פרויקט בקבוצת אלקטרה369

510617194מ"אלקטרה בניה בע558218608פרוייקט החורשה-אלקטרה בניה אלקטרהקבוצת אלקטרה370

510617194מ"אלקטרה בניה בע17558225975אשטרום אלקטרה ארלוזרוב קבוצת אלקטרה371

510617194מ"אלקטרה בניה בע550250658שותפות מוגבלת, א"ביצוע מידטאון תקבוצת אלקטרה372

קבוצת אלקטרה373
אלקו התקנות +מ "אלקטרה בניה בע

מ"בע (1973)ושירותים 
520025370מ"אלקטרה בע510617194

540240892אגירה שאובה גלבוע-אלקטרה סולל בונהקבוצת אלקטרה374
אלקו +מ "אלקטרה בניה בע

מ"בע (1973)התקנות ושירותים 
510617194

540240900אגירה שואבה מנרה- אלקטרה אורתםקבוצת אלקטרה375
אלקו +מ "אלקטרה בניה בע

מ"בע (1973)התקנות ושירותים 
510617194

קבוצת אלקטרה376
. מ.ד- מ "מ ברושניר בע"אלקטרה בע

מודיעין
520025370מ"אלקטרה בע558271797

520025371מ"אלקטרה בע540251766אלקטרה ברושניר מיזם משותףקבוצת אלקטרה377

520025372מ"אלקטרה בע512649146מ"בע (1998)אלקטרה השקעות קבוצת אלקטרה378

512649146מ"בע (1998)אלקטרה השקעות 513984492מ"גרין פארק בעקבוצת אלקטרה379

512649146מ"בע (1998)אלקטרה השקעות 558226973חברה משותפת אכזיב נהריהקבוצת אלקטרה380

512649146מ"בע (1998)אלקטרה השקעות 558093258עסקה משותפת דבליו פרייםקבוצת אלקטרה381

512649146מ"בע (1998)אלקטרה השקעות תאגיד זרElectra Investments Holland B.V  קבוצת אלקטרה382

512649146מ"בע (1998)אלקטרה השקעות תאגיד זרElectra East Europe B.V  קבוצת אלקטרה383

512649146מ"בע (1998)אלקטרה השקעות תאגיד זר. Glotir Trading Ltd  קבוצת אלקטרה384

512649146מ"בע (1998)אלקטרה השקעות תאגיד זרElectra East Europe B.V  קבוצת אלקטרה385

520025370מ"אלקטרה בע510869977מ"אלקטרה זכיינות בעקבוצת אלקטרה386

510869977מ"אלקטרה זכיינות בע515435279מ"קמפוס אלקטרה בעקבוצת אלקטרה387

510869977מ"אלקטרה זכיינות בע515733384מ"אלקטרה שערי הבירה בעקבוצת אלקטרה388

510869977מ"אלקטרה זכיינות בע515642866מ"בע. א.מ (2017)כרמל בנגב קבוצת אלקטרה389

520025370מ"אלקטרה בע510188303מ"אלקטרה טכנולוגיות חכמות בעקבוצת אלקטרה390

510188303מ"אלקטרה טכנולוגיות חכמות בע510789464מ"בע (1978)מגאסון אלקטרוניקה ובקרה קבוצת אלקטרה391

520025370מ"אלקטרה בע550247001שותפות מוגבלת- י 'אלקטרה נקסט אנרגקבוצת אלקטרה392

קבוצת אלקטרה393
י מערכות 'אלקטרה נקסט אנרג

מ"גיאותרמיות בע
520025370מ"אלקטרה בע514771500
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520025370מ"אלקטרה בע514492339מ"אלקטרה פתרונות חנייה בעקבוצת אלקטרה394

קבוצת אלקטרה395
אגודה שיתופית - אלקטרה תעמל 

מ"חקלאית בע
520025370מ"אלקטרה בע570051615

520025370מ"אלקטרה בע511365215מ"אלקטרה תשתיות בעקבוצת אלקטרה396

511365215מ"אלקטרה תשתיות בע558179107(עוסק)תחנת האומה - שותפות אלקטרה קבוצת אלקטרה397

511365215מ"אלקטרה תשתיות בע558218764(עוסק)אלקטרה המבנה העליון קבוצת אלקטרה398

511365215מ"אלקטרה תשתיות בע558003919חופרי השרון וואבאוקבוצת אלקטרה399

511365215מ"אלקטרה תשתיות בע35558293163כביש - מיזם משותף קבוצת אלקטרה400

511365215מ"אלקטרה תשתיות בע558235354(עסקה משותפת) SLAB TRACK קבוצת אלקטרה401

520025370מ"אלקטרה בע558235222דניה סיבוס אלקטרה ביצוע בנק ישראלקבוצת אלקטרה402

520025370מ"אלקטרה בע514617091מ"מבט לנגב בעקבוצת אלקטרה403

520025370מ"אלקטרה בע512380098מ"נכסי אריאל בעקבוצת אלקטרה404

520025370מ"אלקטרה בע510435258מ"בע (2015)טק מערכות .אי.סיקבוצת אלקטרה405

520025370מ"אלקטרה בע515703858מ"אלקטרה בע. ק.פקבוצת אלקטרה406

515703858מ"אלקטרה בע. ק.פ515723427מ"אלקטרה מערכות כוח בע. ק.פקבוצת אלקטרה407

515703858מ"אלקטרה בע. ק.פ510832306מ"רם גנרטורים בע- אל קבוצת אלקטרה408

520025370מ"אלקטרה בע558218764(עוסק)אלקטרה המבנה העליון קבוצת אלקטרה409

520025370מ"אלקטרה בע558179107(עוסק)תחנת האומה - שותפות אלקטרה קבוצת אלקטרה410

511532293מ"אלקטרה דנקו בע558342614אלקטרה דנקו פרוייקטיםקבוצת אלקטרה411

520025370מ"אלקטרה בע515733384מ"אלקטרה שערי הבירה בעקבוצת אלקטרה412

520025370מ"אלקטרה בע511377319מ"בע (1989)קדר מערכות מיזוג אוויר קבוצת אלקטרה413

513850081מ''אס מערכות ניהול תנועה בע.אם.טיקבוצת אלקטרה414
 (1978)מגאסון אלקטרוניקה ובקרה 

מ"בע
510789464

תאגיד זרElectra East Europe B.V  תאגיד זר  SIA Unicoקבוצת אלקטרה415

תאגיד זרElectra East Europe B.V  תאגיד זרElectra Bulgaria Ltdקבוצת אלקטרה416

520025370מ"אלקטרה בעתאגיד זר   Morgal Investment LLCקבוצת אלקטרה417

תאגיד זר. Glotir Trading Ltd  תאגיד זרMorgal Investment Limitedקבוצת אלקטרה418

תאגיד זרElectra East Europe B.V  תאגיד זרElectra APM SpZ.o.oקבוצת אלקטרה419

תאגיד זרElectra East Europe B.V  תאגיד זרKUB Electra Balticקבוצת אלקטרה420

תאגיד זרAfcon Electra Romania SAתאגיד זרAfcon Electra Yardenקבוצת אלקטרה421

512380098מ"נכסי אריאל בע511515900מ"נכסי אריאל פרויקטים בעקבוצת אלקטרה422

512380098מ"נכסי אריאל בע514849397מ"ניהול בע, אמות פלטינום-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה423

קבוצת אלקטרה424
, ת"בית אמות היצירה פ-נכסי אריאל

מ"ניהול בע
512380098מ"נכסי אריאל בע515157857

512380098מ"נכסי אריאל בע513070656מ"ניהול בע, מרכז הנחושת-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה425

512380098מ"נכסי אריאל בע514807619מ"ניהול בע,  רחובות1מדעים -נכסי אריאלקבוצת אלקטרה426

512380098מ"נכסי אריאל בע511515942מ"ניהול בעי, 7טוליפמן -נכסי אריאלקבוצת אלקטרה427

512380098מ"נכסי אריאל בע514096635(נרי'ג)מ "ניהול בע,נכסי אריאל קריותקבוצת אלקטרה428

512380098מ"נכסי אריאל בע512368572מ"ניהול בע,מגדל ששון חוגי-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה429
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512380098מ"נכסי אריאל בע514488451מ"מגדל נווה צדק נהול בע-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה430

512380098מ"נכסי אריאל בע513642496מ"נכסי אריאל מגדל סונול ניהול בעקבוצת אלקטרה431

512380098מ"נכסי אריאל בע514086800מ"חניון עמגר ניהול בע-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה432

512380098מ"נכסי אריאל בע513642470מ"נכסי אריאל חניון מגדל סונול בעקבוצת אלקטרה433

512380098מ"נכסי אריאל בע514659192מ"מגדלי יו ניהול בע- נכסי אריאל קבוצת אלקטרה434

512380098מ"נכסי אריאל בע514537992מ"נכסי אריאל מגדל בארי ניהול בעקבוצת אלקטרה435

512380098מ"נכסי אריאל בע512777947מ"מולטיקו שער הסיטי בעקבוצת אלקטרה436

512380098מ"נכסי אריאל בע513098293מ"אמות אטריום ניהול בע- נכסי אריאל קבוצת אלקטרה437

512380098מ"נכסי אריאל בע512571043מ"ב ניהול בע.א.ב-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה438

512380098מ"נכסי אריאל בע514096601מ" ניהול בע48חניון מנחם בגין קבוצת אלקטרה439

512380098מ"נכסי אריאל בע512228669מ"בית אשד רובוטק בע-אריאל. נ.נכסי חקבוצת אלקטרה440

512380098מ"נכסי אריאל בע512535428מ"ניהול בע, מטלון סנטר-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה441

512380098מ"נכסי אריאל בע512543463מ"מולטיקו ניהול רחוב הברזל בעקבוצת אלקטרה442

קבוצת אלקטרה443
תל אביב ניהול " אי"מגדל - נכסי אריאל

מ"בע
512380098מ"נכסי אריאל בע512493198

512380098מ"נכסי אריאל בע511845091מ"א ניהול ואחזקה בע.נ.ת.מקבוצת אלקטרה444

512380098מ"נכסי אריאל בע514651967מ"ניהול בע, א "בית קרת- נכסי אריאל קבוצת אלקטרה445

512380098מ"נכסי אריאל בע512738808מ"נכסי אריאל ניהול בע-מגדל לוינשטיןקבוצת אלקטרה446

512380098מ"נכסי אריאל בע514849389(5+6)מ"ניהול בע,מגדלי בלו -נכסי אריאלקבוצת אלקטרה447

512380098מ"נכסי אריאל בע512391848מ"ניהול בע,3הברזל - נכסי אריאלקבוצת אלקטרה448

512380098מ"נכסי אריאל בע511518607מ"ניהול  ואחזקה  בע-בית שרבט  קבוצת אלקטרה449

512380098מ"נכסי אריאל בע512951682מ"היכל הסיטי ניהול בע- חניון בית שרבט קבוצת אלקטרה450

512380098מ"נכסי אריאל בע513794941מ"מגדל הכיכר ניהול בע-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה451

512380098מ"נכסי אריאל בע511571879מ"תחזוקת מבנים בע.-ט.ש.בקבוצת אלקטרה452

512380098מ"נכסי אריאל בע513070672מ"ניהול בע, בית אחדות-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה453

512380098מ"נכסי אריאל בע512516568מ"ח ניהול בע.א.נ אריאל ב.נכסי חקבוצת אלקטרה454

קבוצת אלקטרה455
נכסי אריאל אמות קריית המדע ניהול 

מ"בע
512380098מ"נכסי אריאל בע515157733

קבוצת אלקטרה456
ניהול , בית מדעים רחובות-נכסי אריאל

מ"בע
512380098מ"נכסי אריאל בע512351719

512380098מ"נכסי אריאל בע514096650מ"בנייני הראל סיטי בע- נכסי אריאל קבוצת אלקטרה457

512380098מ"נכסי אריאל בע513811869מ"חניון ציון ניהול בעקבוצת אלקטרה458

512380098מ"נכסי אריאל בע511741431מ"ניהול בע, מגדל בית ציון- נכסי אריאלקבוצת אלקטרה459

קבוצת אלקטרה460
 מגדל סי 10אבא אבן - נכסי אריאל

מ"ניהול בע,הרצליה
512380098מ"נכסי אריאל בע512917477

512380098מ"נכסי אריאל בע513594630מ"ניהול בע,כוכב הרצליה-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה461

512380098מ"נכסי אריאל בע513604041מ"ניהול בע, רום-בית לז-נכסי אריאל קבוצת אלקטרה462

512380098מ"נכסי אריאל בע513618041מ"גלובל פארק בע-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה463

קבוצת אלקטרה464
, רחוב המלאכה ראש העין- נכסי אריאל 

מ"ניהול בע
512380098מ"נכסי אריאל בע513012534

קבוצת אלקטרה465
ניהול ,מרכז רורברג למדע-נכסי אריאל

מ"בע
512380098מ"נכסי אריאל בע512121641
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512380098מ"נכסי אריאל בע513976209מ"א בע"נכסי אריאל מגדלי הרכבת תקבוצת אלקטרה466

512380098מ"נכסי אריאל בע514190396מ"בית הבינלאומי ניהול בע-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה467

512380098מ"נכסי אריאל בע513999532מ"ניהול בע, בית רשת- נכסי אריאל קבוצת אלקטרה468

קבוצת אלקטרה469
ניהול ,בית הראל ירושלים-נכסי אריאל 

מ"בע
512380098מ"נכסי אריאל בע512217969

512380098מ"נכסי אריאל בע512884065מ"ניהול  בע, בית  רובינשטיין-נכסי אריאל קבוצת אלקטרה470

קבוצת אלקטרה471
, חניון לינקולן רובינשטיין-נכסי אריאל

מ"ניהול בע
512380098מ"נכסי אריאל בע513907816

512380098מ"נכסי אריאל בע514096643מ"ניהול בע, מגדלי נאם-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה472

512380098מ"נכסי אריאל בע512698168מ"א פתח תקוה ניהול בע.ב-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה473

512380098מ"נכסי אריאל בע512977687מ"ניהול בע,מגדל סהרקבוצת אלקטרה474

512380098מ"נכסי אריאל בע514142553מ"נכסי אריאל כפר נטר ניהול בעקבוצת אלקטרה475

512380098מ"נכסי אריאל בע514163286מ"נכסי אריאל בית חיון ניהול בעקבוצת אלקטרה476

512380098מ"נכסי אריאל בע513897074מ"ניהול בע, נכסי אריאל ירושליםקבוצת אלקטרה477

512380098מ"נכסי אריאל בע513157321מ"ניהול בע, בית רמז-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה478

קבוצת אלקטרה479
מסחר ניהול -מרכז גולדה משרדים

מ"ואחזקה בע
512380098מ"נכסי אריאל בע511927121

512380098מ"נכסי אריאל בע514525294מ"ניהול בע, מגדל אלקטרה-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה480

קבוצת אלקטרה481
ניהול , חניון מגדל אלקטרה- נכסי אריאל 

מ"בע
512380098מ"נכסי אריאל בע514583731

512380098מ"נכסי אריאל בע512690769מ"ניהול בע, בית נטע-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה482

512380098מ"נכסי אריאל בע512149261מ"ניהול ואחזקה בע-5מרכז עסקים תובל קבוצת אלקטרה483

קבוצת אלקטרה484
כלל -בית אמות-נכסי אריאל

מ"ניהול בע,תקשורת
512380098מ"נכסי אריאל בע511739898

512380098מ"נכסי אריאל בע513105247מ"ניהול בע, בית דרור זיויאל-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה485

512380098מ"נכסי אריאל בע513618033מ"ניהל בע, מגדל המוזיאון-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה486

קבוצת אלקטרה487
 (2004)נכסי אריאל חניון מגדל המוזיאון 

מ"בע
512380098מ"נכסי אריאל בע513618025

512380098מ"נכסי אריאל בע514856954מ"תפעול בע, מפיון'מגדל צ-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה488

512380098מ"נכסי אריאל בע512792557מ"תפעול בע, נכסי אריאל מגדלי הסיביםקבוצת אלקטרה489

512380098מ"נכסי אריאל בע514466887מ" ניהול בע27נחמני -נכסי אריאל קבוצת אלקטרה490

512380098מ"נכסי אריאל בע512931833מ"ניהול בע-מרכז רימון אלעד-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה491

קבוצת אלקטרה492
צ ניהול "דגל העיר ראשל- נכסי אריאל 

מ"בע
512380098מ"נכסי אריאל בע512842774

512380098מ"נכסי אריאל בע512106469מ"ניהול ואחזקה בע-בית נחקבוצת אלקטרה493

512380098מ"נכסי אריאל בע513728212מ"ניהול בע- בית אפריקה ישראל קבוצת אלקטרה494

512380098מ"נכסי אריאל בע511836884מ"אביב בגימל ניהול בע-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה495

512380098מ"נכסי אריאל בע514072529מ"ג בע"ניהול בית איילון ר- נכסי אריאל קבוצת אלקטרה496

512380098מ"נכסי אריאל בע514072552מ"ניהול בע, הרובע חיפה- נכסי אריאל קבוצת אלקטרה497

512380098מ"נכסי אריאל בע513452243מ"ניהול בע,פארק רחובות-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה498

512380098מ"נכסי אריאל בע512045790מ"תפעול  ואחזקה  בע-קידמת אילון קבוצת אלקטרה499

512380098מ"נכסי אריאל בע513749200מ"ניהול בע,מגדל אדגר-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה500

512380098מ"נכסי אריאל בע513811877מ"ניהול בע, מגדל דיסקונט - נכסי אריאל קבוצת אלקטרה501
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512380098מ"נכסי אריאל בע513017418מ"ניהול בע, 3מגדל פז - נכסי אריאלקבוצת אלקטרה502

512380098מ"נכסי אריאל בע513141408מ"ניהול  בע,2מגדל  פז - נכסי  אריאלקבוצת אלקטרה503

קבוצת אלקטרה504
ניהול , ג"בית אמריקה  ר- נכסי אריאל

מ"בע
512380098מ"נכסי אריאל בע513128249

512380098מ"נכסי אריאל בע512966870מ"ניהול בע,מגדלי לגון נתניה-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה505

512380098מ"נכסי אריאל בע512478181מ"ניהול  ואחזקה בע-בית  אמרגדקבוצת אלקטרה506

512380098מ"נכסי אריאל בע512114984מ"מגדלי פז ניהול ואחזקה בעקבוצת אלקטרה507

512380098מ"נכסי אריאל בע514473586מ"ניהול בע,צוקי השמורה-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה508

קבוצת אלקטרה509
תפעול   (יגאל  אלון)בית  קליפורניה 

מ"ואחזקה  בע
512380098מ"נכסי אריאל בע512099813

קבוצת אלקטרה510
ניהול ' נכסי אריאל קרית הממשלה רבין ב

מ"בע
512380098מ"נכסי אריאל בע513604033

512380098מ"נכסי אריאל בע513999540מ" בע2007 (ת"פ)בית רם תפעול קבוצת אלקטרה511

512380098מ"נכסי אריאל בע513157313מ"ניהול בע,של- נכסי אריאלקבוצת אלקטרה512

512380098מ"נכסי אריאל בע511880866מ"ניהול בע,26הברזל -נכסי אריאלקבוצת אלקטרה513

קבוצת אלקטרה514
בן צבי )מ"תפעול מבנים בע- נכסי אריאל

(ש" ב9
512380098מ"נכסי אריאל בע512977042

512380098מ"נכסי אריאל בע514163302מ"ניהול בע,חניון מרכז ויצמןקבוצת אלקטרה515

512380098מ"נכסי אריאל בע513385187מ"מרכז ויצמן ניהול בעקבוצת אלקטרה516

512380098מ"נכסי אריאל בע514142496מ"ניהול בע, בית רשתות- נכסי אריאלקבוצת אלקטרה517

קבוצת אלקטרה518
 3קמפוס אלן טיורינג - נכסי אריאל 

מ"ניהול בע, הרצליה
512380098מ"נכסי אריאל בע513133728

קבוצת אלקטרה519
מ "חניון החשמונאים ניהול  ע-נכסי אריאל

(2017 1קרליבך )
512380098מ"נכסי אריאל בע513050435

קבוצת אלקטרה520
מ "מגדל ארמון ניהול בע-נכסי אריאל

(2017פסגות ירושלים )
512380098מ"נכסי אריאל בע514608322

קבוצת אלקטרה521
חניון מגדל ארמון ניהול - נכסי אריאל 

(2017צ "ג ראשל"מרלו)מ "בע
512380098מ"נכסי אריאל בע514608348

קבוצת אלקטרה522
מ "ניהול בע, האי במרינה-נכסי אריאל

(2017בית עמגר )
512380098מ"נכסי אריאל בע513410761

512380098מ"נכסי אריאל בע511741449מ"ניהול בע, י"מרכזי אפ-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה523

512380098מ"נכסי אריאל בע512904806מ" בע2000שירותים -נ אריאל .נכסי חקבוצת אלקטרה524

512380098מ"נכסי אריאל בע512439464(חניון אלון)מ "חניוני נכסי אריאל בעקבוצת אלקטרה525

512380098מ"נכסי אריאל בע511515900מ"פרוייקטים בע-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה526

קבוצת אלקטרה527
 2000נרקיס שרותי הנהלת חשבונות 

מ"בע
512380098מ"נכסי אריאל בע512918632

512380098מ"נכסי אריאל בע513028753מ"אריאל ספא בעקבוצת אלקטרה528

קבוצת אלקטרה529
נ אריאל נאמנויות למשקיעי חוץ .נכסי ח

מ"בע
512380098מ"נכסי אריאל בע510534928

512380098מ"נכסי אריאל בע511897043מ"בע ( 1993)מולטיקו ניהול נכסים קבוצת אלקטרה530

512380098מ"נכסי אריאל בע512368549מ"ניהול בע, מידטאון- נכסי אריאלקבוצת אלקטרה531

קבוצת אלקטרה532
ניהול , בית אמפא תל אביב-נכסי אריאל

מ"בע
512380098מ"נכסי אריאל בע515683464

קבוצת אלקטרה533
ניהול , נתניה 4מגדל מפי -נכסי אריאל

מ"בע
512380098מ"נכסי אריאל בע515706364

קבוצת אלקטרה534
תפעול , מגדל סוהו נתניה- נכסי אריאל

מ"בע
512380098מ"נכסי אריאל בע515706414

512380098מ"נכסי אריאל בע515710747מ"אריאל מערכות חניה בעקבוצת אלקטרה535

קבוצת אלקטרה536
מידטאון אחזקת מגורים - נכסי אריאל

מ"בע
512380098מ"נכסי אריאל בע515706406

512380098מ"נכסי אריאל בע515710796מ"מידטאון ניהול משרדים בע- נכסי אריאלקבוצת אלקטרה537
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512380098מ"נכסי אריאל בע511958183מ"אריאל שופ בעקבוצת אלקטרה538

512380098מ"נכסי אריאל בע515731628מ"ניהול בע, 30אמות הברזל -נכסי אריאלקבוצת אלקטרה539

512380098מ"נכסי אריאל בע513023895מ"נכסי אריאל מלונות דירות בעקבוצת אלקטרה540

512380098מ"נכסי אריאל בע515753275מ"ניהול בע, אריאל שופ יובלים סנטרקבוצת אלקטרה541

512380098מ"נכסי אריאל בע515798619מ"אפ טאון מגורים ניהול בעקבוצת אלקטרה542

512380098מ"נכסי אריאל בע515797207מ"אפ טאון מסחר ניהול בעקבוצת אלקטרה543

510869977מ"אלקטרה זכיינות בע516118619מ"נתיב לעיר בעקבוצת אלקטרה544

511365215מ"אלקטרה תשתיות  בע510545742מ"טיקטינר טמיר בעקבוצת אלקטרה545

511365215מ"אלקטרה תשתיות  בע512318924מ"בע. ג.א (1996)טיקטינר טמיר קבוצת אלקטרה546

512380098מ"נכסי אריאל בע515984185מ"קנדי סנטר ניהול בעקבוצת אלקטרה547

512380098מ"נכסי אריאל בע515941979מ"פיט אנד ספא ניהול מתחמים בעקבוצת אלקטרה548

510869977מ"אלקטרה זכיינות בע516103207מ"בע (2019)מבט לאופק מודיעין קבוצת אלקטרה549

516101979מ"אלקטרה קמפוס תפעול בעקבוצת אלקטרה550
אחזקת מבנים - אלקטרה אפ אם

מ"ומערכות בע
511095853

510617194מ"אלקטרה בניה בע512773334מ"קריב חברה לבנין בע.-ח.מ.צקבוצת אלקטרה551

510617194מ"אלקטרה בניה בע550018212קריב שותפות מוגבלת.-ח.מ.צקבוצת אלקטרה552

512380098מ"נכסי אריאל בע515994770מ"נכסי אריאל מתחם רמלה בעקבוצת אלקטרה553

קבוצת אלקטרה554
- פרויקט הדסה , סולל בונה אלקטרה

שותפות רשומה
520025370מ"אלקטרה בע540232758

512380098מ"נכסי אריאל בע512217985מ"נכסי אריאל מתחם אכזיב ניהול בעקבוצת אלקטרה555

קבוצת אלקטרה556
 ראשלצ ניהול 3נכסי אריאל לישנסקי 

מ"בע
512380098מ"נכסי אריאל בע515984441

קבוצת אלקטרה557
 ראשלצ 20נכסי אריאל יעקב פריימן 

מ"ניהול בע
512380098מ"נכסי אריאל בע515984458

512380098מ"נכסי אריאל בע515984458מ"ד ניהול בע"נכסי אריאל בית עוז אקבוצת אלקטרה558

512380098מ"נכסי אריאל בע516001617מ"ש ניהול בע"נכסי אריאל בית ביטא בקבוצת אלקטרה559

512380098מ"נכסי אריאל בע515731545מ"נכסי אריאל אמות מכבי נתניה ניהול בעקבוצת אלקטרה560

512380098מ"נכסי אריאל בע515731602מ"נכסי אריאל אמות הר חוצבים ניהול בעקבוצת אלקטרה561

512380098מ"נכסי אריאל בע514072552מ"ניהול בע, ואדי סליב– נכסי אריאל קבוצת אלקטרה562

512380098מ"נכסי אריאל בע511674582מ"ניהול בע, נווה נוף-נכסי אריאל קבוצת אלקטרה563

512380098מ"נכסי אריאל בע513070664מ"ניהול בע, בית מעיא-נכסי אריאל קבוצת אלקטרה564

קבוצת אלקטרה565
בית אינטר גאמא ניהול - נכסי אריאל 

מ"בע
512380098מ"נכסי אריאל בע516025616

קבוצת אלקטרה566
תחנה מרכזית לב המפרץ -נכסי אריאל

מ"ניהול בע,חיפה
512380098מ"נכסי אריאל בע516065398

512380098מ"נכסי אריאל בע514142469מ"פדלון שפונדר ניהול בע-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה567

512380098מ"נכסי אריאל בע515869535מ"ניהול בע, מגדל תוהא-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה568

512380098מ"נכסי אריאל בע514072552מ"ניהול בע,הרובע חיפה-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה569

512380098מ"נכסי אריאל בע515984433מ"מגדל המלאכה לוד ניהול בעקבוצת אלקטרה570

512380098מ"נכסי אריאל בע513811869מ"חניון ציון ניהול בעקבוצת אלקטרה571

512380098מ"נכסי אריאל בע513999540מ" בע2007 (ת"פ)בית רם תפעול קבוצת אלקטרה572

קבוצת אלקטרה573
ניהול , קניון ויוה חדרה. אריאל שופ

מ"ומסחר בע
512380098מ"נכסי אריאל בע516103827
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512380098מ"נכסי אריאל בע516086782מ"כ ניהול בע.בנייני א-אריאל שופקבוצת אלקטרה574

קבוצת אלקטרה575
ניהול ומסחר , סוהו נתניה.אריאל שופ 

מ"בע
512380098מ"נכסי אריאל בע515797447

קבוצת אלקטרה576
ניהול ומסחר , ביקל סנטר. אריאל שופ

מ"בע
512380098מ"נכסי אריאל בע516103835

512380098מ"נכסי אריאל בע515900496מ"אריאל ספא אלון ספורט קלאב בעקבוצת אלקטרה577

512380098מ"נכסי אריאל בע515233906מ"אמות מבשרת ציון בעקבוצת אלקטרה578

512380098מ"נכסי אריאל בע515941961מ"איי פלוס סטריט מול בעקבוצת אלקטרה579

קבוצת אלקטרה580
 3 נכסי אריאל קמפוס אלן טיוריג 

מ"ניהול בע, הרצליה
512380098מ"נכסי אריאל בע513133728

קבוצת אלקטרה581
ניהול ,  לוד2בית הטרמינל - נכסי אריאל 

מ"בע
512380098מ"נכסי אריאל בע515984490

520025370מ"אלקטרה בע515581973מ" בע1אלקטרה מדף קבוצת אלקטרה582

520025370מ"אלקטרה בע515945400מ" בע2אלקטרה מדף קבוצת אלקטרה583

520025370מ"אלקטרה בע515954584מ"אלקטרה דיגיטל בעקבוצת אלקטרה584

520025370מ"אלקטרה בע540287349שותפות מוגבלת, ח.אלקטרה יקבוצת אלקטרה585

קבוצת אלקטרה586
אלקטרה על הים בת -נכסי אריאל

מ"ניהול בע,ים
512380098מ"נכסי אריאל בע516103801

תאגיד זרElectra Bulgaria Ltdתאגיד זרSuvorovo Properties Ltdקבוצת אלקטרה587

תאגיד זרElectra USA Incתאגיד זרStructure 7 LLCקבוצת אלקטרה588

תאגיד זרElectech Holding B.V תאגיד זרOTS Omni Trading SERVICESקבוצת אלקטרה589

תאגיד זרStructure 7 LLCתאגיד זרOxford Federal LLCקבוצת אלקטרה590

תאגיד זרMorgal Investment Limitedתאגיד זרNovelSum Limitedקבוצת אלקטרה591

תאגיד זרMorgal Investment Limitedתאגיד זר   Morgal Investment LLCקבוצת אלקטרה592

520025370מ"אלקטרה בעתאגיד זרHellman Electric Corpקבוצת אלקטרה593

520025370מ"אלקטרה בעתאגיד זרGilston Electrical Contracting Corpקבוצת אלקטרה594

תאגיד זרOTS Omni Trading SERVICESתאגיד זרEtcoקבוצת אלקטרה595

תאגיד זרOTS Omni Trading SERVICESתאגיד זרETCO FM Limitedקבוצת אלקטרה596

520025370מ"אלקטרה בעתאגיד זרEMMSA Deutschland GmbHקבוצת אלקטרה597

520025370מ"אלקטרה בעתאגיד זרEletco LDAקבוצת אלקטרה598

תאגיד זרElectra Bulgaria Ltdתאגיד זרElectra Varna Ltdקבוצת אלקטרה599

520025370מ"אלקטרה בעתאגיד זרElectra USA Incקבוצת אלקטרה600

תאגיד זרElectra Bulgaria Ltdתאגיד זרElectra Properties Ltdקבוצת אלקטרה601

512649146מ"בע (1998)אלקטרה השקעות תאגיד זרElectra Investments Holland B.Vקבוצת אלקטרה602

512649146מ"בע (1998)אלקטרה השקעות תאגיד זרElectra East Europe B.Vקבוצת אלקטרה603

תאגיד זרOTS Omni Trading SERVICESתאגיד זרC.N TECH limitedקבוצת אלקטרה604

512380098מ"נכסי אריאל בע515683480מ"ניהול בע,קמפוס בר אילן - נכסי אריאלקבוצת אלקטרה605

516077989מ"סופרגז אנרגיה בע520037177מ"גרנית הכרמל השקעות בעקבוצת אלקטרה606

520037177מ"גרנית הכרמל השקעות בע510902638מ"סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בעקבוצת אלקטרה607

514391853מ"סופרגז טבעי אחזקות בעקבוצת אלקטרה608
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
510902638

511049280מ"סופרגז אשכולות בעקבוצת אלקטרה609
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
510902638
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511499923מ"בע (1990)סופרגז הנגב קבוצת אלקטרה610
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
510902638

540166188אמצעי כיבוי ומיגון למתקני גז קרית אתאקבוצת אלקטרה611
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
510902639

514391853מ"סופרגז טבעי אחזקות בע514361997מ"בע. י'ג. אנ. סופר סיקבוצת אלקטרה612

514391853מ"סופרגז טבעי אחזקות בע514403013מ"סופרגז טבעי בעקבוצת אלקטרה613

קבוצת אלקטרה614
חברה לחלוקת גז טבעי . י'ג. סופר אנ

מ"בע
514391853מ"סופרגז טבעי אחזקות בע514127588

קבוצת אלקטרה615
חדרה והעמקים חברה . י'ג. סופר אנ

מ"לחלוקת גז טבעי בע
514391853מ"סופרגז טבעי אחזקות בע514820869

514406966מ" בע3סופר סולאר פרוייקטים קבוצת אלקטרה616
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
514392828

514409960מ" בע5סופר סולאר פרוייקטים קבוצת אלקטרה617
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
514392828

514409952מ" בע6סופר סולאר פרוייקטים קבוצת אלקטרה618
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
514392828

514410075מ" בע7סופר סולאר פרוייקטים קבוצת אלקטרה619
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
514392828

514429703מ" בע12סופר סולאר פרוייקטים קבוצת אלקטרה620
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
514392828

514429695מ" בע13סופר סולאר פרוייקטים קבוצת אלקטרה621
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
514392828

514429679מ" בע15סופר סולאר פרוייקטים קבוצת אלקטרה622
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
514392828

514429661מ" בע16סופר סולאר פרוייקטים קבוצת אלקטרה623
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
514392828

514454305מ" בע19סופר סולאר פרוייקטים קבוצת אלקטרה624
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
514392828

514454297מ" בע20סופר סולאר פרוייקטים קבוצת אלקטרה625
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
514392828

514454321מ" בע22סופר סולאר פרוייקטים קבוצת אלקטרה626
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
514392828

514454313מ" בע23סופר סולאר פרוייקטים קבוצת אלקטרה627
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
514392828

514454271מ" בע24סופר סולאר פרוייקטים קבוצת אלקטרה628
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
514392828

514478122מ" בע25סופר סולאר פרוייקטים קבוצת אלקטרה629
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
514392828

514514736מ" בע32סופר סולאר פרויקטים 514478114מ" בע26סופר סולאר פרוייקטים קבוצת אלקטרה630

514478106מ" בע27סופר סולאר פרוייקטים קבוצת אלקטרה631
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
514392828

514514751מ" בע33סופר סולאר פרויקטים 514478080מ" בע28סופר סולאר פרוייקטים קבוצת אלקטרה632

514514728מ" בע30סופר סולאר פרוייקטים קבוצת אלקטרה633
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
514392828

514514769מ" בע31סופר סולאר פרוייקטים קבוצת אלקטרה634
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
514392828

514514736מ" בע32סופר סולאר פרוייקטים קבוצת אלקטרה635
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
514392828

514514751מ" בע33סופר סולאר פרוייקטים קבוצת אלקטרה636
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
514392828

514514744מ" בע34סופר סולאר פרוייקטים קבוצת אלקטרה637
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
514392828

514478122מ" בע25סופר סולאר פרויקטים 550239461שותפות מוגבלת- ס .סולאר קקבוצת אלקטרה638

514406982מ" בע2ע .ס.פקבוצת אלקטרה639
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
514392828

514395425מ" בע3ע .ס.פקבוצת אלקטרה640
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
514392828

514395417מ" בע1טמבור - ע .ס.פקבוצת אלקטרה641
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
514392828

511407124מ"בע (1989)רחובות - סופרגז קבוצת אלקטרה642
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
510902638

512456823מ"בע (1997)סופרגז אחזקות עציון קבוצת אלקטרה643
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
510902638

510202724מ"אפיקי גז בעקבוצת אלקטרה644
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
510902638

510062862מ"פועלים שירותי נאמנות בע512453010מ"מוצרי גז עציון בעקבוצת אלקטרה645
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512469263מ"גז בע-סופר אורקבוצת אלקטרה646
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
510902638

511407918מ"סופר ליין שיווק והפצה בע511462129מ"צובר ישראל שיווק גז בעקבוצת אלקטרה647

514649664מ"סופר אספקת חשמל בע. סקבוצת אלקטרה648
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
510902638

511049280מ"סופרגז אשכולות בע513326231מ"מוצרים ובטיחות בע, סופר גרופקבוצת אלקטרה649

51498157מ"סופרגז טבעי לתחבורה בעקבוצת אלקטרה650
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
510902638

514391853מ"סופרגז טבעי אחזקות בע515109106מ"סופר גז טבעי מוזרם בעקבוצת אלקטרה651

514391853מ"סופרגז טבעי אחזקות בע 515160976מ"הקמה בע. י'ג.סופר אנקבוצת אלקטרה652

קבוצת אלקטרה653
 (1997)מיכאל ומרסי זלקינד החזקות 

מ"בע
-מיכאל זלקינד512510942

520039975מ"בע (1951)אלקטרה מוצרי צריכה 540303583אלה מותגים וסחר שותפות מוגבלתקבוצת אלקטרה654

520039975מ"בע (1951)אלקטרה מוצרי צריכה 515929842מ" דיוטי בע3000אופיס קבוצת אלקטרה655

520039975מ"בע (1951)אלקטרה מוצרי צריכה 512072828מ"יזמות ומסחר בע. ת.סער אקבוצת אלקטרה656

520039967מ"בע (1970)אלקטרה מוצרי צריכה 550277966אלקטרה צריכה שותפות מוגבלתקבוצת אלקטרה657

520039967מ"בע (1970)אלקטרה מוצרי צריכה 515725026מ" בע2017אלקטרה צריכה קבוצת אלקטרה658

520039967מ"בע (1970)אלקטרה מוצרי צריכה 516387115מ"אלקטרה קמעונאות חשמל בעקבוצת אלקטרה659

520039975מ"בע (1951)אלקטרה מוצרי צריכה 512017989מ"יינות ביתן בעקבוצת אלקטרה660

510607328מ"ן בע"אלקטרה נדל516178431מ''חברת ניהול בע- פרויקט סוהו קבוצת אלקטרה661

510607328מ"ן בע"אלקטרה נדל516275229מ"בע (.ב.א)חברת ניהול חניון קבוצת אלקטרה662

510607328מ"ן בע"אלקטרה נדלתאגיד זרElectech Real Estate B.Vקבוצת אלקטרה663

קבוצת אלקטרה664
Americn Landmark Residential 

Holdings INVESTMENT L.L.C 
תאגיד זר.Elco North America II Incתאגיד זר

תאגיד זרElectra America Incתאגיד זרJJ Electra America LLCקבוצת אלקטרה665

קבוצת אלקטרה666
ELECTRA CAPITAL PM 

ORIGINATOR INC
תאגיד זרElectra America Incתאגיד זר

512017989מ"יינות ביתן בע515454999מ"מגה בעיר קמעונאות בעקבוצת אלקטרה667

515454999מ"מגה בעיר קמעונאות בע520036187מ"מגה קמעונאות בעקבוצת אלקטרה668

512017989מ"יינות ביתן בע512781154מ"ר צים שיווק ישיר בע.עקבוצת אלקטרה669

512017989מ"יינות ביתן בע513477778מ"בע (2003)היפר רמה קבוצת אלקטרה670

512017989מ"יינות ביתן בע512716093מ"סופר יזהר ביחד בעקבוצת אלקטרה671

512781154מ"ר צים שיווק ישיר בע.ע513494849מ"אמדן לקמעונאות והשקעות בע. אקבוצת אלקטרה672

512781154מ"ר צים שיווק ישיר בע.ע513075218מ"סיטונאות תנובת הדרום בעקבוצת אלקטרה673

516214095מ"אלקטרה תומר בעקבוצת אלקטרה674
אחזקת מבנים - אלקטרה אפ אם

מ"ומערכות בע
511095853

510651375מ"ש בע"אלקטרה אלקו התק515910974מ"אלקטרה תשתיות ואנרגיה בעקבוצת אלקטרה675

511365215מ"אלקטרה תשתיות בע510697725טר מיזם משותף-אלקטרה מרקבוצת אלקטרה676

511365215מ"אלקטרה תשתיות בע515910974מ"אלקטרה תשתיות ואנרגיה בעקבוצת אלקטרה677

510188303מ"אלקטרה טכנולוגיות חכמות בע515907020מ"מטרוניקס אוטומציה בעקבוצת אלקטרה678

520025370מ"אלקטרה בע516245263מ"קמפוס אלקטרום בעקבוצת אלקטרה679

קבוצת אלקטרה680
נכסי אריאל בית אמפא תל אביב ניהול 

מ"בע
512380098מ"נכסי אריאל בע510064603

512380098מ"נכסי אריאל בע510678345צ" ראשל12ילדי טהרן )נכסי אריאל קבוצת אלקטרה681
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512380098מ"נכסי אריאל בע515958403מ"תל אביב בע-חניוני נכסי אריאלקבוצת אלקטרה682

512380098מ"נכסי אריאל בע516206596מ"ניהול בע, אם טאוור- נכסי אריאל קבוצת אלקטרה683

512380098מ"נכסי אריאל בע516206539מ"ניהול בע- חניון אם טאוור קבוצת אלקטרה684

512380098מ"נכסי אריאל בע516206448מ"ניהול בע, חניון תאומי רובינשטייןקבוצת אלקטרה685

קבוצת אלקטרה686
ניהול , בנייני רובינשטיין- נכסי אריאל

 מ"בע
512380098מ"נכסי אריאל בע516206562

512380098מ"נכסי אריאל בע516206554מ"א הברזל ניהול בע.חניוני נקבוצת אלקטרה687

512380098מ"נכסי אריאל בע516206588מ"מרכז יעקובי מודיעין בע- נכסי אריאל קבוצת אלקטרה688

512380098מ"נכסי אריאל בע516251352מ"ניהול בע, חניון בר אילן קבוצת אלקטרה689

512380098מ"נכסי אריאל בע516254455חניון מרכז יעקובי מודיעיןקבוצת אלקטרה690

512380098מ"נכסי אריאל בע516103819מ"אמות בית דגן בע- נכסי אריאל קבוצת אלקטרה691

512380098מ"נכסי אריאל בע516293883מ''ניהול בע,רד ירושלים-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה692

512380098מ"נכסי אריאל בע516293743מ''ניהול ואחזקה בע,7הברזל -נכסי אריאלקבוצת אלקטרה693

512380098מ"נכסי אריאל בע516293727מ''ניהול בע,סלע בינוי-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה694

512380098מ"נכסי אריאל בע516362936מ''ניהול בע,אופיסיטי-נכסי אריאלקבוצת אלקטרה695

520025370מ"אלקטרה בע558425872פולדמיר+ מ "אלקטרה בעקבוצת אלקטרה696

520025370מ"אלקטרה בע540300290אוניברסיטת תל אביב- אלקטרה קבוצת אלקטרה697

520025370מ"אלקטרה בע510917388מ"אלקטרה אפיקים בעקבוצת אלקטרה698

510917388מ"אלקטרה אפיקים בע516264801מ"סלע ליס בעקבוצת אלקטרה699

תאגיד זרElectra Bulgaria Ltdתאגיד זרKalimancl Properties Ltdקבוצת אלקטרה700

תאגיד זרElectech Holding B.V תאגיד זרElectra M&E Deutschland GmbHקבוצת אלקטרה701

קבוצת אלקטרה702
EMMSA Deutschland GmbH 

Wolfsburg
תאגיד זר

Electra M&E Deutschland 

GmbH
תאגיד זר

516013810מ"בע. וי.סופר פיקבוצת אלקטרה703
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
510902638

515070845מ"הקמה בע. וי.סופר פיקבוצת אלקטרה704
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז 

מ"בע
510902638

תאגיד זרElectra USA Incתאגיד זרF.W.simsקבוצת אלקטרה705

520023896מ"חברת השקעות דיסקונט בע520043464מ"אפסילון בית השקעות בעקבוצת אלקטרה706

520043464מ"אפסילון בית השקעות בע513544122אפסילון תכנון פיננסיקבוצת אלקטרה707

520043464מ"אפסילון בית השקעות בע515634780מ"אפסילון מכשירים פיננסים בעקבוצת אלקטרה708

515634780מ"אפסילון מכשירים פיננסים בע550274112אפסילון הזדמנויות שותפות מוגבלתקבוצת אלקטרה709

520023896מ"חברת השקעות דיסקונט בע510907850מ"ברטן החזקות והשקעות בעקבוצת אלקטרה710

510907850מ"ברטן החזקות והשקעות בע511016206מ"בע (1984ניהול )חיפה סקווש קבוצת אלקטרה711

קבוצת אלקטרה712
 (1992)מרכז הספורט הוד השרון 

שותפות מוגבלת
510907850מ"ברטן החזקות והשקעות בע550012629

510907850מ"ברטן החזקות והשקעות בע511675571מ"מרכז הספורט הוד השרון בעקבוצת אלקטרה713

510907850מ"ברטן החזקות והשקעות בע510910300מ"מרכז נופש פתח תקוה בעקבוצת אלקטרה714

520023896מ"חברת השקעות דיסקונט בע520014143מ"כור תעשיות בעקבוצת אלקטרה715

520014143מ"כור תעשיות בע511707879מ"דיאיסי תקשורת וטכנולוגיה בעקבוצת אלקטרה716

520014143מ"כור תעשיות בעתאגיד זר.MICROWAVE NETWORKS, INCקבוצת אלקטרה717
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520014143מ"כור תעשיות בע512895608מ"כורשבל בעקבוצת אלקטרה718

520014143מ"כור תעשיות בעתאגיד זרKORIN INSURANCE LIMITEDקבוצת אלקטרה719

520014143מ"כור תעשיות בע510433436מ"כור נכסים בעקבוצת אלקטרה720

520023896מ"חברת השקעות דיסקונט בע520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בעקבוצת אלקטרה721

510058613מ"בע' מרכז הרצליה א511127722מ"אבגד יהלום ניהול ושירותים בעקבוצת אלקטרה722

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע512484825מ"הצפון החדש בע- אם המושבות קבוצת אלקטרה723

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510040900מ"בית הסוחרים בעקבוצת אלקטרה724

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510276447מ" ברחוב הרצל ברג בע6127גוש קבוצת אלקטרה725

קבוצת אלקטרה726
גילת חברה לבניה ושיכון באזורי פתוח 

מ"בע
520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510308315

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע512477373מ"בע (1997) 6דרך המלך קבוצת אלקטרה727

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510105281מ"הון חברה להשקעות ונאמנות בעקבוצת אלקטרה728

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510081557מ" בע22חברת בית נחמני קבוצת אלקטרה729

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510276397מ" בע6127 בגוש 85חברת חלקה קבוצת אלקטרה730

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510276439מ"ג בע- ברחוב הרצל בר85חלקה קבוצת אלקטרה731

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510058613מ"בע' מרכז הרצליה אקבוצת אלקטרה732

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510058639מ"בע' מרכז הרצליה בקבוצת אלקטרה733

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510400757מ"נאה ותקין בעקבוצת אלקטרה734

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע520033689מ"נכסי הדרים בעקבוצת אלקטרה735

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510341605מ"נכסי נחלת בית השואבה בעקבוצת אלקטרה736

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע513830968מ"בע (מרכזים מסחריים)נכסים ובנין קבוצת אלקטרה737

קבוצת אלקטרה738
 (2005)נכסים ובנין השקעות בינלאומיות 

מ"בע
520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע513709618

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510050214מ"פאר הככר בעקבוצת אלקטרה739

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510029366מ"שדר חברה לבנין בעקבוצת אלקטרה740

520033689מ"נכסי הדרים בע520028671מ"נווה גד בנין ופתוח בעקבוצת אלקטרה741

520033689מ"נכסי הדרים בע510907850מ"ברטן השקעות ואחזקות בעקבוצת אלקטרה742

520033689מ"נכסי הדרים בע510535420מ"קריית תעשיות עתירות מדע בעקבוצת אלקטרה743

520028671מ"נוה גד בנין ופתוח בע510464589מ"רמת אילן בעקבוצת אלקטרה744

520028671מ"נוה גד בנין ופתוח בע514518646מ"נוה מול הים בעקבוצת אלקטרה745

510360134בנמוט510336282מ"נאות החן בעקבוצת אלקטרה746

520028671מ"נוה גד בנין ופתוח בע510360134מ"בנמוט בעקבוצת אלקטרה747

520028671מ"נוה גד בנין ופתוח בע510541576מ"קאמדב בעקבוצת אלקטרה748

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בעתאגיד זר.IDB Group USA Investments Incקבוצת אלקטרה749

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בעתאגיד זר.PBC USA Investments Incקבוצת אלקטרה750

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בעתאגיד זרPBEL Real Estate Ltdקבוצת אלקטרה751

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע520001736מ"ים לקרקעות בע-חברת גבקבוצת אלקטרה752

520001736מ"ים לקרקעות בע-חברת גב510607403מ"מרכז תעשיות מדע חיפה בע- ם"מתקבוצת אלקטרה753
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512358144מ"מרכז קונגרסים בינלאומי חיפה בעקבוצת אלקטרה754
מרכז תעשיות מדע חיפה - ם"מת

מ"בע
510607403

510821739מ"ם חיפה בע"שתקבוצת אלקטרה755
מרכז תעשיות מדע חיפה - ם"מת

מ"בע
510607403

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב514189596מ"ים נגב בע-גבקבוצת אלקטרה756

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב513790220מ"ים בע-רמת הנשיא גבקבוצת אלקטרה757

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב511921785מ"ים הייטק בע-גבקבוצת אלקטרה758

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב510069289ביתנים לתעשייה סטנדרטקבוצת אלקטרה759

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב511797557מ"ים ממן נכסים בלוד בע-גבקבוצת אלקטרה760

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב511870792מ"ים קיסריה בע-גבקבוצת אלקטרה761

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב510087588מ"ים שירותי ניהול בע-גבקבוצת אלקטרה762

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב510535420קריית תעשיות עתירות מדעקבוצת אלקטרה763

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב510031834מ"כוכב אור תעשייה ומסחר בעקבוצת אלקטרה764

תאגיד זרExecutive QT Holdings LLCתאגיד זרQT SPE Member Incקבוצת אלקטרה765

קבוצת אלקטרה766
Commercial Property Management 

LLC
תאגיד זרGreat Wash Park LLCתאגיד זר

תאגיד זרGreat Wash Park LLCתאגיד זרGWP Properties LLCקבוצת אלקטרה767

תאגיד זרGW SPE Member Incתאגיד זרGreat Wash Park LLCקבוצת אלקטרה768

תאגיד זרExecutive GWP Holdings LLCקבוצת אלקטרה769
IDB Group USA Investments 

Inc
תאגיד זר

תאגיד זרExecutive QT Holdings LLCקבוצת אלקטרה770
IDB Group USA Investments 

Inc
תאגיד זר

תאגיד זרGreat Wash Park LLCקבוצת אלקטרה771
IDB Group USA Investments 

Inc
תאגיד זר

תאגיד זרGW Management LLCקבוצת אלקטרה772
IDB Group USA Investments 

Inc
תאגיד זר

תאגיד זרGW SPE Member, Incקבוצת אלקטרה773
IDB Group USA Investments 

Inc
תאגיד זר

תאגיד זרIDBG LV GP LLCקבוצת אלקטרה774
IDB Group USA Investments 

Inc
תאגיד זר

תאגיד זרQT Management LLCקבוצת אלקטרה775
IDB Group USA Investments 

Inc
תאגיד זר

תאגיד זרQT SPE Member Incקבוצת אלקטרה776
IDB Group USA Investments 

Inc
תאגיד זר

תאגיד זרSH Management LLCקבוצת אלקטרה777
IDB Group USA Investments 

Inc
תאגיד זר

תאגיד זרPBC USA Investments Incתאגיד זרFIFTH OWNERS LLC 452קבוצת אלקטרה778

תאגיד זרPBC USA Investments Incתאגיד זרPBC USA REAL ESTATE LLC  קבוצת אלקטרה779

קבוצת אלקטרה780
Towne Square Mall Acquisition 

LLC
תאגיד זרPBC USA Investments Incתאגיד זר

תאגיד זרPBC USA Investments Incתאגיד זרUS Industrial Acquisition LLCקבוצת אלקטרה781

קבוצת אלקטרה782
PBEL DEVELOPERS INDIA 

PRIVATE LIMITED
תאגיד זרPBEL Holdings LTDתאגיד זר

תאגיד זרPBEL Holdings LTDתאגיד זרPBEL Real Estate India Private Ltdקבוצת אלקטרה783

תאגיד זרPBEL Real Estate Ltdתאגיד זרPBEL Holdings LTDקבוצת אלקטרה784

קבוצת אלקטרה785
PBEL Property Development India 

Private Ltd.
תאגיד זרPBEL Real Estate Ltdתאגיד זר

תאגיד זרQueensridge Towers LLCתאגיד זרQT LI Holding LLCקבוצת אלקטרה786

תאגיד זרQueensridge Towers LLCתאגיד זרQueensridge Properties LLCקבוצת אלקטרה787

תאגיד זרGTC Investment B.Vקבוצת אלקטרה788
נכסים ובנין השקעות בינלאומיות 

מ"בע (2005)
513709618

תאגיד זרMicaza b.vקבוצת אלקטרה789
נכסים ובנין השקעות בינלאומיות 

מ"בע (2005)
513709618
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תאגיד זרPBS Real Estate Holdings S.R.Lקבוצת אלקטרה790
נכסים ובנין השקעות בינלאומיות 

מ"בע (2005)
513709618

תאגיד זרPBST Developmenta S.R.Lקבוצת אלקטרה791
נכסים ובנין השקעות בינלאומיות 

מ"בע (2005)
513709618

תאגיד זרExecutive QT Holdings LLCתאגיד זרQueensridge Towers LLCקבוצת אלקטרה792

520023896מ"חברת השקעות דיסקונט בע520028036מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בעקבוצת אלקטרה793

520028036מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בע520027509מ"אלביט בעקבוצת אלקטרה794

520028036מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בע511826919מ"פי אחזקות טכנולוגיה בע.אי.דיקבוצת אלקטרה795

520027509מ"אלביט בע512999756מ"נס טכנולוגיות בע'דיליגקבוצת אלקטרה796

511826919מ"פי אחזקות טכנולוגיה בע.אי.די511772766מ"אר די סי רפאל חברה לפתוח בעקבוצת אלקטרה797

511772766מ"אר די סי רפאל חברה לפתוח בע514616804מ"אר די סיד בעקבוצת אלקטרה798

511772766מ"ל חברה לפיתוח בע"אר די סי רפאKindite Ltd515610947קבוצת אלקטרה799

511772766מ"ל חברה לפיתוח בע"אר די סי רפאCodeValue D.T. Ltd515057917קבוצת אלקטרה800

520028036מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בע512988338מ"בריינסגייט בעקבוצת אלקטרה801

512988338מ"בריינסגייט בעתאגיד זרבריינסגייט אינקקבוצת אלקטרה802

520028036מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בע515065753מ"ניטינוטס בעקבוצת אלקטרה803

520028036מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בע515138493מ"סיקסגיל בעקבוצת אלקטרה804

515138493מ"סיקסגיל בעSixgill Inc651109595קבוצת אלקטרה805

520028036מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בע514279645מ"בע (2009)קרטיהיל קבוצת אלקטרה806

514279645מ"בע (2009)קרטיהיל תאגיד זרקרטיהיל אינקקבוצת אלקטרה807

520028036מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בעcoramaze technologies GmbHHRB 25145קבוצת אלקטרה808

515736411coramaze technologies GmbHHRB 25145מ"קורמייז טכנולוגיות בעקבוצת אלקטרה809

520023896מ"כור תעשיות בע511930125מ"סלקום ישראל בעקבוצת אלקטרה810

511930125מ"סלקום ישראל בע514389246מ"דינמיקה רשת חנויות תקשורת בעקבוצת אלקטרה811

511930125מ"סלקום ישראל בע550207765שותפות מוגבלת-סלקום תקשורת קוויתקבוצת אלקטרה812

511930125מ"סלקום ישראל בע513078238מ"בע (2001)סלקום אחזקות קבוצת אלקטרה813

511930125מ"סלקום ישראל בע511930190מ"ן בע'נטוויזקבוצת אלקטרה814

514268135מ"סייפווי פתרונות אבטחת מידע בעקבוצת אלקטרה815
שותפות -סלקום תקשורת קווית

מוגבלת
550207765

513789222מ" בע2006ן תקשורת נייחת ' נטוויז013קבוצת אלקטרה816
שותפות -סלקום תקשורת קווית

מוגבלת
550207765

511930125מ"סלקום ישראל בע515784536מ"י ניהול בע'ג.סיקבוצת אלקטרה817

511930125מ"סלקום ישראל בע540279973י נטוורק שותפות מוגבלת'ג.סיקבוצת אלקטרה818

511930125מ"סלקום ישראל בע515773083מ"י ניהול נטוורק בע'ג.אמ.סיקבוצת אלקטרה819

511930125מ"סלקום ישראל בע540279510י נטוורק שותפות מוגבלת'ג.אמ.סיקבוצת אלקטרה820

קבוצת אלקטרה821
- ועידן פתרונות קונפרנסינג עסקיים 

שותפות מוגבלת
550277016

שותפות -סלקום תקשורת קווית

מוגבלת
550207765

קבוצת אלקטרה822
החברה לשרותי  (1999)סי .טי.ברק אי

מ"בע (אחזקות לווין)בזק בינלאומיים 
512806316

שותפות -סלקום תקשורת קווית

מוגבלת
550207765

511930125מ"סלקום ישראל בע515404770מ"מובילאב טכנולוגיות בעקבוצת אלקטרה823

קבוצת אלקטרה824
סי איזראל ברודבאנד קומפני .בי.איי

מ"בע (2013)
514946862

החזקות  (אנלימיטד)סי .בי.איי

שותפות מוגבלת
540290350

קבוצת אלקטרה825
החזקות שותפות  (אנלימיטד)סי .בי.איי

מוגבלת
511930125מ"סלקום ישראל בע540290350
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511930125מ"סלקום ישראל בע516024148מ"בע. כ.סי החזקות ש.בי.אייקבוצת אלקטרה826

520023896מ"דיסקונט השקעות בע520018482מ"מהדרין בעקבוצת אלקטרה827

520018482מ"מהדרין בע520025230מ"פרי אור בעקבוצת אלקטרה828

520018482מ"מהדרין בע512572157מ"ן בע"מהדרין נדלקבוצת אלקטרה829

520025230מ"פריאור בע510423569מ"הדרי בית ליד בעקבוצת אלקטרה830

520025230מ"פריאור בע511006819מ"מהדרין יצוא בעקבוצת אלקטרה831

520025230מ"פריאור בע550208888מ.מהדרין תנופורט יצוא שקבוצת אלקטרה832

520025231מ"פריאור בע513142430מ"מהדרין תנופורט יצוא בעקבוצת אלקטרה833

קבוצת אלקטרה834
Mehadrin Tnuport Marketing (UK) 

LTD
550208888מ.מהדרין תנופורט יצוא שתאגיד זר

550208888מ.מהדרין תנופורט יצוא שתאגיד זרMTEX Holland B.Vקבוצת אלקטרה835

513142430מ"מהדרין תנופורט יצוא בעתאגיד זר.Mehadrin USA Incקבוצת אלקטרה836

511006819מ"מהדרין יצוא בעתאגיד זרMehadrin International SARLקבוצת אלקטרה837

511006819מ"מהדרין יצוא בעתאגיד זרMehadrin Services SARLקבוצת אלקטרה838

520025230מ"פריאור בע550214621מ.גן פלח שקבוצת אלקטרה839

520025230מ"פריאור בע513427633מ"גן פלח בעקבוצת אלקטרה840

520025230מ"פריאור בע550220230מ.ל תעשיות תשתית ואנרגיה ש.נ.בקבוצת אלקטרה841

520025230מ"פריאור בע512058397מ"ל תעשיות תשתית ואנרגיה בע.נ.בקבוצת אלקטרה842

520025230מ"פריאור בע512611658מ"מרים שוהם בעקבוצת אלקטרה843

550208888מ.מהדרין תנופורט יצוא שתאגיד זרMehadrin Central Europe A.Gקבוצת אלקטרה844

511006819מ"מהדרין יצוא בע512812421מ"אם יצוא חקלאי בע.טי.אסקבוצת אלקטרה845

510423569מ"הדרי בית ליד בע550247167מ.מים צלולים בשרון הצפוני שקבוצת אלקטרה846

510423569מ"הדרי בית ליד בע514800622מ"הדרי רימון בעקבוצת אלקטרה847

520018482מ"מהדרין בע512149071מ"מיזם ניהול קרנות בעקבוצת אלקטרה848

512812421מ"אם יצוא חקלאי בע.טי.אס570050096מ"שדות נגב אגודה שיתופית חקלאית בעקבוצת אלקטרה849

520028671מ"נוה גד בנין ופתוח בע510458037מ"גבעת אונו בעקבוצת אלקטרה850

510336282מ"נאות החן בע510504582מ"עפרונים בעקבוצת אלקטרה851

520028671מ"נוה גד בנין ופתוח בע511004293מ"שכונת נאה בעקבוצת אלקטרה852

520028671מ"נוה גד בנין ופתוח בע511180713מ"גאס דר בעקבוצת אלקטרה853

קבוצת אלקטרה854
 תל אביב 6214חברת מגרש א בגוש 

מ"בע
520028671מ"נוה גד בנין ופתוח בע510193204

קבוצת אלקטרה855
 תל אביב 6214חברת מגרש ג בגוש 

מ"בע
520028671מ"נוה גד בנין ופתוח בע510193220

קבוצת אלקטרה856
 תל אביב 6214חברת מגרש ב בגוש 

מ"בע
520028671מ"נוה גד בנין ופתוח בע510193212

520028671מ"נוה גד בנין ופתוח בע510535719מ"חניון אואזיס בעקבוצת אלקטרה857

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב510005705מ"הדירה החסכונית בעקבוצת אלקטרה858

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב512710286מ"גב ים נחשולים בעקבוצת אלקטרה859

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב513550707מ"גבעת גב ים בעקבוצת אלקטרה860

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב520016270מ"חברה למעונות בארץ ישראל בעקבוצת אלקטרה861

10/08/2022תאריך עדכון  24



רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים

2013-ד"התשע, לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות

512357054מ"בע (1996)אלתם אחזקות קבוצת אלקטרה862
מרכז תעשיות מדע חיפה - ם"מת

מ"בע
510607403

511604548מ"אלתם חממה טכנולוגיות בעקבוצת אלקטרה863
מרכז תעשיות מדע חיפה - ם"מת

מ"בע
510607403

512830004מ"אחזקות לווין בע. ב.גקבוצת אלקטרה864
החברה  (1999)סי .טי.ברק אי

אחזקות )לשרותי בזק בינלאומיים 
512806316

511930125מ"סלקום ישראל בע514538040מ"גולן טלקום בעקבוצת אלקטרה865

514538040מ"גולן טלקום בע514738193מ"גולן טלקום בינלאומי בעקבוצת אלקטרה866

514538040מ"גולן טלקום בע514689280מ"בע (2011)גולן טל תקשורת קבוצת אלקטרה867

514538040מ"גולן טלקום בע515784536מ"י ניהול בע'ג.סיקבוצת אלקטרה868

514538040מ"גולן טלקום בע540279973י נטוורק שותפות מוגבלת'ג.סיקבוצת אלקטרה869

514538040מ"גולן טלקום בע515773083מ"י ניהול נטוורק בע'ג.אמ.סיקבוצת אלקטרה870

514538040מ"גולן טלקום בע540279510י נטוורק שותפות מוגבלת'ג.אמ.סיקבוצת אלקטרה871

קבוצת אלקטרה872
Cellcom Fixed Line 

Communications Inc

EIN - 37-

9107325

שותפות -סלקום תקשורת קווית

מוגבלת
550207765

520018482מ"מהדרין בע516336518מ"בע (ניהול)מהדרין ' נופר אנרגקבוצת אלקטרה873

520018482מ"מהדרין בע540304441מ.מהדרין ש' נופר אנרגקבוצת אלקטרה874

520025370מ"אלקו בע520023896מ"חברת השקעות דיסקונט בעקבוצת אלקטרה875

-אברהם נוסבאום511381360מ"בע (מימד חדש)אנימן קבוצת אשטרום876

511381360מ"בע (מימד חדש)אנימן תאגיד זרAniman Germany Gmbhקבוצת אשטרום877

511381360מ"בע (מימד חדש)אנימן 511555823מ"בע (סרטים  )פנדה הפקות קבוצת אשטרום878

511555823מ"בע (סרטים  )פנדה הפקות 513665828מ"פנדה שחורה בעקבוצת אשטרום879

511381360מ"בע (מימד חדש)אנימן 510806474מ"נכסי יחזקאל ובתיה נוסבאום בעקבוצת אשטרום880

קבוצת אשטרום881
 (1982)השקעות נוסבאום בתיה ויחזקאל 

מ"בע
510806474מ"נכסי יחזקאל ובתיה נוסבאום בע510920788

511381360מ"בע (מימד חדש)אנימן 512875253מ"אשלכת בעקבוצת אשטרום882

512875253מ"אשלכת בע512890526מ"מרגניון בעקבוצת אשטרום883

-אברהם נוסבאום511787632מ"בימר אחזקות בעקבוצת אשטרום884

511787632מ"בימר אחזקות בע511688285מ"מפעלי מזון מרגן בעקבוצת אשטרום885

510381601מ"קבוצת אשטרום בעקבוצת אשטרום886
יונדקו חברה מאוחדת להנדסה 

מ"ופיתוח בע
510439045

510381601מ"קבוצת אשטרום בע520036617מ"אשטרום נכסים בעקבוצת אשטרום887

510381601מ"קבוצת אשטרום בע510609761מ"אשדר חברה לבניה בעקבוצת אשטרום888

510381601מ"קבוצת אשטרום בע520037151מ"אשטרום תעשיות בעקבוצת אשטרום889

510381601מ"קבוצת אשטרום בע511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעקבוצת אשטרום890

510381601מ"קבוצת אשטרום בע510751944מ"אשטרום טכנולוגיות בעקבוצת אשטרום891

511694879מ"אשטרום חברה לפיתוח ולהשקעות בעקבוצת אשטרום892
אשטרום מגורים להשכרה שותפות 

מוגבלת
540280872

קבוצת אשטרום893
אלרם חברה לשיכון מיסודם של החברה 

שותפות מוגבלת, לישראל ואשטרום
510381601מ"קבוצת אשטרום בע550001994

510381601מ"קבוצת אשטרום בע512195520מ"אשטרום קבלנות בעקבוצת אשטרום894

510381601מ"קבוצת אשטרום בע510806490מ"השקעות רפפורט חדווה ומשה בעקבוצת אשטרום895

510381601מ"קבוצת אשטרום בע511636912מ"בייס פייל בעקבוצת אשטרום896

512195520מ"אשטרום קבלנות בע512156845מ"אשטרום הנדסה ובניה בעקבוצת אשטרום897
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512195520מ"אשטרום קבלנות בע510727555מ"אשטרום ירושלים בעקבוצת אשטרום898

512195520מ"אשטרום קבלנות בע511485310מ"אשקריט מפעלים לבנייה מתועשת בעקבוצת אשטרום899

510381601מ"קבוצת אשטרום בע511027351מ"בנייה ותשתיות בע (ק.א)דרכים קבוצת אשטרום900

512195520מ"אשטרום קבלנות בע510640626מ"אשבת חברה לבנייה בעקבוצת אשטרום901

512195520מ"אשטרום קבלנות בע510856081מ"ט מבנים בע.ל.מקבוצת אשטרום902

קבוצת אשטרום903
אשטרום מגורים להשכרה שותפות 

מוגבלת
510381601מ"קבוצת אשטרום בע540280872

550266464אשטרום הגדנע שותפות מוגבלתקבוצת אשטרום904
אשטרום מגורים להשכרה שותפות 

מוגבלת
540280872

510381601מ"קבוצת אשטרום בע550266985אשטרום מעונות בן גוריון שותפות מוגבלתקבוצת אשטרום905

550273726אשטרום המשתלה שותפות מוגבלתקבוצת אשטרום906
אשטרום מגורים להשכרה שותפות 

מוגבלת
540280872

550274179אשטרום קריית היובל שותפות מוגבלתקבוצת אשטרום907
אשטרום מגורים להשכרה שותפות 

מוגבלת
540280872

קבוצת אשטרום908
שותפות , אשטרום בית משפט בת ים

מוגבלת
510381601מ"קבוצת אשטרום בע540281383

520037151מ"אשטרום תעשיות בע514291418מ"בע (טכנולוגיות)ישראל . 'גי. ביקבוצת אשטרום909

520037151מ"אשטרום תעשיות בע512347238מ"אשבונד בעקבוצת אשטרום910

520037151מ"אשטרום תעשיות בע514704394מ"בע (2011)נתיבי אדומית קבוצת אשטרום911

520037151מ"אשטרום תעשיות בע520037268מ"זהבי חרושת מרצפות בע. יקבוצת אשטרום912

520037151מ"אשטרום תעשיות בע514107333מ"נתיבי ביתר בעקבוצת אשטרום913

520037151מ"אשטרום תעשיות בע515837763מ"שורק חציבה בעקבוצת אשטרום914

510751944מ"אשטרום טכנולוגיות בע511075418מ"אופטומיק טכנולוגיות בעקבוצת אשטרום915

קבוצת אשטרום916
אשטרום שירותים טכניים - אס .טי.איי

מ"בע
511075418מ"אופטומיק טכנולוגיות בע511486797

520036617מ"אשטרום נכסים בע513993121מ"אשטרום נכסים השקעות עולמיות בעקבוצת אשטרום917

520036617מ"אשטרום נכסים בע511817686מ"אשטרום מרכזי סחר ומלונאות בעקבוצת אשטרום918

520036617מ"אשטרום נכסים בע511086621מ"אשלת בעקבוצת אשטרום919

520036617מ"אשטרום נכסים בע511177958מ"אלדר נכסים בעקבוצת אשטרום920

520036617מ"אשטרום נכסים בע510727902מ"אשכפר חברה להנדסה בעקבוצת אשטרום921

520036617מ"אשטרום נכסים בע512448465מ"החברה לניהול  מגדלי ויטה בעקבוצת אשטרום922

520036617מ"אשטרום נכסים בע512575010מ"חניוני ויטה בעקבוצת אשטרום923

520036617מ"אשטרום נכסים בע514916121מ"ויטאואר ניהול בעקבוצת אשטרום924

520036617מ"אשטרום נכסים בע514848019מ"בית הגביש חברה לניהול בעקבוצת אשטרום925

520036617מ"אשטרום נכסים בע520037490מ"אשלד בעקבוצת אשטרום926

520036617מ"אשטרום נכסים בע511878241מ"חוצות המפרץ חיפה בעקבוצת אשטרום927

קבוצת אשטרום928
ש שותפות "קניון קריית הממשלה ב

רשומה
520036617מ"אשטרום נכסים בע540215522

520036617מ"אשטרום נכסים בע512888876מ"אשציפור בעקבוצת אשטרום929

520036617מ"אשטרום נכסים בע512321753מ"מרכז מסחרי שוהם ניהול ואחזקה בעקבוצת אשטרום930

520036617מ"אשטרום נכסים בע511933988מ"מגדלי הוד השרון בעקבוצת אשטרום931

520036617מ"אשטרום נכסים בע511874257מ"המרינה הכחולה  בעקבוצת אשטרום932

510381601מ"קבוצת אשטרום בע512967910מ"סיטיפס בעקבוצת אשטרום933

10/08/2022תאריך עדכון  26



רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים

2013-ד"התשע, לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות

510381601מ"קבוצת אשטרום בע550256630שותפות מוגבלת, סיטיפס מפעילקבוצת אשטרום934

510381601מ"קבוצת אשטרום בע515107803מ"סיטיפס הפעלה ניהול בעקבוצת אשטרום935

550256630שותפות מוגבלת- סיטיפס מפעיל 513475780מ"בע (רכבת קלה)קונקט ירושלים קבוצת אשטרום936

514154558מ"אשטוה נכסים ישראל בעקבוצת אשטרום937
אשטרום נכסים השקעות עולמיות 

מ"בע
513993121

513994194מ"ב בע"אשטרום נכסים השקעות ארהקבוצת אשטרום938
אשטרום נכסים השקעות עולמיות 

מ"בע
513993121

511511602מ"עתידות חברה לפיתוח ערד בעקבוצת אשטרום939
אשטרום מרכזי מסחר ומלונאות 

מ"בע
511817686

512620477מ"אשמורת ניהול נכסים בעקבוצת אשטרום940
אשטרום מרכזי מסחר ומלונאות 

מ"בע
511817686

512620436מ"חניוני אשמורת בעקבוצת אשטרום941
אשטרום מרכזי מסחר ומלונאות 

מ"בע
511817686

קבוצת אשטרום942
ת חברה לבניית איזורי תעשייה .א.פ.א

מ"באילת בע
511086621מ"אשלת בע511355653

511086621מ"אשלת בע510895147מ"בע (1981)מבני אשכפר לתעשייה קבוצת אשטרום943

511086621מ"אשלת בע511688327מ"אשליר בעקבוצת אשטרום944

511086621מ"אשלת בע511650111מ"אשלים מבני תעשיה בעקבוצת אשטרום945

קבוצת אשטרום946
 (מבני תעשיה להשכרה– אילת )ל "אמת

מ"בע
511420069

ת חברה לבניית איזורי .א.פ.א

מ"תעשייה אילת בע
511355653

511688327מ"אשליר בע513074542מ"הייטק בנגב בע. מ.אקבוצת אשטרום947

511177958מ"אלדר נכסים בע511162828מ"קניונים בישראל בעקבוצת אשטרום948

511878241מ"חוצות המפרץ חיפה בע512034265מ"חברת ניהול בע- חוצות המפרץקבוצת אשטרום949

520036617מ"אשטרום נכסים בע515788420מ"א בנוי לתלפיות בע.אקבוצת אשטרום950

520036617מ"אשטרום נכסים בע515086940מ"ד בע"נכסי הדורות אלון התשעקבוצת אשטרום951

520036617מ"אשטרום נכסים בע540285509שותפות מוגבלת, נס ודגל יזמותקבוצת אשטרום952

520036617מ"אשטרום נכסים בע550275184אשטרום אקה השקעות שותפות מוגבלתקבוצת אשטרום953

520037490מ"אשלד בע510803422מ"השקעות ופיתוח בע. ל.מקבוצת אשטרום954

520037490מ"אשלד בע510875784מ"ר מבנים בע.ג.י.לקבוצת אשטרום955

520037490מ"אשלד בע511031841מ"ב מבנה תעשיה בע.ר.מקבוצת אשטרום956

520037490מ"אשלד בע511901944מ"עדרנית השקעות בעקבוצת אשטרום957

520037490מ"אשלד בע512004722מ"אשלד מבני תעשיה בעקבוצת אשטרום958

520037490מ"אשלד בע511105884מ"מבני תעשיה בצפון בעקבוצת אשטרום959

511105884מ"מבני תעשיה בצפון בע511127011מ"ספיר בע. א.אקבוצת אשטרום960

520037490מ"אשלד בע511734675מ"ילד בניה ופיתוח בע-שקבוצת אשטרום961

520037490מ"אשלד בע511849697מ" בע1993אשלד נכסים והשקעות קבוצת אשטרום962

511849697מ" בע1993אשלד נכסים והשקעות 511978785מ" בע1994אשלד יזמות והשקעות קבוצת אשטרום963

511978785מ" בע1994אשלד יזמות והשקעות 511995425מ"אשלד מפעלי תיירות ונופש בעקבוצת אשטרום964

511067530מ"ל השקעות ופיתוח בע.מ510814452מ"ל בניה ופיתוח בע.מקבוצת אשטרום965

511734675מ"שילד בניה ופיתוח בע510814668מ"לינור חברה לנכסים בעקבוצת אשטרום966

511734675מ"שילד בניה ופיתוח בע510822836מ"דלגית חברה לנכסים בעקבוצת אשטרום967

511734675מ"שילד בניה ופיתוח בע510814676מ"רדיאן חברה לנכסים בעקבוצת אשטרום968

511849697מ" בע1993אשלד נכסים והשקעות 511946923מ"נווה השמש ייזום והשקעות בעקבוצת אשטרום969
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511849697מ" בע1993אשלד נכסים והשקעות 511851222מ"אשלד בניה ופיתוח בעקבוצת אשטרום970

511851222מ"אשלד בניה ופיתוח בע511992083מ"ן ברמת גן בע"אשלד נכסי נדלקבוצת אשטרום971

511851222מ"אשלד בניה ופיתוח בע511930182מ"אשלד פארקים תעשייתיים בעקבוצת אשטרום972

511105884מ"מבני תעשיה צפון בע511250508מ"לב העמק אחזקה ושירותים בעקבוצת אשטרום973

510814452מ"ל בניה ופיתוח בע.מ511812117מ"בע (1993)אלזיו פרוייקטים קבוצת אשטרום974

511849697מ" בע1993אשלד נכסים והשקעות 511946766מ"ייזום והשקעות בע- מפרץ השמש קבוצת אשטרום975

511851222מ"אשלד בניה ופיתוח בע515821247מ"בע (ניהול)נופר אשלד קבוצת אשטרום976

510609761מ"אשדר חברה לבניה בע562401752מ"בע (קרני שומרון)אשרון קבוצת אשטרום977

510609761מ"אשדר חברה לבניה בע520034083מ"בע (1997)אשדר ייזום ובניה קבוצת אשטרום978

510609761מ"אשדר חברה לבניה בע512505058מ"בע (1977). פ.ה.ל.הקבוצת אשטרום979

510609761מ"אשדר חברה לבניה בע510984602מ"אשדנות חברה לנכסים ובנין בעקבוצת אשטרום980

520034083מ"בע (1997)אשדר ייזום ובניה 512232232מ"מלדר נכסי מקרקעין בעקבוצת אשטרום981

520034083מ"בע (1997)אשדר ייזום ובניה 511695249מ"יורומיישן  בעקבוצת אשטרום982

511695249מ"יורומיישן  בע511695306מ"מלגב בעקבוצת אשטרום983

510609761מ"אשדר חברה לבניה בע513957142מ" בע38א "אשדר תמקבוצת אשטרום984

510609761מ"אשדר חברה לבניה בע511618662מ"מרכז אשדר ניהול ואחזקות בעקבוצת אשטרום985

510609761מ"אשדר חברה לבניה בע512620469מ"מרכז אשדנות בעקבוצת אשטרום986

510609761מ"אשדר חברה לבניה בע514610237מ"אשדר ענב במבדיל  בעקבוצת אשטרום987

510609761מ"אשדר חברה לבניה בע514610245מ"אשדר ענב בעמישב בעקבוצת אשטרום988

520034083מ"בע (1997)אשדר ייזום ובניה 514682053מ"אשדר ניהול בית יהושע בעקבוצת אשטרום989

510609761מ"אשדר חברה לבניה בע515001683מ"אשדר יצחק שדה בעקבוצת אשטרום990

510609761מ"אשדר חברה לבניה בע515754836מ"אשדר גוננים בעקבוצת אשטרום991

510609761מ"אשדר חברה לבניה בע515757318מ"אשדר כפר שלם בעקבוצת אשטרום992

510609761מ"אשדר חברה לבניה בע516002649מ"אשדר וברזאני טהון בעקבוצת אשטרום993

510609761מ"אשדר חברה לבניה בע550204978שותפות מוגבלת, ים-נאות אשדר בתקבוצת אשטרום994

קבוצת אשטרום995
התחדשות עירונית מתחם מנחם ארבר 

שותפות מוגבלת
510609761מ"אשדר חברה לבניה בע540294634

קבוצת אשטרום996
 חלקה 7291נווה ישראל החדשה גוש 

 שותפות מוגבלת162
510609761מ"אשדר חברה לבניה בע540292943

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זרAshdev Develppmen Ltdקבוצת אשטרום997

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זר A.I.C Ltdקבוצת אשטרום998

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זרA.B.A CONSTRUCTII S.R.Lקבוצת אשטרום999

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זרB.A.C   S.R.Lקבוצת אשטרום1000

קבוצת אשטרום1001
A B INVESTITII CONSTRUCTII 

S.R.L
511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זר

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זרA.B.D. D.O.Oקבוצת אשטרום1002

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זר  ABROTEA TRADING LTDקבוצת אשטרום1003

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זרNAVIPOR INVESTMENTS LTDקבוצת אשטרום1004

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זר  M.O.T B.V   (Ashtonics B.V)קבוצת אשטרום1005
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קבוצת אשטרום1006
A.B.S  INDUSTRIAL AND 

BUILDING SYSTEM LTD.
511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זר

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זרwomcקבוצת אשטרום1007

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זרAshroad Infrastructure Ltdקבוצת אשטרום1008

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זר          Astrom Bulbing Systens Ltdקבוצת אשטרום1009

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זר  E.P.P.C Ltdקבוצת אשטרום1010

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זרAshtrom Group Ltdקבוצת אשטרום1011

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זר ASHDEV Ltdקבוצת אשטרום1012

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זר                   ABS Development Corporationקבוצת אשטרום1013

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זר              Ashtrom Guinea Equatorial S.Aקבוצת אשטרום1014

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זרAshtrom International Nigeriaקבוצת אשטרום1015

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זרASHTROM LTDקבוצת אשטרום1016

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זר.  ROADGILL HOLDINGS LTDקבוצת אשטרום1017

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זרAshtrom Swissקבוצת אשטרום1018

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זרAshtrom Zambia BVקבוצת אשטרום1019

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זרSAO PAIOקבוצת אשטרום1020

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זרAshtrom Zambia construction Ltdקבוצת אשטרום1021

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זרAshtrom Serbia Holdings cvקבוצת אשטרום1022

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זרCENTRAL HALI ADקבוצת אשטרום1023

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זרRajiceva MSקבוצת אשטרום1024

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זרCWTCקבוצת אשטרום1025

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זרDuoro Habitatקבוצת אשטרום1026

קבוצת אשטרום1027
ASHTROM CONTRACTING 

GEORGIA LLC
511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זר

קבוצת אשטרום1028
ASHTROM AZERBAIJAN LTD .

MMC
511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זר

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זר Rajiceva shopping centerקבוצת אשטרום1029

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זרHOLICON A.Dקבוצת אשטרום1030

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זרASHTROM JAMAICA  LTDקבוצת אשטרום1031

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זר.ASHTROM B.Vקבוצת אשטרום1032

קבוצת אשטרום1033
JDP CONSTRUCTION NIGERIA 

LTD.
511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זר

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זרFLOREASCA VIEW S.R.Lקבוצת אשטרום1034

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זר.KONDETI HOLDINGS LTDקבוצת אשטרום1035

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זר.GARNER HOLDINGS LTDקבוצת אשטרום1036

קבוצת אשטרום1037
MERCANTILE OVERSEAS 

TRADING N.V.
511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זר

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זר. ASHTROM N.Vקבוצת אשטרום1038

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זר.ASHTROM ANGUILLA LTDקבוצת אשטרום1039

511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זר. ASHTROM ST. LUCIA LTDקבוצת אשטרום1040

קבוצת אשטרום1041
TURQUOISE CONSTRUCTION 

COMPANY TCI LTD.
511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זר
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511091498מ"אשטרום אינטרנשיונל בעתאגיד זר.ASHTROM TCI LTDקבוצת אשטרום1042

513993121מ"אשטרום השקעות עולמיות בעתאגיד זר.Ashtrom properties Europe b.vקבוצת אשטרום1043

קבוצת אשטרום1044
Ashtrom Financial Prperties 

Europe B.V.
תאגיד זר

Ashtrom properties Europe 

b.v.
34266177

תאגיד זר.Ashtoh properties b.vקבוצת אשטרום1045
Ashtrom properties Europe 

b.v.
34266177

תאגיד זר.Ashtoh properties 2007 b.vקבוצת אשטרום1046
Ashtrom properties Europe 

b.v.
34266177

תאגיד זר.Ashtoh properties 2008 b.vקבוצת אשטרום1047
Ashtrom properties Europe 

b.v.
34266177

קבוצת אשטרום1048
Ashtoh Properties Leipzig GmbH 

 &Co. KG
Ashtoh properties 2008 b.v.34311691תאגיד זר

קבוצת אשטרום1049
Ashtoh Properties Hanover GmbH 

 &Co. KG
Ashtoh properties 2008 b.v.34311691תאגיד זר

תאגיד זר.Ashtoh properties 2009 b.vקבוצת אשטרום1050
Ashtrom properties Europe 

b.v.
34266177

תאגיד זר.Ashtoh properties 2010 b.vקבוצת אשטרום1051
Ashtrom properties Europe 

b.v.
34266177

קבוצת אשטרום1052
Ashtoh Properties Essen GmbH & 

Co. KG
Ashtoh properties 2010 b.v.55792936תאגיד זר

קבוצת אשטרום1053
Ashtoh Properties Düsseldorf 

TWO GmbH & Co. Kg
Ashtoh properties 2010 b.v.55792936תאגיד זר

קבוצת אשטרום1054
Ashtoh Properties Düsseldorf 

Three GmbH & Co. Kg
Ashtoh properties 2010 b.v.55792936תאגיד זר

Ashtoh properties 2008 b.v.34311691תאגיד זרHeiner weg 44 Frankfurt 44קבוצת אשטרום1055

תאגיד זר.Ashtoh properties 2011 b.vקבוצת אשטרום1056
Ashtrom properties Europe 

b.v.
34266177

Ashtoh properties 2011 b.v.57211299תאגיד זרOSS Frankfurt GmbH & Co. KGקבוצת אשטרום1057

קבוצת אשטרום1058
Bornbarch 4-12 Norderstedt 

Property GmbH % co. KG
Ashtoh properties 2011 b.v.57211299תאגיד זר

קבוצת אשטרום1059
Gruner Deich 15-17 Hamburg 

Property GmbH & Co. KG
Ashtoh properties 2011 b.v.57211299תאגיד זר

תאגיד זר.Ashtoh properties 2012 b.vקבוצת אשטרום1060
Ashtrom properties Europe 

b.v.
34266177

קבוצת אשטרום1061
Hafenstabe 5-7 Wolfsburg 

property GmbH & Co. KG
Ashtoh properties 2012 b.v.67075827תאגיד זר

קבוצת אשטרום1062
Earl-Bakken-Platz 1 Meerbusch 

Property GmbH &KG
Ashtoh properties 2008 b.v.34311691תאגיד זר

תאגיד זר.Ashtoh properties 2013 b.vקבוצת אשטרום1063
Ashtrom properties Europe 

b.v.
34266177

קבוצת אשטרום1064
Kafertalevstrafe 190 Mannheim 

property GmbH & Co. KG
Ashtoh properties 2013 b.v.70092613תאגיד זר

קבוצת אשטרום1065
Schickardstrafe 30 Boblingen 

property GmbH & Co. KG
Ashtoh properties 2013 b.v.70092613תאגיד זר

קבוצת אשטרום1066
Fritz Vomfelde 26 Dusseldorf 

property GmbH & Co. KG
Ashtoh properties 2013 b.v.70092613תאגיד זר

514154558מ" אשטוה נכסים ישראל בעתאגיד זרAshtoh properties Germany GmbHקבוצת אשטרום1067

520036617מ"אשטרום נכסים בעתאגיד זרAshtrom properties U.K LIMITEDקבוצת אשטרום1068

Ashtrom properties U.K LTD11153181תאגיד זרAP Exchange flags LIMITEDקבוצת אשטרום1069

Ashtrom properties U.K LTD11153181תאגיד זרAP UK Management Limitedקבוצת אשטרום1070

-גיל גירון515734192מ"החזקות גיל ודבי גירון בעקבוצת אשטרום1071

-גיל גירון510005481מ"מרכז וולובלסקי בעקבוצת אשטרום1072

-גיל גירון511415895מ"טף מוצרי פלסטיק בעקבוצת אשטרום1073

-גיל גירון511844037מ"רינה גירון תיירות ונסיעות בעקבוצת אשטרום1074

511844037מ"רינה גירון תיירות ונסיעות בע510776552מ"טרוולטים בעקבוצת אשטרום1075

515734192מ"החזקות גיל ודבי גירון בע512890476מ"החזקת נכסי חיים ורנה גירון בעקבוצת אשטרום1076

512890476מ"החזקת נכסי חיים ורנה גירון בע510807944מ"נכסי חיים ורנה גירון בעקבוצת אשטרום1077
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510807944מ"נכסי חיים ורנה גירון בע510762800מ"בע (1977)השקעות רנה וחיים גירון קבוצת אשטרום1078

510807944מ"נכסי חיים ורנה גירון בעHague Investments Corp133758004קבוצת אשטרום1079

512890476מ"החזקת נכסי חיים ורנה גירון בע512861394מ"פרי הרימון בעקבוצת אשטרום1080

512861394מ"פרי הרימון בע512861345מ"עמודי איתן בעקבוצת אשטרום1081

512861345מ"עמודי איתן בע512890526מ"מרגניון בעקבוצת אשטרום1082

515734192מ"החזקות גיל ודבי גירון בע511787616מ"חגדר אחזקות בעקבוצת אשטרום1083

511787616מ"חגדר אחזקות בע511688285מ"מפעלי מזון מרגן בעקבוצת אשטרום1084

-דפנה לויתאגיד זרמולברי אוברסיסקבוצת אשטרום1085

-דפנה לויתאגיד זרי אינטרנשיונל הולדינגס לימיטד'די אנד גקבוצת אשטרום1086

-דפנה לוי515523918מ"דפנה ויונתן החזקות בעקבוצת אשטרום1087

קבוצת אשטרום1088
A.B.S industrial Building System 

S.A.
-אברהם נוסבאוםתאגיד זר

קבוצת אשטרום1089
A.B.S industrial Building System 

S.A.
-מיכל זהביתאגיד זר

קבוצת אשטרום1090
A.B.S industrial Building System 

S.A.
-גיל גירוןתאגיד זר

קבוצת אשטרום1091
A.B.S industrial Building System 

S.A.
-דפנה לויתאגיד זר

תאגיד זרU.R.V Holdings Ltdקבוצת אשטרום1092
A.B.S industrial Building 

System S.A.
תאגיד זר בהאמאס

קבוצת אשטרום1093
UNION INTERNATIONAL 

CENTER S.R.L
תאגיד זר קפריסיןU.R.V Holdings Ltdתאגיד זר

קבוצת אשטרום1094
IMOBILIARE ASHTROM&CO 

S.R.L
תאגיד זר קפריסיןU.R.V Holdings Ltdתאגיד זר

תאגיד זר קפריסיןU.R.V Holdings Ltdתאגיד זרV. Goldenbergקבוצת אשטרום1095

תאגיד זר קפריסיןU.R.V Holdings Ltdתאגיד זרGARNER LTDקבוצת אשטרום1096

תאגיד זר קפריסיןU.R.V Holdings Ltdתאגיד זרROADGIL LTDקבוצת אשטרום1097

תאגיד זרS.C. ABA CONSRUCTII S.R.Lקבוצת אשטרום1098
UNION INTERNATIONAL 

CENTER S.R.L
תאגיד זר רומניה

511694390מ"מרגן נכסים ואחזקות בעקבוצת אשטרום1099
השקעות נוסבאום בתיה ויחזקאל 

מ"בע (1982)
510920788

511694390מ"מרגן נכסים ואחזקות בע511694903מ"אוגדון אינטרנשיונל בעקבוצת אשטרום1100

קבוצת אשטרום1101
יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח 

מ"בע
511694390מ"מרגן נכסים ואחזקות בע510439045

511694390מ"מרגן נכסים ואחזקות בע511014557מ"בע (1994)מגדלות אחזקות ושירותים קבוצת אשטרום1102

511694390מ"מרגן נכסים ואחזקות בע511694424מ"מרגן פרוייקטים והשקעות בעקבוצת אשטרום1103

511355638מ"גמיון בעקבוצת אשטרום1104
יונדקו חברה מאוחדת להנדסה 

מ"ופיתוח בע
510439045

511515769מ"בע (1990)גמיון חברה לניהול קבוצת אשטרום1105
יונדקו חברה מאוחדת להנדסה 

מ"ופיתוח בע
510439045

511189508מ"בע' מרכז ספורט רמת אביב גקבוצת אשטרום1106
יונדקו חברה מאוחדת להנדסה 

מ"ופיתוח בע
510439045

-מיכל זהביתאגיד זרA.Z Shipping LLCקבוצת אשטרום1107

-מיכל זהבי512570235מ"ד השקעות בע.ע.י.מ.ד.עקבוצת אשטרום1108

תאגיד זר512832743Searchlight Capital II, L.Pמ"בי קומיוניקיישנס בעקבוצת בזק1109

קבוצת בזק1110
Searchlight Capital Partners II GP ,

LLC
תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זר

קבוצת בזק1111
Searchlight Capital Partners II GP ,

L.P
תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זר

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pקבוצת בזק1112

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרSearchlight Capital II PV, L.Pקבוצת בזק1113
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קבוצת בזק1114
Searchlight Capital II BZQ 

Holdings, Ltd
תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זר

קבוצת בזק1115
Searchlight Capital II PV BZQ 

Holdings, L.P
תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זר

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרSearchlight Capital II BZQ, L.Pקבוצת בזק1116

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרSearchlight Capital II PV BZQ L.Pקבוצת בזק1117

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרSearchlight II BZQ, L.Pקבוצת בזק1118

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרSearchlight II BZQ GP, Ltdקבוצת בזק1119

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMLN TopCo Ltdקבוצת בזק1120

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Networks (International) Ltdקבוצת בזק1121

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMLN US TopCo Incקבוצת בזק1122

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMLN DE HoldCo Gmbhקבוצת בזק1123

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMLN SE HoldCo ABקבוצת בזק1124

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Networks Corporationקבוצת בזק1125

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMLN UK Midco Limitedקבוצת בזק1126

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMLN US HoldCo LLCקבוצת בזק1127

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMITEL US Holdings, Incקבוצת בזק1128

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMNC I Incקבוצת בזק1129

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel (Delaware), Incקבוצת בזק1130

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Networks, Incקבוצת בזק1131

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרPuerto Rico Employeeקבוצת בזק1132

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Communications Incקבוצת בזק1133

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Cloud Services, Incקבוצת בזק1134

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרShoreTel International, Incקבוצת בזק1135

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרCorvisa Europe Ltdקבוצת בזק1136

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Cloud Services of Virginia, Incקבוצת בזק1137

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Cloud Communications SARLקבוצת בזק1138

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרShoreTel Pty Ltdקבוצת בזק1139

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרSwan Solutions Limitedקבוצת בזק1140

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרInter-Tel Europe Limitedקבוצת בזק1141

קבוצת בזק1142
Mitel Cloud Communications 

Private Limited
תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זר

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Business Systems Incקבוצת בזק1143

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Technologies Incקבוצת בזק1144

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Leasing Incקבוצת בזק1145

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Deutschland GmbHקבוצת בזק1146

קבוצת בזק1147
Mitel Cloud Communications 

GmbH
תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זר

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Sweden ABקבוצת בזק1148

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרTelepo Holding ABקבוצת בזק1149
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תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Communications ABקבוצת בזק1150

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרShoreTel Singapore PTE Ltdקבוצת בזק1151

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרShoreTel Philippines Corporationקבוצת בזק1152

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרColombia Branch Colombiaקבוצת בזק1153

קבוצת בזק1154
Mitel Incorporated Mexico S.A de 

C.V.
תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זר

קבוצת בזק1155
Mitel Networks South Africa (PTY) 

Ltd.
תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זר

קבוצת בזק1156
Mitel se Brazil Comercio e 

Servicos de Telecomunicacoes Ltd
תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זר

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Russiaקבוצת בזק1157

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרInter-Tel Lake Limitedקבוצת בזק1158

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרLake Communications Limitedקבוצת בזק1159

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Europe Limitedקבוצת בזק1160

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Networks Holdings Limitedקבוצת בזק1161

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרAastra Telecom (UK) Limitedקבוצת בזק1162

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Schweiz AGקבוצת בזק1163

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרTelepo Limitedקבוצת בזק1164

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Network Limitedקבוצת בזק1165

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Netherlands BVקבוצת בזק1166

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Denmark A\Sקבוצת בזק1167

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel France SASקבוצת בזק1168

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרAastra Telecom Europe A\Sקבוצת בזק1169

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Spain, S.Lקבוצת בזק1170

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרTurkey Liason Officeקבוצת בזק1171

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרConnected Hotels Limitedקבוצת בזק1172

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Norway ASקבוצת בזק1173

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זר.Aastra telecom Portugal S.Aקבוצת בזק1174

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרSouth Afreica Branchקבוצת בזק1175

קבוצת בזק1176
Mitel Networks Pension Trustee 

Co. Ltd
תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זר

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרShoreTel UK Ltdקבוצת בזק1177

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרConnected Guests Limitedקבוצת בזק1178

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרTigerTMS Ltdקבוצת בזק1179

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Lease SAקבוצת בזק1180

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Belgium SAקבוצת בזק1181

קבוצת בזק1182
Mitel Communications Private 

Limited
תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זר

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Networks Middle East FZ-LLCקבוצת בזק1183

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Italia S,p,Aקבוצת בזק1184

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Austria GmbHקבוצת בזק1185
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תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Communications Finland Oyקבוצת בזק1186

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel Czech Republic s.r.oקבוצת בזק1187

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel (Far East) Limitedקבוצת בזק1188

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel (Suzhou) Limitedקבוצת בזק1189

קבוצת בזק1190
Mitel Communication 

Technologies (Beijing) Company 
תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זר

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרMitel South Pacific Pty Limitedקבוצת בזק1191

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרShoreTel Australia Pty Ltdקבוצת בזק1192

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרAstra Telecom Australia PTY Ltdקבוצת בזק1193

קבוצת בזק1194
Mitel Networks (New Zealand) 

Limited
תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זר

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרRoots USA Corporationקבוצת בזק1195

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרRoots International ULCקבוצת בזק1196

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרRoots Leasing Corporationקבוצת בזק1197

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרShift4 Payments LLSקבוצת בזק1198

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרFuture POS, LLCקבוצת בזק1199

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרShift4 Corporationקבוצת בזק1200

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרRestaurant Manager, LLCקבוצת בזק1201

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרPOSitouch, LLCקבוצת בזק1202

קבוצת בזק1203
Independent Resources Network ,

LLC
תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זר

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרHarbortouch Financial, LLCקבוצת בזק1204

קבוצת בזק1205
MSI Merchant Services Holdings ,

LLC
תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זר

קבוצת בזק1206
Harbortouch Payments Lithuania 

UAB
תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זר

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרEolo, S.p.Aקבוצת בזק1207

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרThe Octave Music Group, Incקבוצת בזק1208

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרSearchlight Capital PV, L.Pקבוצת בזק1209

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרSearchlight Capital, L.Pקבוצת בזק1210

קבוצת בזק1211
Searchlight/SIP Holdco SPV VII 

(TPZ), L.P
תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זר

קבוצת בזק1212
Searchlight TPZ Co-Invest 

Partners, L.P
תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זר

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרNew TT Holdco LLCקבוצת בזק1213

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרSCP TPZ Holding, Incקבוצת בזק1214

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרSCP TPZ Parent, Incקבוצת בזק1215

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרPlayNetwork, Incקבוצת בזק1216

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרPlayNetwork Limitedקבוצת בזק1217

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרPlayNetwork HK, Limitedקבוצת בזק1218

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרPlayNetwork Chile SpAקבוצת בזק1219

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרStop the Madness Publishing,  LLCקבוצת בזק1220

קבוצת בזק1221
PlayNetwork (Shanghai) Media 

and Technology Co, Ltd
תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זר
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תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרTouchTunes Music Corporationקבוצת בזק1222

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרTouchTunes Digital Jukebox, Incקבוצת בזק1223

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרTouchTunes UK Limitedקבוצת בזק1224

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרTouchTunes Media Corporationקבוצת בזק1225

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרTouchTunes Game Studio, LLCקבוצת בזק1226

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרTanjarine Incקבוצת בזק1227

קבוצת בזק1228
Touchtunes de Mexico, S.A. de 

C.V
תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זר

קבוצת בזק1229
The Octave Music Group Australia 

Pty Limited
תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זר

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרSoundnet Ltdקבוצת בזק1230

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרSound Net Audio Ltdקבוצת בזק1231

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרHunter Boot Limited UKקבוצת בזק1232

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרWellington A Limited UKקבוצת בזק1233

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרWellington B Limited UKקבוצת בזק1234

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרHunter Boot (HK) Limitedקבוצת בזק1235

קבוצת בזק1236
Hunter Boot Business Consultancy 

(Shenzhen) Company Limited
תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זר

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרHunter of Scotland Incקבוצת בזק1237

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרHunter Boot USA LLCקבוצת בזק1238

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרHunter Boot (Canada) Incקבוצת בזק1239

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרHunter Japan Company Limitedקבוצת בזק1240

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרWren Topco Limitedקבוצת בזק1241

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרWren EBT Limitedקבוצת בזק1242

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרFork Rent Limitedקבוצת בזק1243

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרWren Midco Limitedקבוצת בזק1244

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרWren Buyerco Limitedקבוצת בזק1245

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרArdent Hire Solutions Limitedקבוצת בזק1246

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרOne Call Hire Limitedקבוצת בזק1247

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרOne Call Tool Hire Limitedקבוצת בזק1248

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרOne Call Hire Capital Limitedקבוצת בזק1249

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרM&M Meat Shops Limtedקבוצת בזק1250

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרM&M Food Marketקבוצת בזק1251

תאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pתאגיד זרHemisphere Media Groupקבוצת בזק1252

-Eric Zinterhoferתאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pקבוצת בזק1253

-Erol Uzumeriתאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pקבוצת בזק1254

-Oliver Haarmannתאגיד זרSearchlight Capital II, L.Pקבוצת בזק1255

514405414מ"בע (1אס פי)בי תקשורת 514405398מ"בע (2אס פי)בי תקשורת קבוצת בזק1256

512832742מ"בי קומיוניקיישנס בע514405414מ"בע (1אס פי)בי תקשורת קבוצת בזק1257
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511893539ר השקעות.נ.ט512832742מ"בי קומיוניקיישנס בעקבוצת בזק1258

514405398מ"בע (2אס פי)בי תקשורת 520031931מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעקבוצת בזק1259

511076572מ"פלאפון תקשורת בעקבוצת בזק1260
בזק החברה הישראלית לתקשורת 

מ"בע
520031931

512133729מ"בזק בינלאומי בעקבוצת בזק1261
בזק החברה הישראלית לתקשורת 

מ"בע
520031931

512133729מ"בזק בינלאומי בע513824003מ"בי איי פי טלקום בעקבוצת בזק1262

קבוצת בזק1263
שותפות , בי איי פי פתרונות תקשורת

מוגבלת
512133729מ"בזק בינלאומי בע550223622

512133729מ"בזק בינלאומי בעB Zone wireless services540226024קבוצת בזק1264

512133729מ"בזק בינלאומי בעתאגיד זרGlobico Ltdקבוצת בזק1265

512133729מ"בזק בינלאומי בעתאגיד זרBezeq International (Italy) S.R.Lקבוצת בזק1266

512133729מ"בזק בינלאומי בעתאגיד זרBezeq International (US) INCקבוצת בזק1267

512133729מ"בזק בינלאומי בעתאגיד זרGlobico UK Ltdקבוצת בזק1268

512133729מ"בזק בינלאומי בע514724053מ"אול בע-טי.קלאוד איקבוצת בזק1269

512705138מ"בע (1998)אס שרותי לווין .בי.דיקבוצת בזק1270
בזק החברה הישראלית לתקשורת 

מ"בע
520031931

513050898מ"בזק און ליין בעקבוצת בזק1271
בזק החברה הישראלית לתקשורת 

מ"בע
520031931

-דוד פורר513173401מ"מיכל ודוד פורר בע- אחזקות קבוצת בזק1272

513173401מ"מיכל ודוד פורר בע- אחזקות 550267322שותפות מוגבלת- פורר אחזקות בכלכלית קבוצת בזק1273

513173401מ"מיכל ודוד פורר בע- אחזקות 510848690מ"אלדן ציוד אלקטרוני בעקבוצת בזק1274

510848690מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע511311078מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בעקבוצת בזק1275

510904048מ"ניאופרם סיינטיפיק בעקבוצת בזק1276
קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי 

מ"בע
511311078

510904048מ"ניאופרם סיינטיפיק בע540231461נמדיקס'גקבוצת בזק1277

-דוד פורר510139082מ"ניאופרם בעקבוצת בזק1278

510139082מ"ניאופרם בע510840010מ"פרומדיקו בעקבוצת בזק1279

510840010מ"פרומדיקו בע511659302מ"שקד תבל בעקבוצת בזק1280

510139082מ"ניאופרם בע512420555מ" בע1996 (ישראל)ניאופרם קבוצת בזק1281

512420555מ" בע1996 (ישראל)ניאופרם 513654848מ"בע (2005)קיור - ניאופרם קבוצת בזק1282

510139082מ"ניאופרם בע514706555מ"ניאופרם מוצרי צריכה בעקבוצת בזק1283

514706555מ"ניאופרם מוצרי צריכה בע514918333מ"ניאושופ שיווק והפצה בעקבוצת בזק1284

514706555מ"ניאופרם מוצרי צריכה בע514803683מ"בע (2012)אייץ .אס.אןקבוצת בזק1285

קבוצת בזק1286
אל תעשיות מוצרים חד פעמיים .פי.די

מ"בע
514706555מ"ניאופרם מוצרי צריכה בע511773319

-דוד פורר510477821מ" בע1966ניאופרם השקעות קבוצת בזק1287

קבוצת בזק1288
 (2005)די טכנולוגיות מתקדמות .די.אל

מ"בע
510477821מ" בע1966ניאופרם השקעות 513764415

510477821מ" בע1966ניאופרם השקעות 550018436די טכנולוגיות שותפות מוגבלת.די.אלקבוצת בזק1289

510477821מ" בע1966ניאופרם השקעות 512680737מ"די טכנולגיס אינק בע.די.אלקבוצת בזק1290

550018436די טכנולוגיות שותפות מוגבלת.די.אל513164152מ"ביוטרה בעקבוצת בזק1291

513164152מ"ביוטרה בע540216157ביוסוילקבוצת בזק1292

510477821מ" בע1966ניאופרם השקעות 511930240מ"ר עור בע"דקבוצת בזק1293
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510477821מ" בע1966ניאופרם השקעות W Coop LLC98-1084368 103קבוצת בזק1294

Neovil Pharmaceuticals AGקבוצת בזק1295
CHE-

290.853.130
510477821מ" בע1966ניאופרם השקעות 

Neovii Biopharmaceuticals GmbHקבוצת בזק1296
CHE-

437.271.191
Neovil Pharmaceuticals AGCHE-290.853.130

Nevoil Biotech NA, INC.20-1185878Neovil Pharmaceuticals AGCHE-290.853.130קבוצת בזק1297

Nevoil Holding GMBHHRB 195357 Neovil Pharmaceuticals AGCHE-290.853.130קבוצת בזק1298

 Neovii Biotech GMBHHRB 129883 Nevoil Holding GMBHHRB 195357קבוצת בזק1299

510477821מ" בע1966ניאופרם השקעות  Fuhrer real estate Holding GMBHHRB 191469קבוצת בזק1300

-דוד פורר510833106מ" בע1979ניאופרם אנטרפרייזס קבוצת בזק1301

-דוד פורר510209422מ"נכסי מיכל ודוד פורר בעקבוצת בזק1302

511893539מ"ר השקעות בע.נ.טZoey Inc1.3.4063991קבוצת בזק1303

511893539מ"ר השקעות בע.נ.ט512832742מ"בי קומיוניקיישנס בעקבוצת בזק1304

-דוד פורר511975534מ"נכסי מקרקעין בע. ר.נ.טקבוצת בזק1305

511975534מ"נכסי מקרקעין בע. ר.נ.ט520031931מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעקבוצת בזק1306

511975534מ"נכסי מקרקעין בע. ר.נ.ט515417558מ"ר אחזקות בכלכלית בע.נ.טקבוצת בזק1307

511975534מ"נכסי מקרקעין בע. ר.נ.ט516008455מ"בע (יו קיי)ן "של דו פיתוחי נדלקבוצת בזק1308

קבוצת בזק1309
Shall Do Real Estate holdings UK 

limited
516008455מ"בע (יו קיי)ן "של דו פיתוחי נדל11989277

Shall Do Wells Court limited12025906קבוצת בזק1310
Shall Do Real Estate holdings 

UK limited
11989277

Shall Do Stoke Road LTD12138273קבוצת בזק1311
Shall Do Real Estate holdings 

UK limited
11989277

Shall Do Crown street ltd12138194קבוצת בזק1312
Shall Do Real Estate holdings 

UK limited
11989277

-דוד פוררNeopharm International limited324811קבוצת בזק1313

-דוד פוררTop point capital limited526849קבוצת בזק1314

-דוד פוררInnobuilt Properties SarlB153295קבוצת בזק1315

Lesil Properties AGקבוצת בזק1316
CH-

140300.363-8
Innobuilt Properties Sarlתאגיד זר

Pesatu Properties AGקבוצת בזק1317
CH-

0203.366522-3
Innobuilt Properties Sarlתאגיד זר

-דוד פורר511893539מ"השקעות בע. ר.נ.טקבוצת בזק1318

-מיכל פורר511893539מ"השקעות בע. ר.נ.טקבוצת בזק1319

1320
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
Shanghai Gousheng Group Co. Ltd

913100006678

05050M

State-owned Assets 

Supervision and 
-

1321
-קבוצת ברייטפוד

תנובה

Shanghai Municipal Investment 

(Group) Corporation

913100001322

11037N

State-owned Assets 

Supervision and 
-

1322
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
Shanghai Jiushi (Group) Co., Ltd

913100001322

1297X9

State-owned Assets 

Supervision and 
-

1323
-קבוצת ברייטפוד

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

State-owned Assets 

Supervision and 
-

1324
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
Bright Food International Limited1560535

Bright Food (Group) Co. ,

Ltd.[9]
9.131E+17

1325
-קבוצת ברייטפוד

תנובה

Bright Food Singapore Holdings 

Pte Ltd
201429229N

Bright Food International 

Limited
1560535

1326
-קבוצת ברייטפוד

תנובה

Bright Food Singapore Investment 

Pte Ltd.
201433870G

Bright Food Singapore 

Holdings Pte Ltd.
201429229N

1327
-קבוצת ברייטפוד

תנובה

Bright Food Singapore Capital Pte 

Ltd.
201435110C

Bright Food Singapore 

Investment Pte Ltd.
201433870G

1328
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
Bright Food Israel, L.P.550258321

Bright Food Singapore 

Investment Pte Ltd.
201433870G

1329
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
514049519Bright Food Israel, L.P.550258321מ"אחזקות בע.תנ.מש.אפ
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1330
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
514049519מ"אחזקות בע.תנ.מש.אפ540229424מילק- מ.א.שותפות ת

1331
-קבוצת ברייטפוד

תנובה

אגודה שיתופית - תעשיות מזון תנובה 

מ"חקלאית בישראל בע
540229424מילק-מ.א.שותפות ת570025700

1332
-קבוצת ברייטפוד

תנובה

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

אגודה - תעשיות מזון תנובה 

מ"שיתופית חקלאית בישראל בע
570025700

1333
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
512374331מ"בע (1996)אוליביה גורמה 

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1334
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
512374331מ"בע (1996)אוליביה גורמה 512876814מ"אוליביה תנובה בע

1335
-קבוצת ברייטפוד

תנובה

אגודה שיתופית - יק 'אחזקות סוי מג

מ"חקלאית בע
570059121

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1336
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
515707438מ"פי אנליטיקס בע.אר.אס

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1337
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
550012694אפרת רביית פטם שותפות מוגבלת570062141מ"אגודה שיתופית חקלאית בע– אפרוח 

1338
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
550012694אפרת רביית פטם שותפות מוגבלת

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1339
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
512312034מ"בעמק טכנולוגיות מתקדמות בע

אגודה - תעשיות מזון תנובה 

מ"שיתופית חקלאית בישראל בע
570025700

1340
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
550210678שותפות מוגבלת- בקר תנובה 

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1341
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
513986059מ"דורו איטליאן פרודקטס בבע

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1342
-קבוצת ברייטפוד

תנובה

אגודה - הרדוף תוצרת מזון אורגני 

מ"חקלאית שיתופית בע
570032979

אגודה - תעשיות מזון תנובה 

מ"שיתופית חקלאית בישראל בע
570025700

1343
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
511993123מ"חברה למחזור פסדים בע

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1344
-קבוצת ברייטפוד

תנובה

חברת השוק הסיטונאי לתוצרת חקלאית 

מ"בירושלים בע
510215007

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1345
-קבוצת ברייטפוד

תנובה

חברת השוק הסיטונאי לתוצרת חקלאית 

מ"בתל אביב בע
520018185

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1346
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
511695744מ"בע (פירות יבשים)' חברת ששון ושות

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1347
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
513715268מ"בע (תעשיות. ת.ש)' חברת ששון ושות

 (פירות יבשים)' חברת ששון ושות

מ"בע
511695744

1348
-קבוצת ברייטפוד

תנובה

חפר מושבים וקיבוצים השקעות ופיתוח 

מ"בע (1996)
511235954מ"בע (1987)קורניש חן 512414624

1349
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
512781089מ"טיב טירת צבי ניהול שותפות בע

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1350
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
550018311 שותפות מוגבלת2000טירת צבי -טיב

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1351
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
510895436מ"בע (1981שיווק )נגה -טנא

אגודה - תעשיות מזון תנובה 

מ"שיתופית חקלאית בישראל בע
570025700

1352
-קבוצת ברייטפוד

תנובה

שותפות ' ושות (1987)איצקוביץ . י

מוגבלת
550009096

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1353
-קבוצת ברייטפוד

תנובה

אגודה שיתופית – לולי משמר הנגב 

מ"חקלאית בע
511235954מ"בע (1987)קורניש חן 570060277

1354
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
513226480מ"בשר טרי בע- ט "מב

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1355
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
510833742מ"יד בע-מו

אגודה - תעשיות מזון תנובה 

מ"שיתופית חקלאית בישראל בע
570025700

1356
-קבוצת ברייטפוד

תנובה

 (1994)מכון למחזור פסדים העמק 

שותפות מוגבלת
550013965

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1357
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
520033572מ"סנפרוסט בע520036542מ"מעדנות בע

1358
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
512928821מ"יק בע'סוי מג

אגודה שיתופית - יק 'אחזקות סוי מג

מ"חקלאית בע
570059121

1359
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
514412378מ"סמארט סייל בע

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1360
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
520033572מ"סנפרוסט בע

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1361
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
520033572מ"סנפרוסט בע511208902מ"סנפרוסט לגושקה בע

1362
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
515969897מ"ספארקס פודטק טכנולוגיות בע

, (2019)טק -תנובה חממת פוד

שותפות מוגבלת
540287620

1363
-קבוצת ברייטפוד

תנובה

שותפות , ספארקס פודטק טכנולוגיות מזון

מוגבלת
540287455

, (2019)טק -תנובה חממת פוד

שותפות מוגבלת
540287620

1364
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
510907306מ"בע (1981)ענבי ציון משקאות קלים 

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1365
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
513417212מ"יוסף בע-עתודות תל

אגודה - תעשיות מזון תנובה 

מ"שיתופית חקלאית בישראל בע
570025700

10/08/2022תאריך עדכון  38



רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים

2013-ד"התשע, לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות

1366
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
512917022מ"פרי ציון בע

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1367
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
512586348מ"פרו פלוס בע

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1368
-קבוצת ברייטפוד

תנובה

אגודה שיתופית חקלאית . ת.קבוצת א

מ"בע
570059816

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1369
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
511235954מ"בע (1987)קורניש חן 

אגודה שיתופית . ת.קבוצת א

מ"חקלאית בע
570059816

1370
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
511235954מ"בע (1987)קורניש חן 515888261מ"הובלה ולוגיסטיקה בע– פ .ל.ק

1371
-קבוצת ברייטפוד

תנובה

קואליטי אקספורט אנד - אמ.אי.קיו

מ"מרקטינג בע
513467357

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1372
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
550010946שותפות מוגבלת (1991)' רמית ושות

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1373
-קבוצת ברייטפוד

תנובה

שוק סיטונאי לתוצרת חקלאית בחיפה 

מ"בע
510141443

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1374
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
510135932מ"שיווק בוטנים וכותנה בע

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1375
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
511753501מ"שירותי יצוא ושיווק תנובה בע

אגודה - תעשיות מזון תנובה 

מ"שיתופית חקלאית בישראל בע
570025700

1376
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
511332165מ"תואב בע

אגודה - תעשיות מזון תנובה 

מ"שיתופית חקלאית בישראל בע
570025700

1377
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
550010896תנואב שותפות מוגבלת

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1378
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
513566836מ"תנובה אינטרנשיונל בע

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1379
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
512863309מ"תנובה גליל בע

אגודה - תעשיות מזון תנובה 

מ"שיתופית חקלאית בישראל בע
570025700

1380
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
550018998גליל שותפות מוגבלת- תנובה 

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1381
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
515991586מ"תנובה חממת פודטק בע

אגודה - תעשיות מזון תנובה 

מ"שיתופית חקלאית בישראל בע
570025700

1382
-קבוצת ברייטפוד

תנובה

שותפות , (2019)טק -תנובה חממת פוד

מוגבלת
540287620

אגודה - תעשיות מזון תנובה 

מ"שיתופית חקלאית בישראל בע
570025700

1383
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
511978868מ"בע (1994)תנובת הדרום 

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1384
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
515114254מ"בע (ישראל)תנובה מונה 

אגודה - תעשיות מזון תנובה 

מ"שיתופית חקלאית בישראל בע
570025700

1385
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
513566836מ"תנובה אינטרנשיונל בע513578963מ"תנובה רומניה ישראל בע

1386
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
513206680מ"תנובות צריפין בע

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1387
-קבוצת ברייטפוד

תנובה

שיווק תוצרת ' תנובת הדרום ושות

חקלאית שותפות מוגבלת
550013858

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת 

מ"חקלאית בישראל בע
570000745

1388
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
TNUVA USA INC.תאגיד זר

קואליטי אקספורט אנד - אמ.אי.קיו

מ"מרקטינג בע
513467357

1389
-קבוצת ברייטפוד

תנובה
Muuna Inc.515114254מ"בע (ישראל)תנובה מונה תאגיד זר

-חיים כצמן44528798375נורסטאר החזקות אינקקבוצת גזית גלוב1390

44528798375נורסטאר החזקות אינק511512295מ"נורסטאר ישראל בעקבוצת גזית גלוב1391

511512295מ"נורסטאר ישראל בע511865008מ"נורסטאר ישראל החזקות בעקבוצת גזית גלוב1392

511512296מ"נורסטאר ישראל בע511994808מ"נורסטאר חיתום בעקבוצת גזית גלוב1393

44528798375נורסטאר החזקות אינקתאגיד זרGazit USA Incקבוצת גזית גלוב1394

520033234מ"גלוב בע-גזית511736761מ"בע (1992)גזית גלוב החזקות קבוצת גזית גלוב1395

520033234מ"גלוב בע-גזית511774150מ"י ישראל מרכזים מסחריים בע'גקבוצת גזית גלוב1396

511774150י ישראל מרכזים מסחריים'ג511811465מ"ניהול נכסים בע– . אי.אל.י'גקבוצת גזית גלוב1397

511774151י ישראל מרכזים מסחריים'ג511244774מ"החברה לניהול מרכז חורב בעקבוצת גזית גלוב1398

511774152י ישראל מרכזים מסחריים'ג511286999מ"חניון מרכז חורב בעקבוצת גזית גלוב1399

511774153י ישראל מרכזים מסחריים'ג510811615מ"אכד בנין והשקעות בעקבוצת גזית גלוב1400

510811615מ"אכד בנין והשקעות בע510814288מ"בע (1979)אכד ציוד ונכסים קבוצת גזית גלוב1401
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511774150י ישראל מרכזים מסחריים'גG-Netherlands B.V34262142קבוצת גזית גלוב1402

G Bulgaria EAD175404926G-Netherlands B.V34262142קבוצת גזית גלוב1403

G Macedonia DOOEL6304583G-Netherlands B.V34262142קבוצת גזית גלוב1404

Trident AD175278228G-Netherlands B.V34262142קבוצת גזית גלוב1405

520033234מ"גלוב בע-גזיתתאגיד זר.M.G.N USA INCקבוצת גזית גלוב1406

תאגיד זר.M.G.N USA INCתאגיד זרM.G.N (USA) 2016 LLCקבוצת גזית גלוב1407

תאגיד זרGazit Group USA Incתאגיד זרMGN Icarus LLCקבוצת גזית גלוב1408

תאגיד זרMGN USA INCתאגיד זרGazit Group Financial LLCקבוצת גזית גלוב1409

תאגיד זרMGN USA INCתאגיד זר.GAZIT (1995) INCקבוצת גזית גלוב1410

תאגיד זרMGN USA INCתאגיד זר.Gazit Group USA INCקבוצת גזית גלוב1411

תאגיד זרMGN USA INCתאגיד זר.M.G.N America LLCקבוצת גזית גלוב1412

תאגיד זרMGN America LLCתאגיד זר.M.G.N America 2016  LLCקבוצת גזית גלוב1413

תאגיד זר.GAZIT (1995) INCתאגיד זר.Gazit First Generation LLCקבוצת גזית גלוב1414

תאגיד זרMGN USA INCתאגיד זרGAZIT Horizons INCקבוצת גזית גלוב1415

תאגיד זרGazit Group USA INCתאגיד זרPromed Properties Incקבוצת גזית גלוב1416

תאגיד זרGazit Group USA INCתאגיד זר.Gazit Acquisition Corpקבוצת גזית גלוב1417

520033234מ"גלוב בע-גזיתתאגיד זר.Gazit Canada Incקבוצת גזית גלוב1418

520033234מ"גלוב בע-גזיתתאגיד זר.Gazit America Incקבוצת גזית גלוב1419

520033234מ"גלוב בע-גזיתתאגיד זרGazit Canada Investment LPקבוצת גזית גלוב1420

520033234מ"גלוב בע-גזיתתאגיד זרGazit Canada General Partner Incקבוצת גזית גלוב1421

תאגיד זר.Gazit Canada Incתאגיד זרGC York Mills Centre LPקבוצת גזית גלוב1422

520033234גלוב-גזיתתאגיד זרGazit Tripllle Canada GP Incקבוצת גזית גלוב1423

קבוצת גזית גלוב1424
Gazit Tripllle Canada LP Inc

תאגיד זר
Gazit Canada Inc

תאגיד זר

תאגיד זרGazit America Incתאגיד זר.Ficus Incקבוצת גזית גלוב1425

520033234מ"גלוב בע-גזיתתאגיד זר.Silver Maple (2001) INCקבוצת גזית גלוב1426

520033234מ"גלוב בע-גזיתתאגיד זר.Citycon OYJקבוצת גזית גלוב1427

520033234מ"גלוב בע-גזיתתאגיד זר.Gazit Europe (Netherlands) B.Vקבוצת גזית גלוב1428

520033234מ"גלוב בע-גזיתתאגיד זר.Gazit Europe (Asia) B.Vקבוצת גזית גלוב1429

תאגיד זרGazit Europe (2019) B.Vתאגיד זרGazit NB (2019) B.Vקבוצת גזית גלוב1430

520033234מ"גלוב בע-גזיתתאגיד זרGazit Europe (2019) B.Vקבוצת גזית גלוב1431

קבוצת גזית גלוב1432
Gazit Germany Beteiligungs GMBH & CO.KG

תאגיד זר
 Gazit Europe (Netherlands) 

B.V.
תאגיד זר

קבוצת גזית גלוב1433
Gazit Germany Asset 

Management Gmbh
תאגיד זר

Gazit Germany Beteiligungs 

GMBH & CO.KG
תאגיד זר

תאגיד זרGazit Brazil L.Pתאגיד זרGazit Brasil Ltdaקבוצת גזית גלוב1434

קבוצת גזית גלוב1435
Gazit Brazil L.P

520033234מ"גלוב בע-גזיתתאגיד זר

תאגיד זרMGN USA INCתאגיד זרGazit Group South America Incקבוצת גזית גלוב1436

תאגיד זרGazit Brazil L.Pתאגיד זרNorstar FIMקבוצת גזית גלוב1437
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520033234מ"גלוב בע-גזיתתאגיד זרGazit Gaia Limitedקבוצת גזית גלוב1438

תאגיד זרמ"גלוב בע-גזיתתאגיד זרGazit Midas Limitedקבוצת גזית גלוב1439

תאגיד זרמ"גלוב בע-גזיתתאגיד זרGazit Hercules 2020 Limitedקבוצת גזית גלוב1440

קבוצת גזית גלוב1441
Atrium European Real Estate 

Limited
תאגיד זרGazit Gaia Limited תאגיד זר

תאגיד זרGazit Immobilien Wentorf GmbHקבוצת גזית גלוב1442
Gazit Germany Beteiligungs 

GMBH & CO.KG
תאגיד זר

קבוצת גזית גלוב1443
Gazit Immobilien Grevenbroich 

GmbH
תאגיד זר

Gazit Germany Beteiligungs 

GMBH & CO.KG
תאגיד זר

קבוצת גזית גלוב1444
Gazit Immobilien Motorama 

München GmbH
תאגיד זר

Gazit Germany Beteiligungs 

GMBH & CO.KG
תאגיד זר

קבוצת גזית גלוב1445
Gazit Immobilien Friedrichsdorf 

GmbH
תאגיד זר

Gazit Germany Beteiligungs 

GMBH & CO.KG
תאגיד זר

קבוצת גזית גלוב1446
Gazit Immobilien 

Fachmarktzentrum Groß Gerau 
תאגיד זר

Gazit Germany Beteiligungs 

GMBH & CO.KG
תאגיד זר

תאגיד זרGG 1 Immobilien GmbH & Co. KGקבוצת גזית גלוב1447
Gazit Immobilien 

Fachmarktzentrum Groß 
תאגיד זר

תאגיד זרGG 2 Immobilien GmbH Co. KGקבוצת גזית גלוב1448
Gazit Immobilien 

Fachmarktzentrum Groß 
תאגיד זר

תאגיד זרMotorama Müncen GmbH& Co KGקבוצת גזית גלוב1449
Gazit Immobilien Motorama 

München GmbH
תאגיד זר

קבוצת גזית גלוב1450
Gazit Immobilien Grevenbroich 

GmbH Co. KG
תאגיד זר

Gazit Immobilien 

Grevenbroich GmbH
תאגיד זר

קבוצת גזית גלוב1451
Gazit Wentorf Komplementär 

GmbH
תאגיד זר

Gazit Immobilien Wentorf 

GmbH
תאגיד זר

קבוצת גזית גלוב1452
Gazit Grevenbroich Komplementär 

GmbH
תאגיד זר

Gazit Germany Beteiligungs 

GMBH & CO.KG
תאגיד זר

קבוצת גזית גלוב1453
Motorama München 

Komplementär GmbH 
תאגיד זר

Gazit Germany Beteiligungs 

GMBH & CO.KG
תאגיד זר

תאגיד זרGroß Gerau Komplementär GmbHקבוצת גזית גלוב1454
Gazit Germany Beteiligungs 

GMBH & CO.KG
תאגיד זר

קבוצת גזית גלוב1455
GAZIT PARTICIPAÇÕES 

SOCIETÁRIAS LTDA. CNPJ 

10.143.630/000

179

Gazit Brasil Ltda.

CNPJ 08.903.942/000191

קבוצת גזית גלוב1456
GAZIT CORPORATE 

ADMINISTRAÇÃO DE 

09.050.136/000

180

Gazit Brasil Ltda.

CNPJ  
08.903.942/000191

קבוצת גזית גלוב1457
CHAMAM EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ 

10.140.340/000

171

Gazit Brasil Ltda.

CNPJ  
08.903.942/000191

קבוצת גזית גלוב1458
GLOW COMERCIALIZADORA DE 

ENERGIA LTDA.    CNPJ 

21.986.619/000

197

Gazit Brasil Ltda.

CNPJ  
08.903.942/000191

קבוצת גזית גלוב1459
GANAZ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ 

11.928.969/000

143

Gazit Brasil Ltda.

CNPJ  
08.903.942/000191

קבוצת גזית גלוב1460
ZAHAV EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ 

20.316.116/000

141

Gazit Brasil Ltda.

CNPJ  
08.903.942/000191

קבוצת גזית גלוב1461
FUNDO DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO NORSTAR 

19.669.774/000

138
Gazit Brasil, LP. CNPJ 09.944.425/000123

קבוצת גזית גלוב1462
FUNDO DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO SHOPPING LIGHT

17.308.805/000

108

FUNDO DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO NORSTAR 
19.669.774/000138

קבוצת גזית גלוב1463
FUNDO DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO SHOPPING 

15.447.110/000

173

FUNDO DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO NORSTAR 
19.669.774/000138

קבוצת גזית גלוב1464
FUNDO DE INVESTIMENTO 

IMOBILIARIO MORUMBI TOWN

19.628.741/000

140

FUNDO DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO NORSTAR 
19.669.774/000138

קבוצת גזית גלוב1465
MAIS SHOPPING FUNDO DE 

INVESTIMENTO IMOBILIARIO

17.568.605/000

186

FUNDO DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO NORSTAR 
19.669.774/000138

קבוצת גזית גלוב1466
TOP CENTER II FUNDO DE 

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

29.018.899/000

151

FUNDO DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO NORSTAR 
19.669.774/000138

קבוצת גזית גלוב1467
FUNDO DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO TOP CENTER

23.768.027/000

124

FUNDO DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO NORSTAR 
19.669.774/000138

קבוצת גזית גלוב1468
INTERNACIONAL SHOPPING 

FUNDO DE INVESTIMENTO 

15.447.108/000

102

FUNDO DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO NORSTAR 
19.669.774/000138

Gazit (MA) Holdings GP LLC843229770.Gazit Horizons, Inc352599014,קבוצת גזית גלוב1469

Gazit (MA) Holdings LLC843719920.Gazit Horizons, Inc352599014קבוצת גזית גלוב1470

קבוצת גזית גלוב1471
Gazit Horizons (341 Newbury 

Street) LLC
832816968GR Holdings (MA) LP843254321

קבוצת גזית גלוב1472
Gazit Horizons (43 Winter Street) 

LLC
830703949.Gazit Horizons, Inc352599014

קבוצת גזית גלוב1473
Gazit Horizons (467 Washington 

Street) LLC
830686954.Gazit Horizons, Inc352599014
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Gazit Horizons (9 Brattle) LLC832651867.Gazit Horizons, Inc352599014קבוצת גזית גלוב1474

Gazit Horizons (Brickell) LLC822144781.Gazit Horizons, Inc352599014קבוצת גזית גלוב1475

Gazit Horizons (Bridge Tower) LLC822767260.Gazit Horizons, Inc352599014קבוצת גזית גלוב1476

Gazit Horizons (CBB) LLC830558624Gazit Horizons (WER) LLC830572870קבוצת גזית גלוב1477

קבוצת גזית גלוב1478
Gazit Horizons (Chestnut Street) 

LLC
842400357.Gazit Horizons, Inc352599014

קבוצת גזית גלוב1479
Gazit Horizons (Edge) Fee Owner 

LLC
901031304Gazit Horizons (Edge) LLC825347889

Gazit Horizons (Edge) LLC825347889.Gazit Horizons, Inc352599014קבוצת גזית גלוב1480

Gazit Horizons (Marketplace) LLC834306418GR Holdings (MA) LP843254321קבוצת גזית גלוב1481

קבוצת גזית גלוב1482
Gazit Horizons (Marketplace) 

Trustee LLC
834326530.Gazit Horizons, Inc352599014

קבוצת גזית גלוב1483
Gazit Horizons (Newbury Condo) 

LLC
832680891.Gazit Horizons, Inc352599014

Gazit Horizons (WER) LLC830572870.Gazit Horizons, Inc352599014קבוצת גזית גלוב1484

Gazit Horizons (Winter Street) LLC823742185.Gazit Horizons, Inc352599014קבוצת גזית גלוב1485

Gazit Horizons Acquisition Corp.611850614Gazit Horizons, Inc.352599014קבוצת גזית גלוב1486

Gazit Horizons MM LLC825361954Gazit Horizons, Inc.352599014קבוצת גזית גלוב1487

Gazit Management LLC843239009Gazit Horizons, Inc.352599014קבוצת גזית גלוב1488

GR Holdings (MA) LP843254321Gazit (MA) Holdings LLC843719920קבוצת גזית גלוב1489

Saltru Associates Joint Venture222400304Gazit Horizons (CBB) LLC830558624קבוצת גזית גלוב1490

CBB Venture LLC842360130קבוצת גזית גלוב1491
Saltru Associates Joint 

Venture
222400304

תאגיד זרCBB Shore Parkway LLC813478944CBB Realty Associates LLCקבוצת גזית גלוב1492

-חיים כצמן520033234מ"גלוב בע-גזיתקבוצת גזית גלוב1493

-יצחק שרון תשובה520044322מ"קבוצת דלק בעתשובה-קבוצת דלק1494

520044322מ"קבוצת דלק בע513343285מ"דלק פטרוליום בעתשובה-קבוצת דלק1495

520044322מ"קבוצת דלק בע514620277מ" בע2011דלק ים מעגן תשובה-קבוצת דלק1496

520044322מ"קבוצת דלק בע514669878מ"קבוצת דלק אחזקות ישראל בעתשובה-קבוצת דלק1497

תשובה-קבוצת דלק1498
שותפות  - 2012דלק השקעות פיננסיות 

מוגבלת
520044322מ"קבוצת דלק בע550244909

520044322מ"קבוצת דלק בע513017152מ"דלק תשתיות בעתשובה-קבוצת דלק1499

520044322מ"קבוצת דלק בע550015440שותפות מוגבלת- דלק תחנות כח תשובה-קבוצת דלק1500

520044322מ"קבוצת דלק בע512315714מ"דלק ניהול תחנות כוח בעתשובה-קבוצת דלק1501

520044322מ"קבוצת דלק בע520032681מ"דלק מערכות אנרגיה בעתשובה-קבוצת דלק1502

520044322מ"קבוצת דלק בע550013098שותפות מוגבלת- דלק קידוחים תשובה-קבוצת דלק1503

520044322מ"קבוצת דלק בע550266910שותפות מוגבלת (2016)בית קבוצת דלק תשובה-קבוצת דלק1504

520044322מ"קבוצת דלק בעDKL Investments Limited116681תשובה-קבוצת דלק1505

520044322מ"קבוצת דלק בעIthaca Energy Limited80033532תשובה-קבוצת דלק1506

520044322מ"קבוצת דלק בע514798636מ"קבוצת דלק תמלוג תמר בעתשובה-קבוצת דלק1507

520044322מ"קבוצת דלק בעB.CBC1099494 1099494תשובה-קבוצת דלק1508

תשובה-קבוצת דלק1509
Delek Upstreame International 

Limited
520044322מ"קבוצת דלק בע10201037
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520044322מ"קבוצת דלק בע515667475מ" בע2017דלק ניהול אחזקות תשובה-קבוצת דלק1510

Delek GOM Holdings LLC6671767DKL Investments Limited116681תשובה-קבוצת דלק1511

Delek GOM Investments LLC6671771Delek GOM Holdings LLC6671767תשובה-קבוצת דלק1512

DKL ENERGY LIMITED130061DKL Investments Limited116681תשובה-קבוצת דלק1513

DELEK NORTH SEA LIMITED12263719DKL ENERGY LIMITED130061תשובה-קבוצת דלק1514

תשובה-קבוצת דלק1515
DGLGlobal Energy & Utilities 

(2011) Limited
520044322מ"קבוצת דלק בעתאגיד זר

Delek GOM Holdings LLC6671767תאגיד זר DELEK CT INVESTMENT LLCתשובה-קבוצת דלק1516

Delek Hungary Holdingתשובה-קבוצת דלק1517
c.g 

1809104588
513343285מ"דלק פטרוליום בע

520032681מ"דלק מערכות אנרגיה בע511798407מ"בע (1993)דלק ניהול קידוחים תשובה-קבוצת דלק1518

520032681מ"דלק מערכות אנרגיה בע511803876מ"דלק נאמנויות קידוחים בעתשובה-קבוצת דלק1519

520032681מ"דלק מערכות אנרגיה בע514798826מ"דלק תמלוג על לוויתן בעתשובה-קבוצת דלק1520

520032681מ"דלק מערכות אנרגיה בע550013098דלק קידוחים שותפות מוגבלתתשובה-קבוצת דלק1521

520032681מ"דלק מערכות אנרגיה בע511492639מ"אבנר נפט וגז בעתשובה-קבוצת דלק1522

520032681מ"דלק מערכות אנרגיה בע511583155מ"אבנר נאמנויות בעתשובה-קבוצת דלק1523

511798407מ"בע (1993)דלק ניהול קידוחים 515172443מ"בע (2014). פי.י'תמר פטרוליום גתשובה-קבוצת דלק1524

511798407מ"בע (1993)דלק ניהול קידוחים 515172435מ"בע (2014)תמר פטרוליום נאמנויות תשובה-קבוצת דלק1525

550013098שותפות מוגבלת-דלק קידוחים 514700608מ"בע (מימון לויתן)דלק קידוחים תשובה-קבוצת דלק1526

550013098שותפות מוגבלת-דלק קידוחים 513226100מ"ים תטיס בעתשובה-קבוצת דלק1527

550013098שותפות מוגבלת-דלק קידוחים 514914001מ"בע (תמר בונד)דלק ואבנר תשובה-קבוצת דלק1528

550013098שותפות מוגבלת-דלק קידוחים 515599546מ"לוויתן מערכת הולכה בעתשובה-קבוצת דלק1529

550013098שותפות מוגבלת-דלק קידוחים NBL Jordan Marketing Limited295085תשובה-קבוצת דלק1530

תשובה-קבוצת דלק1531
שותפות  (2014)י 'תמר פטרוליום אנרג

מוגבלת
515172443מ"בע (2014). פי.י'ותמר פטרוליום ג550258438

תשובה-קבוצת דלק1532
Eastern Mediterranean Gas 

Company S.A.E 
תאגיד זרEMED PIPELINE  B.Vתאגיד זר

תאגיד זרEMED PIPELINE  B.Vתשובה-קבוצת דלק1533
EMED PIPELINE HOLDINGS 

LIMITED
תאגיד זר

תשובה-קבוצת דלק1534
EMED PIPELINE HOLDINGS 

LIMITED
550013098שותפות מוגבלת-דלק קידוחים תאגיד זר

550013098שותפות מוגבלת-דלק קידוחים תאגיד זרDelek Energy Limitedתשובה-קבוצת דלק1535

550013098שותפות מוגבלת-דלק קידוחים 516065448מ"דלק איסטמד ניהול בעתשובה-קבוצת דלק1536

550013098שותפות מוגבלת-דלק קידוחים 516223864מ"לוויתן בונד בעתשובה-קבוצת דלק1537

Ithaca Energy (UK) LimitedSC272009Ithaca Energy Limited  80033532תשובה-קבוצת דלק1538

Ithaca Energy (Holdings) LimitedEC46504Ithaca Energy Limited  80033532תשובה-קבוצת דלק1539

תשובה-קבוצת דלק1540
Ithaca Energy Holdings (UK) 

Limited
SC437615Ithaca Energy Limited  80033532

Ithaca Energy (North Sea) PLCSC595124Ithaca Energy Limited  80033532תשובה-קבוצת דלק1541

Ithaca Minerals (North Sea) LimitedSC274666Ithaca Energy (UK) LimitedSC272009תשובה-קבוצת דלק1542

Ithaca GSA Holdings Limited111751Ithaca Energy (UK) LimitedSC272009תשובה-קבוצת דלק1543

Ithaca Oil and Gas Limited1546623Ithaca Energy (UK) LimitedSC272009תשובה-קבוצת דלק1544

Ithaca SPL Limited1275469Ithaca Energy (UK) LimitedSC272009תשובה-קבוצת דלק1545
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תשובה-קבוצת דלק1546
Ithaca Energy DevelopmentsUK 

Limited
7105041Ithaca GSA Holdings Limited111751

Ithaca GSA Holdings Limited111751תאגיד זרIthaca GSA Limitedתשובה-קבוצת דלק1547

Ithaca SP UK Limited2586927Ithaca SPL Limited1275469תשובה-קבוצת דלק1548

Ithaca Dorset Limited1135213Ithaca SP UK Limited2586927תשובה-קבוצת דלק1549

FPF1 Limited103593תשובה-קבוצת דלק1550
Ithaca Energy (Holdings) 

Limited
EC46504

Ithaca Petroleom Limited5223667תשובה-קבוצת דלק1551
Ithaca Energy Holdings (UK) 

Limited
SC437615

Ithaca Gamma Limited5929104Ithaca Petroleom Limited5223667תשובה-קבוצת דלק1552

Ithaca Alpha (N.I) LimitedNI073431Ithaca Petroleom Limited5223667תשובה-קבוצת דלק1553

Ithaca Epsilon Limited5979869Ithaca Petroleom Limited5223667תשובה-קבוצת דלק1554

Ithaca Causeway Limited6167799Ithaca Petroleom Limited5223667תשובה-קבוצת דלק1555

Ithaca Exploration Limited5914627Ithaca Petroleom Limited5223667תשובה-קבוצת דלק1556

Ithaca Petroleom EHF451201-3440Ithaca Petroleom Limited5223667תשובה-קבוצת דלק1557

-יצחק שרון תשובה512621707מ"שרון תשובה השקעות בעתשובה-קבוצת דלק1558

-יצחק שרון תשובה511883951מ"לויאל וויט עסקים בעתשובה-קבוצת דלק1559

511883951מ"לויאל וויט עסקים בע520043712מ"בע (אינווסטמנט)אמריקה ישראל . ת.יתשובה-קבוצת דלק1560

512607847מ"בע(1997)לויאל וויט ניהול והשקעותתשובה-קבוצת דלק1561
 (אינווסטמנט)אמריקה ישראל . ת.י

מ"בע
520043712

511883951מ"לויאל וויט עסקים בע510825367מ"אתר דר חברה לבנין והשקעות בעתשובה-קבוצת דלק1562

-יצחק שרון תשובה512229709מ"אור דורי בעתשובה-קבוצת דלק1563

-יצחק שרון תשובה512229774מ"כרמי דור בעתשובה-קבוצת דלק1564

-יצחק שרון תשובה512229931מ"כרמי אור בעתשובה-קבוצת דלק1565

-יצחק שרון תשובה513563213מ"ת שרון פיננסים בע.יתשובה-קבוצת דלק1566

תאגיד זראלעד הונגריה515060549מ"נכסים בע (פ.ר.ג)אלעד תשובה-קבוצת דלק1567

-יצחק שרון תשובה520041294מ"תשלוז נכסים בעתשובה-קבוצת דלק1568

520041294מ"תשלוז נכסים בע512710070מ"בע (1998)נ השקעות .ש.תתשובה-קבוצת דלק1569

520041294מ"תשלוז נכסים בע511550063מ"ס בע"תשלוז כפתשובה-קבוצת דלק1570

520041294מ"תשלוז נכסים בע511551111מ"קניון בית אליעזר בעתשובה-קבוצת דלק1571

511551111מ"קניון בית אליעזר בע512049750מ"מרכז מסחרי זכרון בעתשובה-קבוצת דלק1572

512049750מ"מרכז מסחרי זכרון בע512051434מ"גני זכרון בעתשובה-קבוצת דלק1573

512049751מ"מרכז מסחרי זכרון בע540183241פנינת זכרון  שותפות רשומהתשובה-קבוצת דלק1574

520041294מ"תשלוז נכסים בע512303561מ"ן בע"אפריל אם איי סוכנות לנדלתשובה-קבוצת דלק1575

512303561מ"ן בע"אפריל אם איי סוכנות לנדל520041922מ"גרין הון סיכון בעתשובה-קבוצת דלק1576

512303561מ"ן בע"אפריל אם איי סוכנות לנדל513982173מ"בע (2007)ח"אפריל תשובה אגתשובה-קבוצת דלק1577

512303561מ"ן בע"אפריל אם איי סוכנות לנדל510313778מ"אלעד ישראל החזקות בעתשובה-קבוצת דלק1578

510313778מ"דלק נדלן בע514781350מ"בע (2012)ן החזקות "אפריל נדל-ה.נ.אתשובה-קבוצת דלק1579

510313778מ"דלק נדלן בע510931660מ"אלעד ישראל נכסים מניבים בעתשובה-קבוצת דלק1580

510931660מ"אלעד ישראל נכסים מניבים בע520017211מ"סהר פיתוח והשקעות בעתשובה-קבוצת דלק1581
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511821134מ"אלעד ישראל נכסים מניבים בע520032418מ"בע (1967)סהר החזקות תשובה-קבוצת דלק1582

520017211מ"אלעד ישראל נכסים מניבים בע511821134מ"בע (1993)סהר נכסים והשקעות תשובה-קבוצת דלק1583

510931660מ"אלעד ישראל נכסים מניבים בע512872888מ"ן בע"דלק  נדל- ביג תשובה-קבוצת דלק1584

510931660מ"אלעד ישראל נכסים מניבים בע550019137שותפות מוגבלת' ביג ושות- דלק תשובה-קבוצת דלק1585

510931660מ"אלעד ישראל נכסים מניבים בע511174617מ"דנקנר החזקות בעתשובה-קבוצת דלק1586

511174617מ"דנקנר החזקות בע511174633מ"דנקנר נכסים בעתשובה-קבוצת דלק1587

511174617מ"דנקנר החזקות בע512335712מ"בע (1996)דנקנר נכסים חיפה תשובה-קבוצת דלק1588

510313778מ"דלק נדלן בע520041252מ" בע89חוף הכרמל נופש ותיירות תשובה-קבוצת דלק1589

510313778מ"דלק נדלן בע511315210מ" בע88חוף כרמל תשובה-קבוצת דלק1590

510313778מ"דלק נדלן בע520033820מ"אלעד ישראל מגורים בעתשובה-קבוצת דלק1591

520033820מ"אלעד ישראל מגורים בע511053068מ"אלעד ישראל בניה ופיתוח בעתשובה-קבוצת דלק1592

510313778מ"דלק נדלן בע520038209מ"דלק בלרון בינלאומי בעתשובה-קבוצת דלק1593

520038209מ"דלק בלרון בינלאומי בע512710419מ"בלרון הקסגון בעתשובה-קבוצת דלק1594

520038210מ"דלק בלרון בינלאומי בע511832958מ"בע (1993)בלרון נכסים תשובה-קבוצת דלק1595

520038211מ"דלק בלרון בינלאומי בע512591835מ"בלרון מינט בעתשובה-קבוצת דלק1596

520038212מ"דלק בלרון בינלאומי בע512555244מ"בלרון קרוידן בעתשובה-קבוצת דלק1597

520038213מ"דלק בלרון בינלאומי בע512698804מ"סיטי סנטר אטריום בעתשובה-קבוצת דלק1598

-יצחק שרון תשובה520037888מ"תשלוז השקעות והחזקות  בעתשובה-קבוצת דלק1599

520037888מ"תשלוז השקעות והחזקות בע512710054מ"בע (1998)אתרי השרון ניירות ערך תשובה-קבוצת דלק1600

520037889מ"תשלוז השקעות והחזקות בע511681611מ"ניהול גני השרון בעתשובה-קבוצת דלק1601

520037890מ"תשלוז השקעות והחזקות בע511903452מ"בע (1993)תשלוז השקעות תשובה-קבוצת דלק1602

511681611מ"ניהול גני השרון בע511595993מ"תשרי בניה ופיתוח בעתשובה-קבוצת דלק1603

511595993מ"תשרי בניה ופיתוח בע512049743מ"מורדות זכרון בעתשובה-קבוצת דלק1604

512049743מ"מורדות זכרון בע512051426מ"נוף זכרון בעתשובה-קבוצת דלק1605

512049744מ"מורדות זכרון בע540183258פסגות זכרון  שותפות רשומהתשובה-קבוצת דלק1606

511595993מ"תשרי בניה ופיתוח בע511967614מ"ניהול וביצוע בע- תשרי אשקלוןתשובה-קבוצת דלק1607

511595994מ"תשרי בניה ופיתוח בע511551079מ"תשלוז פולג בעתשובה-קבוצת דלק1608

511551079מ"תשלוז פולג בע511229122מ"ש השקעות בע"אמתתשובה-קבוצת דלק1609

512621707מ"שרון תשובה השקעות בע520034653מ"אלעד מלונות בעתשובה-קבוצת דלק1610

520034653מ"אלעד מלונות בע510555899מ"רשת מלונות פרדייז בעתשובה-קבוצת דלק1611

520034653מ"אלעד מלונות בע511137374מ"בע (1986)מרמיד ישראלתשובה-קבוצת דלק1612

510555899מרמייד+מ"רשת מלונות פרדייז בע511678203מ"מלכת שבא אילת בעתשובה-קבוצת דלק1613

תשובה-קבוצת דלק1614
שותפות  (2009).מ.מלונות באר שבע א

מוגבלת
511137374מ"בע (1986)מרמיד ישראל550235790

520034653מ"אלעד מלונות בע511478679מ"אלעד כנרת בעתשובה-קבוצת דלק1615

511478679מ"אלעד כנרת בע511140907מ"החברה לפיתוח מפרץ אמנון בעתשובה-קבוצת דלק1616

511678203מ"מלכת שבא אילת בע512652991מ"בע(1998)מלכת שבא אילת תשובה-קבוצת דלק1617
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511678203מ"מלכת שבא אילת בע550018451שותפות מוגבלת-נכסי מלכת שבא אילת תשובה-קבוצת דלק1618

511678203מ"מלכת שבא אילת בע540193596 שותפות כללית99מלכת שבא אילת תשובה-קבוצת דלק1619

1620
קבוצת החברה 

לישראל
520028010מ"החברה לישראל בע520036658מ"בתי זקוק לנפט בע

1621
קבוצת החברה 

לישראל
520036658מ"בתי זקוק לנפט בע511316903מ"כרמל אולפינים בע

1622
קבוצת החברה 

לישראל
520036658מ"בתי זקוק לנפט בע520025693(1)מ "שמנים בסיסיים חיפה בע

1623
קבוצת החברה 

לישראל
520036658מ"בתי זקוק לנפט בע520040957מ"גדיב תעשיות פטרוכימיה בע

1624
קבוצת החברה 

לישראל
520036658מ"בתי זקוק לנפט בע511482762מ"טריידינג בע. אל.אר.או

1625
קבוצת החברה 

לישראל
520036658מ"בתי זקוק לנפט בע514443043מ"אל שיפינג בע.אר.או

1626
קבוצת החברה 

לישראל
520036658מ"בתי זקוק לנפט בע510247067מ"בז תעשיות בע

1627
קבוצת החברה 

לישראל
520036658מ"בתי זקוק לנפט בע540290905שותפות מוגבלת, בינוביישן

1628
קבוצת החברה 

לישראל
520036658שותפות מוגבלת, בינוביישן540290897מ.ש, אי אס איי אל טכנולוגיות

1629
קבוצת החברה 

לישראל
520036658שותפות מוגבלת, בינוביישן516049657מ"אי אס איי אל מעבדות סביבה בע

1630
קבוצת החברה 

לישראל
520036658מ"בתי זקוק לנפט בע515167617מ"בזן אנרגיה בע

1631
קבוצת החברה 

לישראל
515167617מ"בזן אנרגיה בע515187029מ"בע (2015)בזן תעשיות אנרגיה 

1632
קבוצת החברה 

לישראל
Colland Polymers B.V34288123511316903מ"כרמל אולפינים בע

1633
קבוצת החברה 

לישראל
Ducor Petrochemicals B.V24275879Colland Polymers B.V34288123

1634
קבוצת החברה 

לישראל
Carmel Olefins (U.K) Ltd2743529511316903מ"כרמל אולפינים בע

1635
קבוצת החברה 

לישראל
Colins Ltd28467511316903מ"כרמל אולפינים בע

1636
קבוצת החברה 

לישראל
511316903מ"כרמל אולפינים בע513988238מ" בע2007 (השקעות)כרמל אולפינים 

1637
קבוצת החברה 

לישראל
512751116מ"מיליניום השקעות אלעד בע520028010מ"החברה לישראל בע

1638
קבוצת החברה 

לישראל
520028010מ"החברה לישראל בע512460528מ"בע (ל"כי- החזקות ). ל.ח

1639
קבוצת החברה 

לישראל
520028010מ"החברה לישראל בע512707159מ"בע (1998)ל "רכש כי. ל.ח

1640
קבוצת החברה 

לישראל
520028011מ"החברה לישראל בע512707142מ"בע (1998, כסלו). ל.ח

1641
קבוצת החברה 

לישראל
520028012מ"החברה לישראל בע510629173מ"אורחות כוכבים בע

1642
קבוצת החברה 

לישראל

נאמנות ורישומים של החברה לישראל 

מ"בע
520028013מ"החברה לישראל בע510645013

1643
קבוצת החברה 

לישראל
520028014מ"החברה לישראל בע511650053מ"בע (1994)אודי אינטרנשיונל 

1644
קבוצת החברה 

לישראל
520028015מ"החברה לישראל בע511147944מ"בע (1986)ניהול וייעוץ . ל.ח

1645
קבוצת החברה 

לישראל
520028016מ"החברה לישראל בע511936163מ"מארס אינפורמיישן פרודקט גרופ בע

1646
קבוצת החברה 

לישראל

אל רם חברה לשכון מיסודם של החברה 

שותפות מוגבלת- לישראל ואשטרום 
520028017מ"החברה לישראל בע55-0001994

1647
קבוצת החברה 

לישראל
Icorp s.r.o520028019מ"החברה לישראל בעתאגיד זר

1648
קבוצת החברה 

לישראל
520028018מ"החברה לישראל בע520027830מ"אל גרופ בע.סי.איי

1649
קבוצת החברה 

לישראל
520028019מ"החברה לישראל בע520036658מ"בתי זיקוק לנפט בע

1650
קבוצת החברה 

לישראל
520027830מ"אל גרופ בע.סי.איי520019373מ"מפעלי ים המלח בע

1651
קבוצת החברה 

לישראל
520027830מ"אל גרופ בע.סי.איי520035809מ"ברום ים המלח בע

1652
קבוצת החברה 

לישראל
520027830מ"אל גרופ בע.סי.איי520030883מ"רותם אמפרט נגב בע

1653
קבוצת החברה 

לישראל
520027830מ"אל גרופ בע.סי.איי520035718מ"פריקלאס ים המלח בע
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1654
קבוצת החברה 

לישראל
520027830מ"אל גרופ בע.סי.איי520025479מ"מפעלי תובלה בע

1655
קבוצת החברה 

לישראל
520027830מ"אל גרופ בע.סי.איי512248519מ"מגנזיום ים המלח בע

1656
קבוצת החברה 

לישראל
520027830מ"אל גרופ בע.סי.איי520035098מ"כיל ישראל בע

1657
קבוצת החברה 

לישראל

ASHLI CHEMICALS (HOLLAND) 

B.V
520019373מ"מפעלי ים המלח בע560026106

1658
קבוצת החברה 

לישראל
520035809מ"ברום ים המלח בע510273394מ"תרכובות ברום בע

1659
קבוצת החברה 

לישראל
520035809מ"ברום ים המלח בע510428972מ"מכון למחקר ולפתוח בע (אימי)תמי 

1660
קבוצת החברה 

לישראל
520035809מ"ברום ים המלח בע540177821פריקלאס ים המלח מוצרים מותכים

1661
קבוצת החברה 

לישראל
510273395מ"תרכובות ברום בע513347765מ"מעבדה לחדשנות ננו בע- תמי 

1662
קבוצת החברה 

לישראל
514829712מ"כיל חדשנות בע

מכון למחקר ולפתוח  (אימי)תמי 

מ"בע
510428972

1663
קבוצת החברה 

לישראל
512853367מ"נובטייד בע

מכון למחקר ולפתוח  (אימי)תמי 

מ"בע
510428972

1664
קבוצת החברה 

לישראל
510492457מ"החברה לחנקת אשלגן בע

מכון למחקר ולפתוח  (אימי)תמי 

מ"בע
510428972

1665
קבוצת החברה 

לישראל
520030883מ"רותם אמפרט נגב בע512492281מ"ונט בע-אגרו

1666
קבוצת החברה 

לישראל
520030883מ"רותם אמפרט נגב בע520016015מ"דשנים וחומרים כימיים בע

1667
קבוצת החברה 

לישראל
520030883מ"רותם אמפרט נגב בע520030560מ"אדום מחצבים ופתוח בע

1668
קבוצת החברה 

לישראל
520016015מ"דשנים וחומרים כימיים בע512624800מ"רביבים במפרץ מים וסביבה בע

1669
קבוצת החברה 

לישראל
520030560מ"אדום מחצבים ופתוח בע520035023מ"כתר תובלה בע

1670
קבוצת החברה 

לישראל

 – 1990שרותי רכבת ותובלה -שרות

שותפות רשומה
520025479מ"מפעלי תובלה בע540174109

1671
קבוצת החברה 

לישראל

 2013שירותי שינוע משולבים - שירות 

מ"בע
520025479מ"מפעלי תובלה בע514987239

1672
קבוצת החברה 

לישראל

מפעלי מטמנות מאוחדים . מ .מ.מ

מ"בע (1998)
520025480מ"מפעלי תובלה בע540182326

1673
קבוצת החברה 

לישראל
ICL Europe Coöperatief U.A51376490520030884מ"רותם אמפרט נגב בע

1674
קבוצת החברה 

לישראל
ICL JAPAN Ltd.10001063059520035809מ"ברום ים המלח בע

1675
קבוצת החברה 

לישראל

Rotem Kimyevi Maddeler Sanayi 

ve Ticaret A.S 
443342Amsterdam Fertilizers B.V.33169598

1676
קבוצת החברה 

לישראל
ICL Trading (HK) Ltd720589A.R.M. Ltd.710871

1677
קבוצת החברה 

לישראל
BK Giulini GmbHHRB1782Hoyermann Chemie GmbHHRB 1350

1678
קבוצת החברה 

לישראל
Scora S.A.S France

457 506 889 

R.C.S
Amsterdam Fertilizers B.V.33169598

1679
קבוצת החברה 

לישראל
ICL Specialty Products Inc6633551ICL Group America Inc.6633548

1680
קבוצת החברה 

לישראל

ICL Management and Trading 

India Private Limited 

U51909DL2011

PTC214757 
520035809מ"ברום ים המלח בע

1681
קבוצת החברה 

לישראל
ICL Belgium N.V.448871953ICL Europe Coöperatief U.A51376490

1682
קבוצת החברה 

לישראל
AmegA Sciences Plc1840633Cleveland Potash Ltd.915392

1683
קבוצת החברה 

לישראל
ICL Europe B.V33235699Amsterdam Fertilizers B.V.33169598

1684
קבוצת החברה 

לישראל
IC Power Ltd.תאגיד זרKenon Holdings Ltdתאגיד זר

1685
קבוצת החברה 

לישראל
תאגיד זר.514374982IC Power Ltdמ"פאואר אסיה פיתוח בע.סי.איי

1686
קבוצת החברה 

לישראל

IC Power Distribution Holdings 

Pte. Ltd.
תאגיד זרKenon TJ Holdings Pte Ltdתאגיד זר

1687
קבוצת החברה 

לישראל
תאגיד זר.514401702Kenon Holdings Ltdמ"סי אנרגיה בע.פי.או

1688
קבוצת החברה 

לישראל
514401702מ"סי אנרגיה בע.פי.או513245225מ"סי רותם בע.פי.או

1689
קבוצת החברה 

לישראל
514401702מ"סי אנרגיה בע.פי.או515382919מ"סי תפעול בע.פי.או
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1690
קבוצת החברה 

לישראל
514401702מ"סי אנרגיה בע.פי.או514495852מ"סי חדרה בע.פי.או

1691
קבוצת החברה 

לישראל
514401702מ"אנרגיה בע. סי.פי.או515045342מ"אס רותם בע.י'ג.איי

1692
קבוצת החברה 

לישראל
514401702מ"אנרגיה בע. סי.פי.או550273775סולאר שותפות מוגבלת. סי.פי.או

1693
קבוצת החברה 

לישראל
514401702מ"אנרגיה בע. סי.פי.או515589398מ"בע (שותף כללי)סולאר . סי.פי.או

1694
קבוצת החברה 

לישראל
514401702מ"סי אנרגיה בע.פי.או514460393מ"צומת אנרגיה בע

1695
קבוצת החברה 

לישראל
514460393מ"צומת אנרגיה בע516140886מ"ה שותף כללי בע"צומת הל

1696
קבוצת החברה 

לישראל
514460393מ שותף מוגבל"צומת אנרגיה בע540294436צומת נתיב שותפות מוגבלת

1697
קבוצת החברה 

לישראל
514401702מ"סי אנרגיה בע.פי.או516021433מ"סי פרויקטים בע.פי.או

1698
קבוצת החברה 

לישראל
514401702מ"סי אנרגיה בע.פי.או516103199מ"סי הרחבה חדרה בע.פי.או

1699
קבוצת החברה 

לישראל
514401702מ"סי אנרגיה בע.פי.או516105236מ"סי גז טבעי בע.פי.או

1700
קבוצת החברה 

לישראל
514401702מ"סי אנרגיה בע.פי.או516284629מ" בע2שורק . סי.פי.או

1701
קבוצת החברה 

לישראל
514401702מ"סי אנרגיה בע.פי.או516190246מ"סי נוי רמת חובב בע.פי.או

1702
קבוצת החברה 

לישראל
תאגיד זר.512754722Kenon Holdings Ltdמ"י בע'איי סי גרין אנרג

1703
קבוצת החברה 

לישראל
OPC US Inc514401702מ"סי אנרגיה בע.פי.אותאגיד זר

1704
קבוצת החברה 

לישראל
OPC Power Ventures LP514401702מ"סי אנרגיה בע.פי.אושותפות זרה

1705
קבוצת החברה 

לישראל
CPV Group LPשותפות זרהOPC Power Ventures LP שותפות זרה

1706
קבוצת החברה 

לישראל
Kenon TJ Holdings Pte Ltdתאגיד זרKenon Holdings Ltd.תאגיד זר

1707
קבוצת החברה 

לישראל
Kenon UK Services Ltdתאגיד זרKenon Holdings Ltd.תאגיד זר

1708
קבוצת החברה 

לישראל
Primus Green Energy Inc512754722מ"י בע'איי סי גרין אנרגתאגיד זר

1709
קבוצת החברה 

לישראל
Primus Marcellus I LLCתאגיד זרPrimus Green Energy Incתאגיד זר

1710
קבוצת החברה 

לישראל
Quantum (2007) LLCתאגיד זרKenon Holdings Ltd.תאגיד זר

1711
קבוצת החברה 

לישראל
תאגיד זר.520015041Kenon Holdings Ltdמ"צים שירותי ספנות משולבים בע

1712
קבוצת החברה 

לישראל
-עידן עופר520028010מ"החברה לישראל בע

1713
קבוצת החברה 

לישראל
512750456מ"בע (השקעות)משט 512751116מ"מילניום השקעות אלעד בע

1714
קבוצת החברה 

לישראל
512750456מ"בע (השקעות)משט 

 Ansonia Holdings Singapore 

B.V 
תאגיד זר

1715
קבוצת החברה 

לישראל
Ansonia Holdings Singapore B.V תאגיד זרJelany Corporation N.Vתאגיד זר

1716
קבוצת החברה 

לישראל
Jelany Corporation N.Vתאגיד זרCourt Investments Ltdתאגיד זר

1717
קבוצת החברה 

לישראל
Court Investments Ltdעידן עופרתאגיד זר-

1718
קבוצת החברה 

לישראל
Kirby Enterprises Incתאגיד זרCourt Investments Ltdתאגיד זר

1719
קבוצת החברה 

לישראל
514048156מ"הולדינגס בע. טי.אקס514033380מ"השקעות בע. טי.אקס

1720
קבוצת החברה 

לישראל
Safe Skies Management Ltd514033380מ"טי השקעות בע.אקסתאגיד זר

1721
קבוצת החברה 

לישראל

Safe Skies Holdings Limited 

Partnership
514033380מ"טי השקעות בע.אקסתאגיד זר

1722
קבוצת החברה 

לישראל
514120609מ"לינב החזקות בע514048156מ"הולדינגס בע. טי.אקס

1723
קבוצת החברה 

לישראל
-עידן עופר514120609מ"לינב החזקות בע

1724
קבוצת החברה 

לישראל
-עידן עופר514337419מ" בעIIמאראבל 

1725
קבוצת החברה 

לישראל
Kenon Holdings Ltdתאגיד זר

Ansonia Holdings Singapore 

B.V
תאגיד זר
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1726
קבוצת החברה 

לישראל
514048156מ"הולדינגס בע. טי.אקס510857295מ"נהול בע. טי.אקס

1727
קבוצת החברה 

לישראל
510857295מ"נהול בע. טי.אקס510797152מ"ספנות בע. טי.אקס

1728
קבוצת החברה 

לישראל
510857295מ"נהול בע. טי.אקס513723874מ"תעופה בע. טי.אקס

1729
קבוצת החברה 

לישראל
514033380מ"השקעות בע. טי.אקס512460874מ"טק אינוביישנס בע-היי. טי.אקס

1730
קבוצת החברה 

לישראל
510150949מ"השקעות בע. טי.אקס510484181מ"מרתף קרית היוצרים בע

1731
קבוצת החברה 

לישראל
512460874מ"טק אינוביישנס בע-היי. טי.אקס512476367מ"בע (1992)טק השקעות -היי. טי.אקס

1732
קבוצת החברה 

לישראל
512460874מ"טק אינוביישנס בע-טי היי.אקס513121244מ" ניהול והשקעות בע3יוזמה .- סי.וי.ויי

1733
קבוצת החברה 

לישראל
550208953שותפות מוגבלת (ישראל) IIIיוזמה 

 (1992)טק השקעות -היי. טי.אקס

מ"בע
512476367

1734
קבוצת החברה 

לישראל
510857295מ"נהול בע. טי.אקס550216220תעופה אזרחית שותפות מוגבלת. א.א

1735
קבוצת החברה 

לישראל

שותפות  (1גולפסטרים )תעופה . א.א

מוגבלת
550230023

תעופה אזרחית שותפות . א.א

מוגבלת
550216220

1736
קבוצת החברה 

לישראל
550230551שותפות מוגבלת (2גלובל )תעופה . א.א

תעופה אזרחית שותפות . א.א

מוגבלת
550216220

1737
קבוצת החברה 

לישראל
510857295מ"נהול בע. טי.אקס513519199מ"תעופה אזרחית בע. א.א

1738
קבוצת החברה 

לישראל
510857295מ"נהול בע. טי.אקס550227433אחזקות תעופה שותפות מוגבלת. טי.אקס

1739
קבוצת החברה 

לישראל

 (ב"ארה)אחזקות תעופה . טי.אקס

שותפות מוגבלת
510857295מ"נהול בע. טי.אקס550226781

1740
קבוצת החברה 

לישראל
550214183.מ.ש (ישראל)ר פרטנרס 'וונצ' וינטג

 (1992)טק השקעות -היי. טי.אקס

מ"בע
512476367

1741
קבוצת החברה 

לישראל
514040328מ"אינטראטק מדיקל בע

 (1992)טק השקעות -היי. טי.אקס

מ"בע
512476367

1742
קבוצת החברה 

לישראל
513782607מ"אנדוקרוס בע

 (1992)טק השקעות -היי. טי.אקס

מ"בע
512476367

1743
קבוצת החברה 

לישראל
513879536מ"אקטיביוז בע

 (1992)טק השקעות -היי. טי.אקס

מ"בע
512476367

1744
קבוצת החברה 

לישראל
550218457שותפות מוגבלת (ישראל) 2די פארטנרס 

 (1992)טק השקעות -היי. טי.אקס

מ"בע
512476367

1745
קבוצת החברה 

לישראל

שותפות , אנקס (ישראל) 2די פארטנרס 

מוגבלת
550226898

 (1992)טק השקעות -היי. טי.אקס

מ"בע
512476367

1746
קבוצת החברה 

לישראל
VPartners III (Israel) L.P500425459

 (1992)טק השקעות -היי. טי.אקס

מ"בע
512476367

1747
קבוצת החברה 

לישראל
514056597מ"פיינרפורם בע

 (1992)טק השקעות -היי. טי.אקס

מ"בע
512476367

1748
קבוצת החברה 

לישראל
תאגיד זריולייסנס אינק

 (1992)טק השקעות -היי. טי.אקס

מ"בע
512476367

1749
קבוצת החברה 

לישראל
514172527מ"בע (2008)ין ווב 'אימג

 (1992)טק השקעות -היי. טי.אקס

מ"בע
512476367

1750
קבוצת החברה 

לישראל
516117009מ"אי סקייז ניהול בע.וואי. אי

 (1992)טק השקעות -היי. טי.אקס

מ"בע
512476367

1751
קבוצת החברה 

לישראל

אי סקייז אויאשן הולדינג  .וואי. איי

שותפות מוגבלת
54029344

 (1992)טק השקעות -היי. טי.אקס

מ"בע
512476367

1752
קבוצת החברה 

לישראל
512750456מ"בע (השקעות)משט 511823007מ"לינב ספנות בע

1753
קבוצת החברה 

לישראל
514938851מ"אייאו בע.הלתי

.Ansonia Holdings Singapore 

B.V
תאגיד זר

1754
קבוצת החברה 

לישראל

Israel Cleantech Ventures II 

(Israel) Ltd
511823007מ"לינב ספנות בע500436647

1755
קבוצת החברה 

לישראל
Lagos & Niger Shipping Ltd520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1756
קבוצת החברה 

לישראל
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בע510086846מ"ים בע-אלחוט

1757
קבוצת החברה 

לישראל
Zim Germany GmbH & Co. KG520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1758
קבוצת החברה 

לישראל
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בע510629728מ"גל מרין בע

1759
קבוצת החברה 

לישראל
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בע510107840מ"צים ישראל בע

1760
קבוצת החברה 

לישראל

Zim Integrated Shipping Services 

Hellas S.A
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1761
קבוצת החברה 

לישראל
Hellastir Shipping Enterprises Ltd520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר
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1762
קבוצת החברה 

לישראל
Zim France S.A520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1763
קבוצת החברה 

לישראל
Zim Do Brasil Ltda520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1764
קבוצת החברה 

לישראל
Zim Netherlands B.V520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1765
קבוצת החברה 

לישראל
Stellahaven Expeditiebedrijf – N.V520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1766
קבוצת החברה 

לישראל

ZIM American Integrated Shipping 

Services Company, LLC
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1767
קבוצת החברה 

לישראל
Carib Star Shipping Limited520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1768
קבוצת החברה 

לישראל

Ramon International Insurance 

Brokers Ltd
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1769
קבוצת החברה 

לישראל
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בע510221831מ"סלע חברה לטכנולוגיה בע

1770
קבוצת החברה 

לישראל

Jamaica Container Repair 

Services  Ltd 
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1771
קבוצת החברה 

לישראל
Zimrom Shipping S.R.L520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1772
קבוצת החברה 

לישראל

Star Shipping Agencies 

(Singapore) Pte. Ltd
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1773
קבוצת החברה 

לישראל
Zim U.K. Limited520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1774
קבוצת החברה 

לישראל
STAR SHIPPING ARGENTINA S.A520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1775
קבוצת החברה 

לישראל

Zim Integrated Shipping Services 

(China) Co. Ltd
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1776
קבוצת החברה 

לישראל

ZIM Integrated Shipping Services 

(Canada) Ltd
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1777
קבוצת החברה 

לישראל

STAR SHIPPING SERVICES (HK) 

LTD
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1778
קבוצת החברה 

לישראל

INTERMODAL SHIPPING 

AGENCIES (GHANA) LTD
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1779
קבוצת החברה 

לישראל
ZIM LOGISTICS (CHINA) LTD520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1780
קבוצת החברה 

לישראל
BELSTAR A/S520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1781
קבוצת החברה 

לישראל
ZIM BELGIUM N.V.520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1782
קבוצת החברה 

לישראל
Zim Italia S.R.L.U.520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1783
קבוצת החברה 

לישראל
Zim  Japan Ltd.520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1784
קבוצת החברה 

לישראל
ZIM KOREA Co. Ltd.520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1785
קבוצת החברה 

לישראל
ZIM PANAMA S.A.520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1786
קבוצת החברה 

לישראל

EXPANSO FORWARDING B.V .

ROTTERDAM
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1787
קבוצת החברה 

לישראל

"Zim Russia" Closed Joint-Stock 

Company
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1788
קבוצת החברה 

לישראל
Zim Venezuela C.A.520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1789
קבוצת החברה 

לישראל
Zim Logistics (HK) Co. Ltd.520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1790
קבוצת החברה 

לישראל

Zim Integrated Shipping Services 

(India) Private Ltd.
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1791
קבוצת החברה 

לישראל

Star Shipping Services (India) 

Private Ltd.
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1792
קבוצת החברה 

לישראל
Kingston Logistics Center Ltd.520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1793
קבוצת החברה 

לישראל

Zim Integrated Shipping Agencies 

(HK) Ltd.
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1794
קבוצת החברה 

לישראל
Zim Poland Sp. z.o.o.520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1795
קבוצת החברה 

לישראל

Zim Logistics S.E.A. PTE .

Ltd.Singapore
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1796
קבוצת החברה 

לישראל
Global Logistics Solutions Ltd.520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1797
קבוצת החברה 

לישראל
KLC Panama Logistics S.A.520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר
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1798
קבוצת החברה 

לישראל

Zim Integrated Shipping Services 

(Georgia) Ltd.
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1799
קבוצת החברה 

לישראל

Zim Integrated Shipping Services 

(Taiwan) Co. Ltd.
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1800
קבוצת החברה 

לישראל

Zim Integrated Shipping Services 

(Vietnam) LLC.
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1801
קבוצת החברה 

לישראל

Startrans Internationale Transporte 

and Spedition G.m.b.H
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1802
קבוצת החברה 

לישראל
Searoute Trading Ltd520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1803
קבוצת החברה 

לישראל
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בע510439128מ"חברה לאניות צובר בע

1804
קבוצת החברה 

לישראל
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בע510447261מ"מיכליות חיפה בע

1805
קבוצת החברה 

לישראל
Gold Maritime Co, Ltd520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1806
קבוצת החברה 

לישראל
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בע510052244מ"שוהם שרותי ים בע

1807
קבוצת החברה 

לישראל
Bulk Ocean Transport Inc520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1808
קבוצת החברה 

לישראל
Bulk Transport Corporation520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1809
קבוצת החברה 

לישראל
Cedar Shipping Corp520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1810
קבוצת החברה 

לישראל
Findar Corporation520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1811
קבוצת החברה 

לישראל
Finzas Corporation520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1812
קבוצת החברה 

לישראל
Gannet Shipping Corp520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1813
קבוצת החברה 

לישראל
Itea Shipping Inc520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1814
קבוצת החברה 

לישראל
Laurel Navigation Inc520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1815
קבוצת החברה 

לישראל
Liberty Ships Inc520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1816
קבוצת החברה 

לישראל
Magnolia Navigation Inc520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1817
קבוצת החברה 

לישראל
Petroleum Tankers Inc520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1818
קבוצת החברה 

לישראל
Roniz Tankers Corp520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1819
קבוצת החברה 

לישראל
Seven Stars Lines Corp520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1820
קבוצת החברה 

לישראל
Star East Africa Co520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1821
קבוצת החברה 

לישראל
Topaz Shipping Corp520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1822
קבוצת החברה 

לישראל
Violet Navigation Inc520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1823
קבוצת החברה 

לישראל
ZISS CAPITAL S.L520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1824
קבוצת החברה 

לישראל
ZIM TRINIDAD LIMITED520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1825
קבוצת החברה 

לישראל
ZIM TANZANIA LTD520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1826
קבוצת החברה 

לישראל
ZIM KENYA520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1827
קבוצת החברה 

לישראל

SEVEN SEAS CLUB (ISRAEL) 

1965 LTD
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בע45431

1828
קבוצת החברה 

לישראל
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בע510211774מ"מיכליות נפט בע

1829
קבוצת החברה 

לישראל
OMEGA DEPOT S.L520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1830
קבוצת החברה 

לישראל
NIGERIAN STAR LINE LTD520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1831
קבוצת החברה 

לישראל
ISRAEL TANKERS CO. LTD520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1832
קבוצת החברה 

לישראל
GOLD STAR LINE LTD520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1833
קבוצת החברה 

לישראל
GAL MARINE NIGERIA LIMITED520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר
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1834
קבוצת החברה 

לישראל

STAR VIETNAM SHIPPING 

SERVICES CO. LTD
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1835
קבוצת החברה 

לישראל
PAGAN STEAMSHIP CORP. LTD520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1836
קבוצת החברה 

לישראל

AREBEE STAR MARITIME 

AGENCIES PVT, LTD 
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1837
קבוצת החברה 

לישראל
MARINE SHIPP FAST LTD515914547520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בע

1838
קבוצת החברה 

לישראל

STAR BRASIL SERVICOS 

LOGISTICOS LTDA
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1839
קבוצת החברה 

לישראל

STAR LOGISTICS HOLDING 

COMPANY B.V.
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1840
קבוצת החברה 

לישראל

TAN CANG SHIPPING 

WAREHOUSE CO. LTD
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1841
קבוצת החברה 

לישראל

ZIM SHIPPING MARKET 

INVESTMENTS LTD
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בע516251279

1842
קבוצת החברה 

לישראל
ZIM LOGISTICS USC, LLC520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1843
קבוצת החברה 

לישראל

ZIM LOGISTICS CANADA (CO) 

LTD
520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בעתאגיד זר

1844
קבוצת החברה 

לישראל
ZK CYBERSTAR LTD516262631520015041מ"צים שירותי ספנות משולבים בע

-מדינת ישראל520000472מ"חברת החשמל לישראל בעקבוצת חברת החשמל1845

520000472מ"חברת החשמל לישראל בע520032111מ"החברה הלאומית לאספקת פחם בעקבוצת חברת החשמל1846

520000472מ"חברת החשמל לישראל בע520007881מ"חברת נכסי הירדן בעקבוצת חברת החשמל1847

520000472מ"חברת החשמל לישראל בע510086929מ"חברת מגרשי קבלנים בעקבוצת חברת החשמל1848

520007881מ"חברת נכסי הירדן בע520001660מ"חברת מעברות הירדן בעקבוצת חברת החשמל1849

520007881מ"חברת נכסי הירדן בעPalestine Construction Company Ltd520004797קבוצת חברת החשמל1850

קבוצת חברת החשמל1851
איזראל ברודבאנד קומפני . סי.בי.איי

מ"בע (2013)
520000472מ"חברת החשמל לישראל בע514946862

קבוצת חברת החשמל1852
א "החברה לפיתוח משאבי אנרגיה פמ

מ"בע
520000472מ"חברת החשמל לישראל בע520032699 

520000472מ"חברת החשמל לישראל בע516176773מ"אורות רבין בע- חברת נתיב האור קבוצת חברת החשמל1853

520000472מ"חברת החשמל לישראל בע514883651מ"ים קונטרול בע'סייברגקבוצת חברת החשמל1854

-חיים צוףתאגיד זר United Kingsway ltdקבוצת חיים צוף1855

תאגיד זר550016091United Kingsway ltdק להשקעות שותפות מוגבלת.ח.יקבוצת חיים צוף1856

550016091ק להשקעות שותפות מוגבלת.ח.י520030859מ"אקויטל בעקבוצת חיים צוף1857

520030859מ"אקויטל בע520033226מ"ירושלים אויל אקספלוריישין בע. ל.א.ו. י קבוצת חיים צוף1858

511659401מ"איירפורט סיטי בעקבוצת חיים צוף1859
ירושלים אויל אקספלוריישין . ל.א.ו. י 

מ"בע
520033226

511659401מ"איירפורט סיטי בע513246868מ"קשת קונגרסים בעקבוצת חיים צוף1860

511659401מ"איירפורט סיטי בע512657552מ"קשת מלונאות בעקבוצת חיים צוף1861

511659401מ"איירפורט סיטי בע512654732מ"ת בע"תנובות קשקבוצת חיים צוף1862

קבוצת חיים צוף1863
קרית שדה התעופה ניהול ואחזקה 

מ"בע (1999)
511659401מ"איירפורט סיטי בע512868027

קבוצת חיים צוף1864
 (2002)קרית שדה התעופה יזום ופיתוח 

מ"בע
511659401מ"איירפורט סיטי בע513260075

511659401מ"איירפורט סיטי בע520025099מ"משגב חברה להשקעות בעקבוצת חיים צוף1865

קבוצת חיים צוף1866
 (1966)משגב שרותי אספקה ופרסום 

מ"בע
520025099מ"משגב חברה להשקעות בע510478217

511659401מ"איירפורט סיטי בע520014762מ"נצבא חב להתנחלות בעקבוצת חיים צוף1867

512249277מ"נצבא חברה להתנחלות בע512249277מ"בע (1995)משגבית החזקות קבוצת חיים צוף1868

511659401מ"איירפורט סיטי בע520043159מ" בע1995נצבא החזקות קבוצת חיים צוף1869
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520043159מ" בע1995נצבא החזקות 520020678מ"מפעלי תחנות בעקבוצת חיים צוף1870

520020678מ"מפעלי תחנות בע520026816מ"בית אגד בעקבוצת חיים צוף1871

קבוצת חיים צוף1872
החברה לנהול תחנות מרכזיות בישראל 

מ"בע
520020678מ"מפעלי תחנות בע510557903

520020678מ"מפעלי תחנות בע550017016ניהול קניון שער ציון שותפות מוגבלתקבוצת חיים צוף1873

520020678מ"מפעלי תחנות בע510780885מ"תפוז ייזום ופיתוח תחנות בעקבוצת חיים צוף1874

510780885מ"תפוז ייזום ופיתוח תחנות בע550202170ניהול הגליל העליון שותפות מוגבלתקבוצת חיים צוף1875

510780885מ"תפוז ייזום ופיתוח תחנות בע510264500מ"תחנת אוטובוסים מרכזית ירושלים בעקבוצת חיים צוף1876

קבוצת חיים צוף1877
 1996התחנה המרכזית בירושלים ניהול 

מ"בע
510477896

תחנת אוטובוסים מרכזית ירושלים 

מ"בע
510264500

520043159מ" בע1995נצבא החזקות 520036625מ"נכסי תחבורה ומסחר בע. - מ.ת.נקבוצת חיים צוף1878

520043159מ" בע1995נצבא החזקות 540176096(שותפות)נצבא דיוולופר קבוצת חיים צוף1879

520043159מ" בע1995נצבא החזקות 512888876מ"אשציפור בעקבוצת חיים צוף1880

520043159מ" בע1995נצבא החזקות 511244774מ"החברה לניהול מרכז חורב בעקבוצת חיים צוף1881

520043159מ"נצבא חברה להתנחלות בע511286999מ"חניון מרכז חורב בעקבוצת חיים צוף1882

520043159מ" בע1995נצבא החזקות 513256305מ"נאות כרמלי חברה לבנייה ואחזקות בעקבוצת חיים צוף1883

520043159מ" בע1995נצבא החזקות 550019079שותפות מוגבלת, מרכז העיר רחובותקבוצת חיים צוף1884

520043159מ" בע1995נצבא החזקות 550208094נכסי רחובות שותפות מוגבלת- ניבה קבוצת חיים צוף1885

קבוצת חיים צוף1886
שותפות - פאואר סנטר פולג ניהול 

מוגבלת
520043159מ" בע1995נצבא החזקות 550213904

520043159מ" בע1995נצבא החזקות 514025758מ"תחנות דלק בע. נ.קקבוצת חיים צוף1887

520043159מ" בע1995נצבא החזקות 520037839מ"בע (.פ.י.נ)נכסים ייזום ופיתוח קבוצת חיים צוף1888

520037839מ"בע (.פ.י.נ)נכסים ייזום ופיתוח 511660128מ"אחזקות התחנה בעקבוצת חיים צוף1889

קבוצת חיים צוף1890
אביב - התחנה המרכזית החדשה בתל 

מ"בע
511660128מ"אחזקות התחנה בע520036534

520037839מ"בע (.פ.י.נ)נכסים ייזום ופיתוח 514328996מ"אלוני ראשון בעקבוצת חיים צוף1891

511866691מ"המון תקשורת בתחנה בעקבוצת חיים צוף1892
משגב שרותי אספקה ופרסום 

מ"בע (1966)
510478217

52002094מ"נפטא חברה ישראלית לנפט בעקבוצת חיים צוף1893
ירושלים אויל אקספלוריישין . ל.א.ו. י 

מ"בע
520033226

52002094מ" נפטא חברה ישראלית לנפט בע 51240119מ"נפטא אחזקות בעקבוצת חיים צוף1894

52002094מ" נפטא חברה ישראלית לנפט בע תאגיד זרIsramco Incקבוצת חיים צוף1895

תאגיד זרIsramco Incתאגיד זר Field Trucking and Services LLCקבוצת חיים צוף1896

תאגיד זרIsramco Incתאגיד זרJay Petroleum LLCקבוצת חיים צוף1897

תאגיד זרIsramco Incתאגיד זר Jay Manage-ment Company LLCקבוצת חיים צוף1898

תאגיד זרIsramco Incתאגיד זרIsramco Energy LLCקבוצת חיים צוף1899

תאגיד זרIsramco Incתאגיד זר Isramco Resources LLCקבוצת חיים צוף1900

תאגיד זרIsramco Incתאגיד זרAAA Well Service LLCקבוצת חיים צוף1901

תאגיד זרIsramco Incתאגיד זר.Reliant Field Services, Incקבוצת חיים צוף1902

52002094מ" נפטא חברה ישראלית לנפט בע 520022476מ"חברת הנפט לישראל בע- ל "חנקבוצת חיים צוף1903

520022476מ"חברת הנפט לישראל בע- ל "חנ510977804מ"ישראמקו אויל אנד גז בעקבוצת חיים צוף1904

520022476מ"חברת הנפט לישראל בע- ל "חנ550010003שותפות מוגבלת, 2ישראמקו נגב קבוצת חיים צוף1905
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520022476מ"חברת הנפט לישראל בע- ל "חנ512697608מ"נפטא ניהול שותפויות בעקבוצת חיים צוף1906

520022476מ"חברת הנפט לישראל בע- ל "חנ512704115מ"ל ניהול שותפויות בע"חנקבוצת חיים צוף1907

520022476מ"חברת הנפט לישראל בע- ל "חנתאגיד זרLeisure Management Europe B.Vקבוצת חיים צוף1908

תאגיד זר. Promedical B.Vתאגיד זרUnikurs Kftקבוצת חיים צוף1909

תאגיד זר. Promedical B.Vתאגיד זרBivvy Kftקבוצת חיים צוף1910

תאגיד זר. Promedical B.Vתאגיד זרPotsdamer GmbHקבוצת חיים צוף1911

תאגיד זר. Promedical B.Vתאגיד זרStar Invest S.R.Oקבוצת חיים צוף1912

תאגיד זר. Promedical B.Vתאגיד זרPotsdamer KG Limitedקבוצת חיים צוף1913

תאגיד זר. Promedical B.Vתאגיד זרIsramco Prop-erties GmbHקבוצת חיים צוף1914

תאגיד זרIsramco Prop-erties GmbHתאגיד זרA.M.S. GmbHקבוצת חיים צוף1915

תאגיד זר.S.Aסילבר ליד אינטרנשיונל 511921991מ"בנין והשקעות בע. פ.ד.ו.אקבוצת חיים צוף1916

תאגיד זר.S.Aט אנטרפרייסס 'נורג511225559מ"נרוויץ אחזקות בעקבוצת חיים צוף1917

תאגיד זר512763434Dutch Family Holding BVמ"פיינטון בעקבוצת חיים צוף1918

תאגיד זר.S.Aסילבר ליד אינטרנשיונל 511898231מ"וונס נכסים ובנין בעקבוצת חיים צוף1919

511898231מ"וונס נכסים ובנין בע510591811מ"מטעי חדרה בעקבוצת חיים צוף1920

תאגיד זר.S.Aסילבר ליד אינטרנשיונל 511922411מ"השקעות ונכסים בע. ם.כ.י.מקבוצת חיים צוף1921

תאגיד זר.S.Aט אנטרפרייסס 'נורג51139700מ"בע (1988)בנפיקה אחזקות והשכרות קבוצת חיים צוף1922

-חיים צוףSilverleed International S.A57813108קבוצת חיים צוף1923

-חיים צוףNurget Enterprises S.A57812721קבוצת חיים צוף1924

-חיים צוףSutch Family Management B.V55713211קבוצת חיים צוף1925

-חיים צוףUnited Kingsway Limited57375119קבוצת חיים צוף1926

-אין שולטים611/99שירותי בריאות כלליתקבוצת כללית1927

קבוצת כללית1928
אחזקת נכסי שרותי בריאות כללית 

בנאמנות
611/99שירותי בריאות כללית520022088

611/99שירותי בריאות כללית510074024מ"בית אבן סינא בעקבוצת כללית1929

611/99שירותי בריאות כללית512206525מ"כביר אחזקות רפואיות בעקבוצת כללית1930

611/99שירותי בריאות כללית512268376מ"קופת חולים כללית איחסון ושינוע בעקבוצת כללית1931

611/99שירותי בריאות כללית511844029מ"בע. כ.ח.קקבוצת כללית1932

611/99שירותי בריאות כללית511702482מ"ש פלזנשטיין בע"המרכז הרפואי עקבוצת כללית1933

611/99שירותי בריאות כללית511941213מ"כללית הנדסה רפואית בעקבוצת כללית1934

611/99שירותי בריאות כללית511313215מ"ה שרותי רפואה בע.ל.שקבוצת כללית1935

611/99שירותי בריאות כללית510709140מ"מור המכון למידע רפואי בעקבוצת כללית1936

510709140מ"מור המכון למידע רפואי בע510663156מ"תל בר תעשיות למוסדות בריאות בעקבוצת כללית1937

510709140מ"מור המכון למידע רפואי בע511922270מ"מור יישום מחקרים בעקבוצת כללית1938

510709140מ"מור המכון למידע רפואי בע512106220מ"מור אילת בעקבוצת כללית1939

510709140מ"מור המכון למידע רפואי בע511631970מ"מור מאר בעקבוצת כללית1940

511631970מ"מור מאר בע512203423מ" בע1995 (אילת)מור מאר קבוצת כללית1941
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510709140מ"מור המכון למידע רפואי בע512125618מ"נווה שבא בעקבוצת כללית1942

510709140מ"מור המכון למידע רפואי בע513864207מ"מדילנד החזקות בעקבוצת כללית1943

513864207מ"מדילנד החזקות בע513609867מ"הרצליה מדיקל סנטר בעקבוצת כללית1944

קבוצת כללית1945
סי מדיקל מנגמנט קונסלטנטס .אם.אם

מ"בע
510709140מ"מור המכון למידע רפואי בע511880668

510709140מ"מור המכון למידע רפואי בע511968166מ"מורם שירותים רפואיים משלימים בעקבוצת כללית1946

510709140מ"מור המכון למידע רפואי בע512253683מ"מור סיעוד בעקבוצת כללית1947

510709140מ"מור המכון למידע רפואי בע512151051מ"מור ארכיבאות וטלרדיולוגיה בעקבוצת כללית1948

510709140מ"מור המכון למידע רפואי בע512208802מ"כללית אקספרס בעקבוצת כללית1949

510709140מ"מור המכון למידע רפואי בע511423238מ"בע (1989)רשת מור המכון למידע קבוצת כללית1950

512420175מ"בע (1996)תל בר שירותי בריאות קבוצת כללית1951
תל בר תעשיות למוסדות בריאות 

מ"בע
510663156

-פ"יואב חרל513099895מ"נניח בעקבוצת כלמוביל1952

-פ"יואב חרל514705052מ"נניח רכבים בעקבוצת כלמוביל1953

513099895מ"נניח בע515094886מ"נניח חוף הצוק בעקבוצת כלמוביל1954

513099895מ"נניח בע550256176חוף הצוק פרויקטים שותפות מוגבלתקבוצת כלמוביל1955

-פ"יואב חרלFly YH Limited60774קבוצת כלמוביל1956

-פ"יואב חרלתאגיד זרNaniah Vegas, LLCקבוצת כלמוביל1957

-פ"יואב חרלYH Estates Limited1872369קבוצת כלמוביל1958

-פ"יואב חרלתאגיד זרcolmobil internationalקבוצת כלמוביל1959

514704568מ"בע (2011)תובנות השקעה 510242670מ"כלמוביל בעקבוצת כלמוביל1960

510242670מ"כלמוביל בע511589426מ"כלמוביל ביטוח סוכנות לביטוח בעקבוצת כלמוביל1961

510242670מ"כלמוביל בע513211078מ"כלמוביל טרייד אין בעקבוצת כלמוביל1962

510242670מ"כלמוביל בע512869777מ"כלמוביל פתרונות מימון בעקבוצת כלמוביל1963

512869777מ"כלמוביל פתרונות מימון בע512899097מ"כלמוביל פתרונות מימון לרכב בעקבוצת כלמוביל1964

510242670מ"כלמוביל בע514581602מ"כלמוביל פרימיום טרייד בעקבוצת כלמוביל1965

510242670מ"כלמוביל בע514621366מ"כלמוביל ייעוץ בינלאומי בעקבוצת כלמוביל1966

510242670מ"כלמוביל בע512425604מ"אוטורד בעקבוצת כלמוביל1967

510242670מ"כלמוביל בע512850389מ"גמלא מילניום השקעות בעקבוצת כלמוביל1968

קבוצת כלמוביל1969
הראל פרויקט - עסקה משותפת גמלא 

גמלא בפארק
512850389מ"גמלא מילניום השקעות בע557811155

512850389מ"גמלא מילניום השקעות בע513878264מ"גמלא מילניום מגורים בעקבוצת כלמוביל1970

513878264מ"גמלא מילניום מגורים בע513899674מ"ן למגורים בע"גמלא הראל נדלקבוצת כלמוביל1971

512850389מ"גמלא מילניום השקעות בע513965756מ"גמלא מילניום ניהול בעקבוצת כלמוביל1972

512850389מ"גמלא מילניום השקעות בע515067437מ"גמלא דירות בעקבוצת כלמוביל1973

512850390מ"גמלא מילניום השקעות בע515925188מ"סיבלס השקעות בעקבוצת כלמוביל1974

515067437מ"גמלא דירות בע515747947מ" בע38א "טל בר ייזום תמקבוצת כלמוביל1975

-פ"שמואל חרל512505132מ"בע (1997)מינוע והשקעות . ר.ח.שקבוצת כלמוביל1976

-פ"שמואל חרל514704568מ"בע (2011)תובנות השקעה קבוצת כלמוביל1977
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Duke Capital Ltd753216216קבוצת כלמוביל1978
 (1997)מינוע והשקעות . ר.ח.ש

מ"בע
512505132

516018785מ"בע. וי.פולריטי מוביליטי איקבוצת כלמוביל1979
 (1997)מינוע והשקעות . ר.ח.ש

מ"בע
512505132

-פ"שמואל חרל515677482מ"סודוקו קפיטל בעקבוצת כלמוביל1980

-פ"שמואל חרלתאגיד זרcolmobil internationalקבוצת כלמוביל1981

-פ"שמואל חרל515932143מ" סטריט בע57 ווסט 111י קבוצת כלמוביל1982

515873370מ"אלפא רדאר בע515814390מ"סנס בע-ואיקבוצת כלמוביל1983

-פ"שמואל חרל515873370מ"אלפא רדאר בעקבוצת כלמוביל1984

-פ"תמרה חרלתאגיד זרcolmobil internationalקבוצת כלמוביל1985

-אין שולט227/99מכבי שירותי בריאותקבוצת מכבי1986

227/99מכבי שירותי בריאות511043457מ"אסותא מרכזים רפואיים בעקבוצת מכבי1987

511043457מ"אסותא מרכזים רפואיים בע514525591מ"אסותא אשדוד בעקבוצת מכבי1988

511043457מ"אסותא מרכזים רפואיים בע511397101מ"אסותא ראשון בעקבוצת מכבי1989

511043457מ"אסותא מרכזים רפואיים בע511974743מ"אסותא באר שבע בעקבוצת מכבי1990

511043457מ"אסותא מרכזים רפואיים בע512273699מ"לאב דיאגנוסטיקה בע-פתוקבוצת מכבי1991

511043457מ"אסותא מרכזים רפואיים בע512013996מ"אסותא טכנולוגיות מתקדמות בעקבוצת מכבי1992

227/99מכבי שירותי בריאות511307373מ"ן אחזקה בע.מ.סקבוצת מכבי1993

513634535מ"קבוצת מכבי אחזקות בע511564510מ"בית בלב בעקבוצת מכבי1994

513634535מ"קבוצת מכבי אחזקות בע511263444מ"מכבי יזמות וניהול בעקבוצת מכבי1995

513634535מ"קבוצת מכבי אחזקות בע513516815מ"מכבידנט בעקבוצת מכבי1996

513634535מ"קבוצת מכבי אחזקות בע513671297מ"מכביקאר בעקבוצת מכבי1997

511263444מ"מכבי יזמות וניהול בע514186386מ"ביצוע וטכנולוגיה בע, ניסוי. ט.ב.נקבוצת מכבי1998

קבוצת מכבי1999
מועדון לקוחות מכבי לבריאות - שפע 

מ"ואיכות חיים בע
511263444מ"מכבי יזמות וניהול בע512544859

515274769מ"רס ישראל בע'ונצ' אי הלת550261937אי אייץ וי ישראל שותפות מוגבלתקבוצת מכבי2000

511263444מ"מכבי יזמות וניהול בע515274769מ"רס ישראל בע'ונצ' אי הלתקבוצת מכבי2001

511263444מ"מכבי יזמות וניהול בע513069989מ"מיכל קשר עין בעקבוצת מכבי2002

580070993קרן מכבי513634535מ"קבוצת מכבי אחזקות בעקבוצת מכבי2003

227/99מכבי שירותי בריאות580070993קרן מכביקבוצת מכבי2004

-אין שולט520018714(צ"חל)מפעל הפיס קבוצת מפעל הפיס2005

520018714(צ"חל)מפעל הפיס 513512962מ"פיס מוצרים ושירותים בעקבוצת מפעל הפיס2006

520018714(צ"חל)מפעל הפיס 510730096מ"הגרלוטו חברה להפצת מוצרי פיס בעקבוצת מפעל הפיס2007

-מדינת ישראל520010869מ"מקורות חברת מים בעקבוצת מקורות2008

520010869מ"מקורות חברת מים בע513429035מ"מקורות פיתוח וייזום בעקבוצת מקורות2009

520010869מ"מקורות חברת מים בע510284037מ"מ מקורות ביצוע בע"שחקבוצת מקורות2010

קבוצת מקורות2011
מכון - שותפות מוגבלת כרמיאל מקורות 

טיהור שפכי כרמיאל והסביבה
520010869מ"מקורות חברת מים בע550017214

513429035מ"מקורות פיתוח וייזום בע514357060מ"אשדוד התפלה בעקבוצת מקורות2012

513429035מ"מקורות פיתוח וייזום בע514628213מ"תפעול בע– אשדוד התפלה קבוצת מקורות2013
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513429035מ"מקורות פיתוח וייזום בע540240025מנרב שותפות נבי מוסא– מקורות ייזום קבוצת מקורות2014

513429035מ"מקורות פיתוח וייזום בע540188471שותפות– מכון טיפול שפכי אשקלון קבוצת מקורות2015

513429035מ"מקורות פיתוח וייזום בעMN Limassol Water Co LTDHE 276323קבוצת מקורות2016

513429035מ"מקורות פיתוח וייזום בעMN EPC Water Co S 11821קבוצת מקורות2017

513429035מ"מקורות פיתוח וייזום בעMN Larnaca Desalination CO LTDHE 310218קבוצת מקורות2018

520010869מ"מקורות חברת מים בע510147309מ"מקורות בינוי ופיתוח בעקבוצת מקורות2019

520010869מ"מקורות חברת מים בע520001769מ"ירקון חברה להשקאה בעקבוצת מקורות2020

520010869מ"מקורות חברת מים בע510004039מ"חברת מים שומרון בעקבוצת מקורות2021

520010869מ"מקורות חברת מים בע510192065מ"טללים הדר בעקבוצת מקורות2022

520010869מ"מקורות חברת מים בע510129109מ"מקורות מים שחרורים והובלות בעקבוצת מקורות2023

520042847מ"אלון רבוע כחול ישראל בע513765859מ"ן בע"רבוע כחול נדלקבוצת מרדכי בן משה2024

520042847מ"אלון רבוע כחול ישראל בע513625996מ"בי מרכז שירותי לוגיסטיקה בעקבוצת מרדכי בן משה2025

520042847מ"אלון רבוע כחול ישראל בע516034832מ"ר רבוע פיתוח וייזום בע.אקבוצת מרדכי בן משה2026

קבוצת מרדכי בן משה2027
מ"תחנות כוח בע. ר.א

520042847מ"אלון רבוע כחול ישראל בע515958312

520042847מ"אלון רבוע כחול ישראל בע511578254מ"בע (1991)גלקסי סחר בינלאומי קבוצת מרדכי בן משה2028

520042847מ"אלון רבוע כחול ישראל בע512084500מ" בע1995ערוצים פרסום קבוצת מרדכי בן משה2029

520042847מ"אלון רבוע כחול ישראל בע514492305מ"אלון ריבוע תקשורת בעקבוצת מרדכי בן משה2030

520042847מ"אלון רבוע תקשורת בע514493741מ"אלון ריבוע טלקום בעקבוצת מרדכי בן משה2031

514493741מ"אלון רבוע טלקום בע514493899מ"אלון סלולר בעקבוצת מרדכי בן משה2032

520042847מ"אלון רבוע כחול ישראל בע512792607מ"ייבו אינטרנשיונל בעקבוצת מרדכי בן משה2033

520042847מ"אלון רבוע כחול ישראל בע512683905מ"דוקטור בייבי בעקבוצת מרדכי בן משה2034

520042847מ"אלון רבוע כחול ישראל בע512535097מ"בלו פארם בעקבוצת מרדכי בן משה2035

515068849מ"אקסטרה אחזקות ישראל בע520042847מ"אלון ריבוע כחול ישראל בעקבוצת מרדכי בן משה2036

520042847מ"אלון רבוע כחול ישראל בע520043878מ"בע (1988)דור אלון אנרגיה בישראל קבוצת מרדכי בן משה2037

513569186מ"בע (2004)דור אנרגיה אחזקות 512289810מ"בית השיטה אלון החזקות בעקבוצת מרדכי בן משה2038

513569186מ"בע (2004)דור אנרגיה אחזקות 512342999מ"כפר עזה אלון החזקות בעקבוצת מרדכי בן משה2039

513569186מ"בע (2004)דור אנרגיה אחזקות 512342387מ"האון אלון החזקות בעקבוצת מרדכי בן משה2040

513569186מ"בע (2004)דור אנרגיה אחזקות 512267824מ"מזרע אלון החזקות בעקבוצת מרדכי בן משה2041

513569186מ"בע (2004)דור אנרגיה אחזקות 512361718מ"עינת אלון החזקות בעקבוצת מרדכי בן משה2042

513569186מ"בע (2004)דור אנרגיה אחזקות 512364761מ"יסעור אלון החזקות בעקבוצת מרדכי בן משה2043

513569186מ"בע (2004)דור אנרגיה אחזקות 512485459מ"אורים אלון החזקות בעקבוצת מרדכי בן משה2044

513569186מ"בע (2004)דור אנרגיה אחזקות 512828245מ"גבעת עוז אלון החזקות בעקבוצת מרדכי בן משה2045

513569186מ"בע (2004)דור אנרגיה אחזקות 512060534מ"אלומות אלון אחזקות בעקבוצת מרדכי בן משה2046

513569186מ"בע (2004)דור אנרגיה אחזקות 512585290מ"בית קשת אלון החזקות בעקבוצת מרדכי בן משה2047

512541905מ"נחשון אלון המסעדה בעקבוצת מרדכי בן משה2048
 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878

513545996מ"בע (2004)דור אנרגיה מודיעין קבוצת מרדכי בן משה2049
 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878
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512731027מ"אלון אינטרייד בתי קפה בעקבוצת מרדכי בן משה2050
דור אלון חטיבת מזון שותפות 

מוגבלת
550211056

511791022מ"אלוני ים אחזקות בעקבוצת מרדכי בן משה2051
 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878

512824772מ"אלון החזקות בע- רמת רחל550018568רמת אלון מיזמים שותפות מוגבלתקבוצת מרדכי בן משה2052

513173138מ"אלון דלק חטיבת מזון בע550211056שותפות מוגבלת- דור אלון חטיבת מזוןקבוצת מרדכי בן משה2053

511512105מ"דור אלון שמנים בע512342700מ"מ דרום בע.צ.נקבוצת מרדכי בן משה2054

קבוצת מרדכי בן משה2055
שותפות  (.ה.ב)דור אלון אנרגיה חלופית 

כללית
520043563מ"דור אלון טכנולוגיות גז בע540235769

520043563מ"דור אלון טכנולוגיות גז בע514702729מ"דור אלון גז תשתיות ניהול בעקבוצת מרדכי בן משה2056

קבוצת מרדכי בן משה2057
שותפות  (.א.ד)דור אלון גז תשתיות 

מוגבלת
514702729מ"דור אלון גז תשתיות ניהול בע550244537

550243042אלון מרכזי אנרגיה גת שותפות מוגבלתקבוצת מרדכי בן משה2058
 (2012)ניהול - אלון מרכזי אנרגיה

מ"בע
514803352

550246680אלון מרכזי אנרגיה שותפות מוגבלת514803352מ"בע (2012)ניהול - אלון מרכזי אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה2059

514758903מ"דור יזום תחנות כח בעקבוצת מרדכי בן משה2060
 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878

514758903מ"דור יזום תחנות כוח בע550246151אלון גז תחנות כח שותפות מוגבלת. דקבוצת מרדכי בן משה2061

514782556מ"אלון תחנות כח ניהול בעקבוצת מרדכי בן משה2062
אלון גז תחנות כוח שותפות .ד

מוגבלת
550246151

514782556מ"אלון תחנות כוח ניהול בע550246680שותפות מוגבלת- אלון מרכזי אנרגיהקבוצת מרדכי בן משה2063

520043563מ"דור אלון טכנולוגיות גז בעקבוצת מרדכי בן משה2064
 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878

520043563מ"דור אלון טכנולוגיות גז בע512293200מ"דורגז החדשה בעקבוצת מרדכי בן משה2065

512293200מ"דור גז החדשה בע513689059מ"דורגז בטוחות בעקבוצת מרדכי בן משה2066

קבוצת מרדכי בן משה2067
שותפות - שפרעם- דור עבד אלקאדר

כללית
540209111

 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878

540216439שותפות כללית- דור בן איון קרית גתקבוצת מרדכי בן משה2068
 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878

קבוצת מרדכי בן משה2069
 (1999)אלון דלק ניהול ותפעול רשתות 

מ"בע
512731043

 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878

512477464מ"דור העמק בעקבוצת מרדכי בן משה2070
 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878

511659112מ"בע (1992)דור נכסים ותחנות דלק קבוצת מרדכי בן משה2071
 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע

 520043878

 511745887

511996670מ"קונספציה השקעות ונכסים בעקבוצת מרדכי בן משה2072
 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878

511745887מ"דור אנרגיה סחר בעקבוצת מרדכי בן משה2073
 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878

512847435מ"יזרעאל אלון החזקות בעקבוצת מרדכי בן משה2074
 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878

513087015מ"אלון הזרע החזקות בעקבוצת מרדכי בן משה2075
 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878

512877127מ"אס בע.אברך אלון גיקבוצת מרדכי בן משה2076
 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878

511512105מ"דור אלון שמנים בעקבוצת מרדכי בן משה2077
 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878

512267444מ"קדרים אלון אחזקות בעקבוצת מרדכי בן משה2078
 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878

512175241מ"מעלה צפת בעקבוצת מרדכי בן משה2079
 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878

512083403מ"בע (1995)דור חדש הובלות קבוצת מרדכי בן משה2080
 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878

512869439מ"דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בעקבוצת מרדכי בן משה2081
 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878

קבוצת מרדכי בן משה2082
דור דלק ניהול מסעדות ומזון מהיר *

מ"בע (2001)
513104828

 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878

550208078שותפות מוגבלת- דור אנרגיה סחר מזוןקבוצת מרדכי בן משה2083
דור דלק ניהול מסעדות ומזון מהיר 

מ" בע2001
513104828

513569186מ"בע (2004)דור אנרגיה אחזקות קבוצת מרדכי בן משה2084
 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878

513569236מ" בע1ח "דור אנרגיה הנפקת אגקבוצת מרדכי בן משה2085
 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878
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513173161מ"תדלוק בע. ב.ע.אקבוצת מרדכי בן משה2086
 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878

513765008מ"דור אלון פינאנסים בעקבוצת מרדכי בן משה2087
 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878

513569186מ"בע (2004)דור אנרגיה אחזקות 511715906מ"עין שמר אלון החזקות בעקבוצת מרדכי בן משה2088

513569186מ"בע (2004)דור אנרגיה אחזקות 513098319מ"ניר אליהו אלון החזקות בעקבוצת מרדכי בן משה2089

513569186מ"בע (2004)דור אנרגיה אחזקות 511901522מ"משמר השרון אלון החזקות בעקבוצת מרדכי בן משה2090

513569186מ"בע (2004)דור אנרגיה אחזקות 512824772מ"רמת רחל אלון החזקות בעקבוצת מרדכי בן משה2091

513569186מ"בע (2004)דור אנרגיה אחזקות 512659038מ"להבות חביבה אלון החזקות בעקבוצת מרדכי בן משה2092

513569186מ"בע (2004)דור אנרגיה אחזקות 512226259מ"צומת הגומא בעקבוצת מרדכי בן משה2093

540188125שותפות לתפעול וניהול- הנגב אלוןקבוצת מרדכי בן משה2094
 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878

513569186מ"בע (2004)דור אנרגיה אחזקות 512214909מ"גשר הזיו אלון החזקות בעקבוצת מרדכי בן משה2095

513569186מ"בע (2004)דור אנרגיה אחזקות 512748260מ"להב אלון החזקות בעקבוצת מרדכי בן משה2096

512775958מ"דור אלון תעופה בעקבוצת מרדכי בן משה2097
 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878

511744732מ" בע1992דורגז שיווק וסניפים קבוצת מרדכי בן משה2098
מ"דור אלון טכנולוגיות גז בע

 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל 

520043563

520043878

520043563מ"דור אלון טכנולוגיות גז בע515749158מ"בע. ג.אמגזית דקבוצת מרדכי בן משה2099

540280575דוכן גן שמואל החדש שותפות מוגבלתקבוצת מרדכי בן משה2100
דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים 

מ"בע
512869439

515800571מ"דור שמואל בעקבוצת מרדכי בן משה2101
דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים 

מ"בע
512869439

512293200מ"דורגז החדשה בע5159982270מ"ג בע.כל בו גז דקבוצת מרדכי בן משה2102

512538034מ"אן בע"ג ד.ב.יקבוצת מרדכי בן משה2103
 (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  

מ"בע
520043878

512293200מ"דורגז החדשה בע513344325מ"גז ישראל בע– אינטרנשיונל גרין קבוצת מרדכי בן משה2104

-מרדכי בן משה514984673מ"מ אקסטרה אחזקות בע.ב.ה מ.ת.אקבוצת מרדכי בן משה2105

515071116מ"המשקיע בהסדר בע. ח.דקבוצת מרדכי בן משה2106
מ אקסטרה אחזקות .ב.ה מ.ת.א

מ"בע
514984673

-מרדכי בן משה515068849מ"אקסטרה אחזקות ישראל בעקבוצת מרדכי בן משה2107

-מרדכי בן משה515390565מ"יזמים בע. ב.א.נסיס ח'גקבוצת מרדכי בן משה2108

515068849מ"אקסטרה אחזקות ישראל בע515781425מ"אקסטרה פיתוח וייזום בעקבוצת מרדכי בן משה2109

515068849מ"אקסטרה אחזקות ישראל בע515810539מ"אקסטרה ריבוע בעקבוצת מרדכי בן משה2110

קבוצת מרדכי בן משה2111
 (אס. י'ג. אר. אי)אקסטרה מייל חיתום 

מ"בע
515068849מ"אקסטרה אחזקות ישראל בע515813442

-מרדכי בן משה513915793מ"כולל סטור בעקבוצת מרדכי בן משה2112

520042847מ"אלון רבוע כחול ישראל בע520044389מ"בע (.ו.נ)נעמן גרופ קבוצת מרדכי בן משה2113

520044389מ"בע (.ו.נ)נעמן גרופ 510482359מ"מילבו בעקבוצת מרדכי בן משה2114

520044389מ"בע (.ו.נ)נעמן גרופ 512058793מ"טנא גיא השקעות בעקבוצת מרדכי בן משה2115

520044389מ"בע (.ו.נ)נעמן גרופ 510668593מ"בוניטה דה מאס בעקבוצת מרדכי בן משה2116

520044389מ"בע (.ו.נ)נעמן גרופ 516151719מ"נעמן גרופ אטמוספירה ניהול בעקבוצת מרדכי בן משה2117

520044389מ"בע (.ו.נ)נעמן גרופ 512296112מ"אור סאן בעקבוצת מרדכי בן משה2118

513765859מ"ן בע"רבוע כחול נדל514070952מ"ן בע"מרכז לוגיסטי בי רבוע נדלקבוצת מרדכי בן משה2119

513765859מ"ן בע"רבוע כחול נדל511448193מ"היפר לוד סנטר בעקבוצת מרדכי בן משה2120

קבוצת מרדכי בן משה2121
שותפות לא - עסקה משותפת קניון הדר

רשומה
513765859מ"ן בע"רבוע כחול נדל-
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קבוצת מרדכי בן משה2122
 (2001)הדר - חברה לניהול בית ריבוע 

מ"בע
513765859מ"ן בע"רבוע כחול נדל513096057

513765859מ"ן בע"רבוע כחול נדל510820103מ"אזדרכת חברה להשקעות בעקבוצת מרדכי בן משה2123

קבוצת מרדכי בן משה2124
ן מניב אגודה שיתופית חקלאית "עינת נדל

מ"בע
513765859מ"ן בע"רבוע כחול נדל570047167

513765859מ"ן בע"רבוע כחול נדלתאגיד זרBSRE USA INCקבוצת מרדכי בן משה2125

513765859מ"ן בע"רבוע כחול נדלשותפות זרהBSRE POINT WELLS LPקבוצת מרדכי בן משה2126

513765859מ"ן בע"רבוע כחול נדל514433994מ"ן מגורים בע"רבוע נדלקבוצת מרדכי בן משה2127

514433994מ"ן מגורים בע"רבוע נדל514434000מ"א מגורים בע"ן שוק ת"רבוע נדלקבוצת מרדכי בן משה2128

514434000מ"א מגורים בע"ן שוק ת"רבוע נדל514434356מ"מגדלי לב תל אביב בעקבוצת מרדכי בן משה2129

514434000מ"א מגורים בע"ן שוק ת"רבוע נדל515557809מ"מגדלי לב תל אביב בע– ניהול בניינים קבוצת מרדכי בן משה2130

513765859מ"ן בע"רבוע כחול נדל514434018מ"ן שוק תל אביב בע"רבוע נדלקבוצת מרדכי בן משה2131

514434018מ"א בע"ן שוק ת"רבוע נדל514433986מ"ן שוק תל אביב מסחר בע"רבוע נדלקבוצת מרדכי בן משה2132

514433986מ"א מסחר בע"ן שוק ת"רבוע נדל514434349מ"קניון העיר תל אביב בעקבוצת מרדכי בן משה2133

513765859מ"ן בע"רבוע כחול נדל514505601מ"ן חניונים בע"רבוע נדלקבוצת מרדכי בן משה2134

514505601מ"ן חניונים בע"רבוע נדל514505619מ"ן חניון גבעון בע"רבוע נדלקבוצת מרדכי בן משה2135

513765859מ"ן בע"רבוע כחול נדל514068592מ"איל בריבוע בעקבוצת מרדכי בן משה2136

514505619מ"ן חניון גבעון בע"רבוע נדל514422542מ"חניוני תל אביב בעקבוצת מרדכי בן משה2137

513765859מ"ן בע"רבוע כחול נדל515458040מ"שלום ברבוע בעקבוצת מרדכי בן משה2138

514433994מ"ן מגורים בע"רבוע נדל515700664מ"ן היצירה בע"רבוע נדלקבוצת מרדכי בן משה2139

קבוצת מרדכי בן משה2140
שותפות - עסקה משותפת תוצרת הארץ

לא רשומה
513765859מ"ן בע"רבוע כחול נדל-

קבוצת מרדכי בן משה2141
חברת הרכוש המשותף במרכז 

מ"אופנהיימר בנוה אביבים בע
513765859מ"ן בע"רבוע כחול נדל513375246

514433994מ"ן מגורים בע"רבוע נדל516065471מ"א בע"ן הגר"רבוע נדלקבוצת מרדכי בן משה2142

513765859מ"ן בע"רבוע כחול נדל510764335מ"השקעות מרכז אלף מאה ושמונה בעקבוצת מרדכי בן משה2143

קבוצת מרדכי בן משה2144
נתניה , עסקה משותפת קרית השרון

שותפות לא רשומה
513765859מ"ן בע"רבוע כחול נדל-

513765859מ"ן בע"רבוע כחול נדל-עסקה משותפת רעננה צפוןקבוצת מרדכי בן משה2145

-נתנאל סיידוף520036104מ"שיכון ובינוי בעקבוצת נתנאל סיידוף2146

510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע514244458מ"אורים אנרגיות מתחדשות בעקבוצת נתנאל סיידוף2147

קבוצת נתנאל סיידוף2148
שיכון ובינוי אנרגיה פרויקט סולארי באר 

טוביה שותפות מוגבלת
510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע550255350

510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע512981523מ"אתגל אנרגיה בעקבוצת נתנאל סיידוף2149

512981523מ"אתגל אנרגיה בע513675819מ"אתגל אשדוד בעקבוצת נתנאל סיידוף2150

510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע550266373אתגל תחנות כוח שותפות מוגבלתקבוצת נתנאל סיידוף2151

קבוצת נתנאל סיידוף2152
אשלים תפעול ותחזוקה - נגב אנרגיה  

מ"בע
510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע515130375

510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע514566009מ"נגב אנרגיה אשלים תרמו סולאר בעקבוצת נתנאל סיידוף2153

קבוצת נתנאל סיידוף2154
שותפות - פרויקטים סולארים מתח גבוה 

מוגבלת
510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע550255368

קבוצת נתנאל סיידוף2155
שותפות שיכון ובינוי סולטק אנרגיה 

מתחדשת
510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע540242070

520036104מ"שיכון ובינוי בע510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בעקבוצת נתנאל סיידוף2156

קבוצת נתנאל סיידוף2157
שיכון ובינוי אנרגיה חשמל סולארי 

שותפות מוגבלת
510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע550255384
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קבוצת נתנאל סיידוף2158
שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת שותף כללי 

מ"באתגל בע
510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע514653989

510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע514206473מ"שיכון ובינוי אנרגיה סולאר בעקבוצת נתנאל סיידוף2159

קבוצת נתנאל סיידוף2160
שיכון ובינוי אנרגיה פרויקט סולארי ניר חן 

שותפות מוגבלת
550255384מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע550255426

קבוצת נתנאל סיידוף2161
שיכון ובינוי אנרגיה גז טבעי שותפות 

מוגבלת
510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע550255418

קבוצת נתנאל סיידוף2162
שיכון ובינוי אשלים אנרגיה באר טוביה 

מ"שותף כללי בע
510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע515414225

510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע515111375מ"שיכון ובינוי כוכב הרוחות בעקבוצת נתנאל סיידוף2163

קבוצת נתנאל סיידוף2164
שיכון ובינוי פרויקטים פוטו וולטאים בייזום 

מ"בע
510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע515149904

510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בעתאגיד זרPozo Switzerland AGקבוצת נתנאל סיידוף2165

קבוצת נתנאל סיידוף2166
S&B Renewable Energy S.A.S 

Colombia 
תאגיד זרPozo Switzerland AGתאגיד זר

510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע514390004מ"בית הגדי אנרגיות ירוקות בעקבוצת נתנאל סיידוף2167

510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע514406776מ"נבטים אנרגיות מתחדשות בעקבוצת נתנאל סיידוף2168

510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע550255400צאלים שותפות מוגבלת, שניאורקבוצת נתנאל סיידוף2169

קבוצת נתנאל סיידוף2170
שותף כללי פרויקטים . מ.א.ב.ש

מ"פוטוולטאיים בישראל בע
510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע515753135

קבוצת נתנאל סיידוף2171
מ "שיכון ובינוי אנרגיה ניהול שותפויות בע

אנרגיה מתחדשת מכרזים "לשעבר )
510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע515867760

קבוצת נתנאל סיידוף2172
שיכון ובינוי אנרגיה ניר חן שותף כללי 

מ"בע
510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע516092533

510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע516003860מ"ת בע"שובאקבוצת נתנאל סיידוף2173

קבוצת נתנאל סיידוף2174
תחנת כוח רמת חובב תפעול ותחזוקה 

שותפות מוגבלת
510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע540298007

קבוצת נתנאל סיידוף2175
פרויקט סולארי אורים שותפות מוגבלת 

(2014)
510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע550255392

קבוצת נתנאל סיידוף2176
פרויקט סולארי בית הגדי שותפות 

(2014)מוגבלת 
510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע550255376

קבוצת נתנאל סיידוף2177
פרויקט סולארי מאגר הבונים שותף כללי 

מ"בע
510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע516313400

510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע516304540מ"שיכון ובינוי פרויקט סולארי דימונה בעקבוצת נתנאל סיידוף2178

510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע516264496מ"ש סחר בגז טבעי ניהול בע.אקבוצת נתנאל סיידוף2179

510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע540300654א סחר בגז טבעי שותפות מוגבלת.שקבוצת נתנאל סיידוף2180

קבוצת נתנאל סיידוף2181
שיכון ובינוי אנרגיה בינלאומי שותפות 

מוגבלת
510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע540298858

קבוצת נתנאל סיידוף2182
פרויקט סולארי מאגר הבונים שותפות 

מוגבלת
510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע540303104

קבוצת נתנאל סיידוף2183
שיכון ובינוי אנרגיה אספקת חשמל 

שותפות מוגבלת
510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע540307881

510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע516261120מ"שיכון ובינוי אנרגיה ישראל בעקבוצת נתנאל סיידוף2184

קבוצת נתנאל סיידוף2185
שיכון ובינוי אנרגיה מבוזרת שותפות 

מוגבלת
510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע540320783

קבוצת נתנאל סיידוף2186
תחנת כח קריית התקשוב שותפות 

מוגבלת
510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע540317039

510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע513935254מ"חוות החשמל בעקבוצת נתנאל סיידוף2187

510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע540285947שותפות מוגבלת, תחנת כח רמת חובבקבוצת נתנאל סיידוף2188

קבוצת נתנאל סיידוף2189
תחנת כוח רמת חובב תפעול ותחזוקה 

מ"שותף כללי בע
510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע516152758

510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע540310158תחנת כח חגית מזרח שותפות מוגבלתקבוצת נתנאל סיידוף2190

510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע513345421מ"תחנת כח חגית מזרח שותף כללי בעקבוצת נתנאל סיידוף2191

קבוצת נתנאל סיידוף2192
תחנת כח חגית מזרח תפעול ותחזוקה 

שותפות מוגבלת
510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע540315140

קבוצת נתנאל סיידוף2193
תחנת כח חגית מזרח תפעול ותחזוקה 

שותף כללי
510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע516542438
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510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע513862649פי אס פי השקעות בעמקבוצת נתנאל סיידוף2194

קבוצת נתנאל סיידוף2195
ב " שיכון ובינוי אנרגיה החזקות בארה

שותפות מוגבלת
510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בע540305190

קבוצת נתנאל סיידוף2196
Shikun and Binui Energy Europe 

B.V.
תאגיד זרמ"שיכון ובינוי אנרגיה בעתאגיד זר

תאגיד זרמ"שיכון ובינוי אנרגיה בעתאגיד זרBlack Sea Energy S.R.Lקבוצת נתנאל סיידוף2197

תאגיד זרמ"שיכון ובינוי אנרגיה בעתאגיד זרCamre Energy S.R.Lקבוצת נתנאל סיידוף2198

תאגיד זרמ"שיכון ובינוי אנרגיה בעתאגיד זרDeleni PV Power Plant S.R.Lקבוצת נתנאל סיידוף2199

תאגיד זרמ"שיכון ובינוי אנרגיה בעתאגיד זרDeleni Wind Energy S.R.Lקבוצת נתנאל סיידוף2200

תאגיד זרמ"שיכון ובינוי אנרגיה בעתאגיד זרGreen Energy Flow S.R.Lקבוצת נתנאל סיידוף2201

תאגיד זרמ"שיכון ובינוי אנרגיה בעתאגיד זרGreen Energy Planet S.R.Lקבוצת נתנאל סיידוף2202

תאגיד זרמ"שיכון ובינוי אנרגיה בעתאגיד זרGreen Energy Vision S.R.Lקבוצת נתנאל סיידוף2203

תאגיד זרמ"שיכון ובינוי אנרגיה בעתאגיד זרPure Solar Power S.R.Lקבוצת נתנאל סיידוף2204

קבוצת נתנאל סיידוף2205
Shikun & Binui Energy Romania 

S.R.L
תאגיד זרמ"שיכון ובינוי אנרגיה בעתאגיד זר

תאגיד זרמ"שיכון ובינוי אנרגיה בעתאגיד זרShikun and Binui Energy Catarrattoקבוצת נתנאל סיידוף2206

תאגיד זרמ"שיכון ובינוי אנרגיה בעתאגיד זרShikun and Binui Energy Italy Srlקבוצת נתנאל סיידוף2207

תאגיד זרמ"שיכון ובינוי אנרגיה בעתאגיד זרShikun and Binui Energy Nerelloקבוצת נתנאל סיידוף2208

קבוצת נתנאל סיידוף2209
Shikun and Binui Energy Nero 

d'Avola
תאגיד זרמ"שיכון ובינוי אנרגיה בעתאגיד זר

תאגיד זרמ"שיכון ובינוי אנרגיה בעתאגיד זרArnsburger spzooקבוצת נתנאל סיידוף2210

תאגיד זרמ"שיכון ובינוי אנרגיה בעתאגיד זרBouchales spzooקבוצת נתנאל סיידוף2211

קבוצת נתנאל סיידוף2212
אגירה שאובה - אלקטרה סולל בונה 

גלבוע שותפות כללית
520022625מ"שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע540240892

קבוצת נתנאל סיידוף2213
אנל אנד שיכון אנד בינוי אינובישיון 

מ"אינפראלאב בע
515653988

סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

קבוצת נתנאל סיידוף2214
 2014סי תרמו סולר ניהול .פי.אשלים אי

מ"בע
520022625מ"שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע515115038

520007766מ"סולל בונה בע- מקימים ומייסדים 520017641מ"המספנות המאוחדות בישראל עגן בעקבוצת נתנאל סיידוף2215

510011638מ"חרושת חימר בעקבוצת נתנאל סיידוף2216
סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

513665356מ"ניהול עובדים זרים בע- ב "סוקבוצת נתנאל סיידוף2217
 (2005)עובדים זרים - סולל בונה 

מ"בע
513664524

510431539מ"סובטרום בעקבוצת נתנאל סיידוף2218
סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

512563909מ"חברה בע (1997)סובקום קבוצת נתנאל סיידוף2219
סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

550016869סובקום שותפות מוגבלתקבוצת נתנאל סיידוף2220
סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

540175205'גיל מיחזור כבישים ושות-סולקבוצת נתנאל סיידוף2221
בנין )סולל בונה - שיכון ובינוי 

מ"בע (ותשתית
520040883

512553611מ"מן חברה להנדסת קרקע בע-סולקבוצת נתנאל סיידוף2222
סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

511007148מ"פיב בע-סולקבוצת נתנאל סיידוף2223
סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

540178134רד שותפות כללית-סולקבוצת נתנאל סיידוף2224
סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

550016737מן הנדסת קרקע שותפות מוגבלת- סול קבוצת נתנאל סיידוף2225
סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

510822083מ"סול כנרת מחצבות בעקבוצת נתנאל סיידוף2226
בנין )סולל בונה - שיכון ובינוי 

מ"בע (ותשתית
520040882

513136176מ"ז בע"מעו- סולל בונה קבוצת נתנאל סיידוף2227
סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

513664524מ"בע (2005)עובדים זרים - סולל בונה קבוצת נתנאל סיידוף2228
תשתיות - סולל בונה - שיכון ובינוי 

מ"בע (פתוח וכבישים)
512417411

קבוצת נתנאל סיידוף2229
צמנטכל מקבוצת שיכון ובינוי - סולל בונה 

מ"בע
513207118

סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625
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515481539מ"שיקום כבישים בצפון בע- סולל בונה קבוצת נתנאל סיידוף2230
תשתיות - שיכון ובינוי סולל בונה 

מ"בע (פיתוח וכבישים)
512417411

קבוצת נתנאל סיידוף2231
- פרויקט הדסה ,אלקטרה,סולל בונה 

שותפות
540232758

סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

קבוצת נתנאל סיידוף2232
שותפות , אשלים. סי.פי.סוללאבן אי

מוגבלת
520022625מ"שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע550256697

550210306צמנטכל סולל בונה שותפות מוגבלתקבוצת נתנאל סיידוף2233
סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

520022625מ"שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע540249273פולדמיר לעבודות- שותפות סולל בונהקבוצת נתנאל סיידוף2234

515217461מ"תעשיות בע- סולל בונה - שיכון ובינוי קבוצת נתנאל סיידוף2235
סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

קבוצת נתנאל סיידוף2236
פתוח )תשתיות - סולל בונה - שיכון ובינוי 

מ"בע (וכבישים
512417411

סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

קבוצת נתנאל סיידוף2237
סולל בונה מעונות תל אביב – שיכון ובינוי 

מ"יפו בע– 
520022625מ"שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע515217446

קבוצת נתנאל סיידוף2238
מנורה מערכות - שיכון ובינוי סולל בונה 

מ"בע
511120750

סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

515451870מ"שיכון ובינוי קמי בעקבוצת נתנאל סיידוף2239
סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

558425427סי עסקה משותפת.פי.אי.אס.אי.י'ג.בי.אסקבוצת נתנאל סיידוף2240
סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

קבוצת נתנאל סיידוף2241
שיכון ובינוי - מ"אשטרום הנדסה ובניה בע

עסקה , מ"סולל בונה תשתיות בע
557828415

סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

558320479סי עסקה משותפת.פ.אי.סוב.ביקבוצת נתנאל סיידוף2242
סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

515641314מ"סולל בונה מעונות חולון בעקבוצת נתנאל סיידוף2243
סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

קבוצת נתנאל סיידוף2244
מעונות חולון - סולל בונה-שיכון ובינוי 

שותפות מוגבלת
540290749

סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

558230462אייץ סולל בונה מיזם משותף.דבליו.אםקבוצת נתנאל סיידוף2245
סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

558185062לסיכו באנבאו סולל בונה מיזם משותףקבוצת נתנאל סיידוף2246
סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

516278819מ"בית משפט חדרה בע- סולל בונהקבוצת נתנאל סיידוף2247
סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

קבוצת נתנאל סיידוף2248
בית משפט חדרה - סולל בונה-שיכון ובינוי

שותפות מוגבלת
540300761

סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

קבוצת נתנאל סיידוף2249
נצרת עילית - סולל בונה-שיכון ובינוי

שותפות מוגבלת
550278196

סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

קבוצת נתנאל סיידוף2250
פולדמיר מיזם משותף - סולל בונה 

פרויקט אמירים
558229225

סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

קבוצת נתנאל סיידוף2251
-שיכון ובינוי  , מ"בע (1986)פולדמיר בנין 

מ פרויקט מבנים " סולל בונה תשתיות בע
558307492

סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

520036104מ"שיכון ובינוי בע512928805מ"שיכון ובינוי סביבה בעקבוצת נתנאל סיידוף2252

540283371קדמת הנגב תקשוב שותפות כלליתקבוצת נתנאל סיידוף2253
סולל בונה תשתיות - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

520036104מ"שיכון ובינוי בע520022625מ"סולל בונה תשתיות בע- שיכון ובינוי קבוצת נתנאל סיידוף2254

513467498מ"סוב תשתיות בעקבוצת נתנאל סיידוף2255
תשתיות - סולל בונה - שיכון ובינוי 

מ"בע (פתוח וכבישים)
512417411

קבוצת נתנאל סיידוף2256
מיזם - ב כבישים "סו- ב תשתיות "סו

וליה'לג' מחלף ג531משותף לפרויקט 
558073409

תשתיות - סולל בונה - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

31558097903מיזם משותף כביש קבוצת נתנאל סיידוף2257
תשתיות - סולל בונה - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

65/85558097929מיזם משותף כביש קבוצת נתנאל סיידוף2258
תשתיות - סולל בונה - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

558257283 קשיש77כביש -מיזם משותףקבוצת נתנאל סיידוף2259
תשתיות - סולל בונה - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

558114229קטע-6כביש -מיזם משותףקבוצת נתנאל סיידוף2260
תשתיות - סולל בונה - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

קבוצת נתנאל סיידוף2261
שותפות - הקמת המקטע המערבי . ס.ס

מוגבלת
550261606

תשתיות - סולל בונה - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

515270353מ"הקמת הקו האדום בע. ס.סקבוצת נתנאל סיידוף2262
תשתיות - סולל בונה - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

קבוצת נתנאל סיידוף2263
 (בנין ותשתית)סולל בונה - שיכון ובינוי 

מ"בע
520036104מ"שיכון ובינוי בע520040882

558362927מיזם משותף מחלף משמר הגבולקבוצת נתנאל סיידוף2264
תשתיות - סולל בונה - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

540300787 שותפות מוגבלת2020ב חניון שניידר "סוקבוצת נתנאל סיידוף2265
תשתיות - סולל בונה - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625
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516279437מ"חניון שניידר בע- סולל בונה קבוצת נתנאל סיידוף2266
תשתיות - סולל בונה - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

558470175מיזם משותף פרויקט מגדל ספיראלהקבוצת נתנאל סיידוף2267
תשתיות - סולל בונה - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

קבוצת נתנאל סיידוף2268
שותפות , אי חדרה.די.סולל בונה איי

מוגבלת
540310687

תשתיות - סולל בונה - שיכון ובינוי 

מ"בע
520022625

תאגיד זר. Shikun & Binui America Incתאגיד זר Almeda Genoa Constructorsקבוצת נתנאל סיידוף2269

תאגיד זרS&B 288 Holdings LLCקבוצת נתנאל סיידוף2270
Shikun & Binui Concessions 

USA, Inc.
תאגיד זר

תאגיד זר. Shikun & Binui America Incקבוצת נתנאל סיידוף2271
Shikun & Binui USA 

partnership
תאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2272
Shikun & Binui Concessions USA 

Partnership
520036104מ"שיכון ובינוי בעתאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2273
Shikun & Binui Concessions USA ,

Inc.
תאגיד זר

Shikun & Binui Concessions 

USA Partnership
תאגיד זר

520036104מ"שיכון ובינוי בעתאגיד זרshikun & Binui USA partnershipקבוצת נתנאל סיידוף2274

קבוצת נתנאל סיידוף2275
S&B USA Concessions – Fargo LP

520036104מ"שיכון ובינוי בעתאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2276
Red River Valley Alliance, LLC

תאגיד זר

S&B USA Concessions – 

Fargo LPתאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2277
S&B USE LLC

520036104מ"שיכון ובינוי בעתאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2278
ASN Constructors

תאגיד זר.Shikun & Binui-America Incתאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2279
Blueridge Transportation Group 

Holdco, LLC
תאגיד זרS&B 288 Holdings, LLCתאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2280
Blueridge Transportation Gropu ,

LLC (BTG)
תאגיד זר

Blueridge Transportation 

Group Holdco, LLC
תאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2281
Blueridge Tolling Company LLC 

(BTC)
תאגיד זר

Shikun & Binui Concessions 

USA, Inc
תאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2282
Infrastructure and Industrial 

Constructors USA Holdings, Inc 
תאגיד זר.Shikun & Binui-America Incתאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2283
Infrastructure and Industrial 

Constructors USA, LLC (DBA S&B 
תאגיד זר

Infrastructure and Industrial 

Constructors USA Holdings ,
תאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2284
Infrastructure and Industrial 

Energy, LLC
תאגיד זר

Infrastructure and Industrial 

Constructors USA, LLC (DBA 
תאגיד זר

תאגיד זר.Infrastructure Constructors, Incקבוצת נתנאל סיידוף2285
Infrastructure and Industrial 

Constructors USA, LLC (DBA 
תאגיד זר

תאגיד זר.Fay Acquisition, Incקבוצת נתנאל סיידוף2286
Infrastructure and Industrial 

Constructors USA, LLC (DBA 
תאגיד זר

תאגיד זר.Fay Acquisition, Incתאגיד זר.Joseph B. Fay Coקבוצת נתנאל סיידוף2287

תאגיד זרDarmale, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2288
Infrastructure and Industrial 

Constructors USA, LLC (DBA 
תאגיד זר

תאגיד זר. Fay Southeast, Incקבוצת נתנאל סיידוף2289
Infrastructure Constructors ,

Inc.
תאגיד זר

תאגיד זר. Fay Southeast, Incתאגיד זר.Advance Hauling, Incקבוצת נתנאל סיידוף2290

תאגיד זר.Shikun & Binui Energy Ltdתאגיד זרS&B US Energy Holdingsקבוצת נתנאל סיידוף2291

תאגיד זרS&B US Energy Holdingsתאגיד זרS&B US Energy Incקבוצת נתנאל סיידוף2292

תאגיד זרS&B US Energy Holdingsתאגיד זרSBEN US HoldCo, LPקבוצת נתנאל סיידוף2293

תאגיד זרSBEN US HoldCo, LPתאגיד זרSBEN US Beacon 2 & 5קבוצת נתנאל סיידוף2294

קבוצת נתנאל סיידוף2295
CD Global Solar CA

Beacon 2 Borrower
תאגיד זרSBEN US Beacon 2 & 5תאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2296
CD Global Solar CA

Beacon 2 Holdings LLC
תאגיד זר

CD Global Solar CA

Beacon 2 Borrower
תאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2297
SUNE Beacon

Site 2 LLC
תאגיד זר

CD Global Solar CA

Beacon 2 Holdings LLC
תאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2298
CD Global Solar CA

Beacon 5 Borrower
תאגיד זרSBEN US Beacon 2 & 5תאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2299
CD Global Solar CA

Beacon 5 Holdings LLC
תאגיד זר

CD Global Solar CA

Beacon 5 Borrower
תאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2300
SUNE Beacon

Site 5 LLC
תאגיד זר

CD Global Solar CA

Beacon 5 Holdings LLC
תאגיד זר

תאגיד זרSBEN US HoldCo, LPתאגיד זרSBEN US Saticoy, LPקבוצת נתנאל סיידוף2301
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תאגיד זרSBEN US Saticoy, LPתאגיד זרEagle Rock Partners, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2302

תאגיד זרSBEN US HoldCo, LPתאגיד זרSBEN Brazoria West LPקבוצת נתנאל סיידוף2303

תאגיד זרSBEN Brazoria West LPתאגיד זרSBEN BW Construction HoldCoקבוצת נתנאל סיידוף2304

תאגיד זרBrazoria West Solar Project LLCקבוצת נתנאל סיידוף2305
SBEN BW Tax Equity 

HoldCo, LLC
תאגיד זר

תאגיד זרSBEN Brazoria West LPתאגיד זרSBEN BW HoldCoקבוצת נתנאל סיידוף2306

תאגיד זרSBEN BW HoldCoתאגיד זרSBEN BW Class B Member, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2307

תאגיד זרSBEN BW Tax Equity HoldCo, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2308
SBEN BW Class B Member ,

LLC
תאגיד זר

תאגיד זרEagle Rock Partners, LLCתאגיד זרERP Fund, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2309

תאגיד זרERP Fund, LLCתאגיד זרERP Sponsor, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2310

תאגיד זרERP Sponsor, LLCתאגיד זרERP InvestCo, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2311

תאגיד זרERP InvestCo, LLCתאגיד זרERP Holdco, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2312

תאגיד זרERP Holdco, LLCתאגיד זרERP Ventura HoldCo, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2313

קבוצת נתנאל סיידוף2314
Ventura Energy Storage Borrower ,

LLC
תאגיד זרERP Ventura HoldCo, LLCתאגיד זר

תאגיד זרVentura Energy Storage, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2315
Ventura Energy Storage 

Borrower, LLC
תאגיד זר

תאגיד זרEagle Rock Partners, LLCתאגיד זרERP Manager, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2316

תאגיד זרERP Fund, LLCתאגיד זרSaticoy Developer, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2317

תאגיד זרAsbud Holdings BVתאגיד זרAsbud (Cyprus) Limitedקבוצת נתנאל סיידוף2318

תאגיד זר.Asbud Bemowo Sp. z o.oקבוצת נתנאל סיידוף2319
New Project Development 

s.r.o.
תאגיד זר

תאגיד זרAsbud Holdings BVתאגיד זר.Asbud Bialoleka Sp. z o.oקבוצת נתנאל סיידוף2320

תאגיד זר.Asbud Bielany Sp. z o.oקבוצת נתנאל סיידוף2321
New Project Development 

s.r.o.
תאגיד זר

תאגיד זרAsbud Żoliborzקבוצת נתנאל סיידוף2322
New Project Development 

s.r.o.
תאגיד זר

תאגיד זר Waw Projekt 1קבוצת נתנאל סיידוף2323
New Project Development 

s.r.o.
תאגיד זר

תאגיד זרAsbud Mokotówקבוצת נתנאל סיידוף2324
New Project Development 

s.r.o.
תאגיד זר

תאגיד זרAsbud Pragaקבוצת נתנאל סיידוף2325
New Project Development 

s.r.o.
תאגיד זר

תאגיד זר Asbud 1קבוצת נתנאל סיידוף2326
New Project Development 

s.r.o.
תאגיד זר

תאגיד זרAsbud Centralקבוצת נתנאל סיידוף2327
New Project Development 

s.r.o.
תאגיד זר

תאגיד זרAsbud Towarowaקבוצת נתנאל סיידוף2328
New Project Development 

s.r.o.
תאגיד זר

תאגיד זרAsbud Inwestycjeקבוצת נתנאל סיידוף2329
New Project Development 

s.r.o.
תאגיד זר

תאגיד זר.Asbud Centrum Sp. z o.oקבוצת נתנאל סיידוף2330
New Project Development 

s.r.o.
תאגיד זר

תאגיד זרAsbud Holdings BVתאגיד זרAsbud Czerniakowska Sp Zooקבוצת נתנאל סיידוף2331

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זרAsbud Holdings BVקבוצת נתנאל סיידוף2332

תאגיד זרAsbud Holdings BVתאגיד זרAsbud Gwarancja Sp Zooקבוצת נתנאל סיידוף2333

תאגיד זרAsbud Holdings BVתאגיד זרAsbud Management Sp Zooקבוצת נתנאל סיידוף2334

תאגיד זרAsbud Holdings BVתאגיד זרAsbud Tarcznska Sp Zooקבוצת נתנאל סיידוף2335

תאגיד זרAsbud Holdings BVתאגיד זרAsbud Warzawa Sp Zooקבוצת נתנאל סיידוף2336

תאגיד זר.Asbud Wola Sp. z o.oקבוצת נתנאל סיידוף2337
New Project Development 

s.r.o.
תאגיד זר
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קבוצת נתנאל סיידוף2338
Aviatiei Nord Real Estate 

Development S.R.L.
תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.Aviatiei Park Develompent S.R.Lקבוצת נתנאל סיידוף2339

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.Bes Ten S.R.Oקבוצת נתנאל סיידוף2340

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר. Net Property s.r.oקבוצת נתנאל סיידוף2341

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.Expo-Hights S.R.Oקבוצת נתנאל סיידוף2342

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זרGRAND MALL INVESTMENTSקבוצת נתנאל סיידוף2343

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.Housing & Construction A.Sקבוצת נתנאל סיידוף2344

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.New Project Development S.R.Oקבוצת נתנאל סיידוף2345

קבוצת נתנאל סיידוף2346
SB Management RED d.o.o .

Beograd
תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זרABC Development d.o.o. Beogradקבוצת נתנאל סיידוף2347

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זרNew Venture RED d.o.o. Beogradקבוצת נתנאל סיידוף2348

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.Novi Dom RED d.o.oקבוצת נתנאל סיידוף2349

קבוצת נתנאל סיידוף2350
S.B.I. DEZVOLTARE IMOBILIARA 

S.R.L.
תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זרGRAND MALL INVESTMENTSקבוצת נתנאל סיידוף2351

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זרPoint Development SRLקבוצת נתנאל סיידוף2352

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.City Point Development S.R.Lקבוצת נתנאל סיידוף2353

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.Shikun Point Management S.R.Lקבוצת נתנאל סיידוף2354

קבוצת נתנאל סיידוף2355
SBI Rózsa Ingatlanforgalmazó és 

Építőipari Kft
תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זרshikun & Binui Capital B.Vקבוצת נתנאל סיידוף2356

תאגיד זרמ"שיכון ובינוי בעתאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vקבוצת נתנאל סיידוף2357

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.Shikun & Binui Financing Ltdקבוצת נתנאל סיידוף2358

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.Shikun & Binui Žižkov s.r.oקבוצת נתנאל סיידוף2359

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.Shikun & Binui Horoměřice s.r.oקבוצת נתנאל סיידוף2360

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.Madidou Trade a.sקבוצת נתנאל סיידוף2361

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.E-Real Mirror, a.sקבוצת נתנאל סיידוף2362

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.Nesion s.r.oקבוצת נתנאל סיידוף2363

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.KBP Holdings s.r.oקבוצת נתנאל סיידוף2364

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.Horizon Sluncová s.r.oקבוצת נתנאל סיידוף2365

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.Horizon Stodůlky s.r.oקבוצת נתנאל סיידוף2366

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.Horizon Strakonická a.sקבוצת נתנאל סיידוף2367

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.Horizon Prosek s.r.oקבוצת נתנאל סיידוף2368

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.Sogneford a.sקבוצת נתנאל סיידוף2369

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.AURA PHASE1 s.r.oקבוצת נתנאל סיידוף2370

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.ALFA PHASE2 A s.r.oקבוצת נתנאל סיידוף2371

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.ALFA PHASE2 C s.r.oקבוצת נתנאל סיידוף2372

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.ALFA PHASE2 D s.r.oקבוצת נתנאל סיידוף2373
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תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.Horizon Modřany s.r.oקבוצת נתנאל סיידוף2374

תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר.Shikun & Binui Management s.r.oקבוצת נתנאל סיידוף2375

קבוצת נתנאל סיידוף2376
Shikun & Binui RED Substantia 

Ingatlanforgalmazó  Kft
תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2377
Tower Construction Development 

S.R.L.
תאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vתאגיד זר

520036104מ"שיכון ובינוי בע513838326מ" איי די בע2' אייץקבוצת נתנאל סיידוף2378

קבוצת נתנאל סיידוף2379
דיור להשכרה נופי בן שמן שותפות 

מוגבלת
520036104מ"שיכון ובינוי בע540313251

קבוצת נתנאל סיידוף2380
מנט קורפוריישן 'דרך ארץ הייווייז מנג

מ"בע
520036104מ"שיכון ובינוי בע512784034

520036104מ"שיכון ובינוי בע514249549מ"דרך בטוחה בכבישים בעקבוצת נתנאל סיידוף2381

520036104מ"שיכון ובינוי בע514384155מ"דרך הצפון תפעול ואחזוקה בעקבוצת נתנאל סיידוף2382

קבוצת נתנאל סיידוף2383
הקריה למודיעין פענוח וסייבר , הקמפוס

מ"בע
520036104מ"שיכון ובינוי בע516090826

520036104מ"שיכון ובינוי בע515503738מ"זירו וויסט בעקבוצת נתנאל סיידוף2384

520036104מ"שיכון ובינוי בע515512911מ"חלומות ארנונה דיור להשכרה בעקבוצת נתנאל סיידוף2385

512762543מ"שיכון ובינוי בע514179092מ" תפעול ובקרה בע431נתיבי קבוצת נתנאל סיידוף2386

512762543מ"שיכון ובינוי בע514100874מ"נתיבי הכרמל מערכות ותפעול בעקבוצת נתנאל סיידוף2387

520005067מ"שיכון ובינוי בע513995852מ"נתיבים משתלבים בעקבוצת נתנאל סיידוף2388

520036104מ"שיכון ובינוי בע514756642מ"המפעיל בע- פוליסיטיקבוצת נתנאל סיידוף2389

520036104מ"שיכון ובינוי בע514463025מ"פוליסיטי בעקבוצת נתנאל סיידוף2390

קבוצת נתנאל סיידוף2391
מערכות כבישים - פתרונות מתקדמים 

מ"בע
520036104מ"שיכון ובינוי בע514177559

קבוצת נתנאל סיידוף2392
המפעיל - קריית התקשוב הטכנולוגית

מ"בע
520036104מ"שיכון ובינוי בע515786614

520036104מ"שיכון ובינוי בע515654267מ"קריית התקשוב הטכנולוגית בנגב בעקבוצת נתנאל סיידוף2393

520036104מ"שיכון ובינוי בע516561081מ"בע (נכסים)ן "נדל. ב.ריט שקבוצת נתנאל סיידוף2394

520036104מ"שיכון ובינוי בע515732154מ"פורטפוליו תשתיות שותף כללי בע. ב.שקבוצת נתנאל סיידוף2395

קבוצת נתנאל סיידוף2396
מתחם דרך - שותפות דיור להשכרה 

השלום שותפות מוגבלת
520036104מ"שיכון ובינוי בע540298635

520036104מ"שיכון ובינוי בע516351384מ"מבואות דרומיים בע- שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף2397

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510234800מ"אבן האזל בעקבוצת נתנאל סיידוף2398

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510248008מ' בע10038אדמת חדרה בגוש קבוצת נתנאל סיידוף2399

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל520024787מ"אוצר השיכון בעקבוצת נתנאל סיידוף2400

512035387מ"בע (השקעות)ן "שיכון ובינוי נדל510562283מ"אור ים בינוי ופיתוח בעקבוצת נתנאל סיידוף2401

510562283מ"אור ים בינוי ופיתוח בע540185451אי התכלת שותפות כלליתקבוצת נתנאל סיידוף2402

512035387מ"בע (השקעות)ן "שיכון ובינוי נדל550014492אלמוג התכלת שותפות מוגבלתקבוצת נתנאל סיידוף2403

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510332414מ"ארזל בעקבוצת נתנאל סיידוף2404

515092609מ"בע (נכסים)ן "שיכון ובינוי נדל512620477מ"אשמורת ניהול נכסים בעקבוצת נתנאל סיידוף2405

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510278419מ'בתי שכון בזכרון יעקב בעקבוצת נתנאל סיידוף2406

קבוצת נתנאל סיידוף2407
 בחדרה 10037בתים משותפים בגוש 

מ"בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510247604

קבוצת נתנאל סיידוף2408
 בחיפה 10911בתים משותפים בגוש 

מ"בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510283229

קבוצת נתנאל סיידוף2409
 בחיפה 11191בתים משותפים בגוש 

מ"בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510283237
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קבוצת נתנאל סיידוף2410
 ברחובות 3697בתים משותפים בגוש 

מ'בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510278427

קבוצת נתנאל סיידוף2411
 בהרצליה 6538בתים משותפים בגוש 

מ'בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510278435

קבוצת נתנאל סיידוף2412
 ברעננה 6583בתים משותפים בגוש 

מ'בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510261209

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510286818מ" בע8016בתים משותפים בגוש קבוצת נתנאל סיידוף2413

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510278443מ' בנתניה בע8273בתים משותפים בגוש קבוצת נתנאל סיידוף2414

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510278450מ'בתים משותפים בנוה שאנן בחיפה בעקבוצת נתנאל סיידוף2415

קבוצת נתנאל סיידוף2416
א -בתים משותפים בשד המלך דוד בת

מ"בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510231277

קבוצת נתנאל סיידוף2417
 6192 בגוש 11בתים משותפים חלקה 

מ"בבני ברק בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510283161

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510318629מ" בע92 חלקה 10032גוש קבוצת נתנאל סיידוף2418

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל511427247מ"שירותים ואחזקה בע- גני קטמון קבוצת נתנאל סיידוף2419

515092609מ"בע (נכסים)ן "שיכון ובינוי נדל1540208295שיכון ובינוי מבנה - געש קבוצת נתנאל סיידוף2420

515092609מ"בע (נכסים)ן "שיכון ובינוי נדל3540208311שיכון ובינוי מבנה - געש קבוצת נתנאל סיידוף2421

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל512500521מ"רות פרוייקטים בע- דר קבוצת נתנאל סיידוף2422

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510637671מ"דרמשק שירות ואחזקת מבנים בעקבוצת נתנאל סיידוף2423

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל520020934מ"חברה לפיתוח קרית שמונה בעקבוצת נתנאל סיידוף2424

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל520019415מ"חברה לפתוח קרית נורדאו בעקבוצת נתנאל סיידוף2425

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510281116מ" בע1 חלקה 6195חברת גוש קבוצת נתנאל סיידוף2426

קבוצת נתנאל סיידוף2427
 בגוש 87 ו 86 31חברת חלקות מס 

מ" בע18172
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510315781

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510381163מ"חברת מלונות ונופש אשדוד בעקבוצת נתנאל סיידוף2428

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510132269מ"חברת מעונות לביא בעקבוצת נתנאל סיידוף2429

520036104מ"שיכון ובינוי בע515512911מ"חלומות ארנונה דיור להשכרה בעקבוצת נתנאל סיידוף2430

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510284128מ" בע6764 בגוש 1חלקה קבוצת נתנאל סיידוף2431

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510330384מ" ברעננה בע6580 בגוש 12חלקה קבוצת נתנאל סיידוף2432

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510356553מ" בע8273 בגוש 141חלקה קבוצת נתנאל סיידוף2433

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510356546מ" בע8273 בגוש 142חלקה קבוצת נתנאל סיידוף2434

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510356538מ" בע8273 בגוש 143חלקה קבוצת נתנאל סיידוף2435

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510356520מ" בע8273 בגוש 144חלקה קבוצת נתנאל סיידוף2436

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510356496מ" בע8273 בגוש 146חלקה קבוצת נתנאל סיידוף2437

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510356512מ" בע8273 בגוש 147חלקה קבוצת נתנאל סיידוף2438

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510356488מ" בע8273 בגוש 148חלקה קבוצת נתנאל סיידוף2439

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510356462מ" בע8273 בגוש 149חלקה קבוצת נתנאל סיידוף2440

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510356470מ" בע8273 בגוש 150חלקה קבוצת נתנאל סיידוף2441

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510356454מ" בע8273 בגוש 151חלקה קבוצת נתנאל סיידוף2442

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510356447מ" בע8273 בגוש 152חלקה קבוצת נתנאל סיידוף2443

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510335623מ" בע18166 בגוש 26חלקה קבוצת נתנאל סיידוף2444

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510333503מ" בע6536 בגוש 54חלקה קבוצת נתנאל סיידוף2445
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520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510331390מ"אהרון בע- חלקות תל קבוצת נתנאל סיידוף2446

510562283מ"אור ים בינוי ופיתוח בע510826290מ"בע (1979)חניון מרכז כלל ירושלים קבוצת נתנאל סיידוף2447

515092609מ"בע (נכסים)ן "שיכון ובינוי נדל512620436מ"חניוני אשמורת בעקבוצת נתנאל סיידוף2448

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע510671456מ"כלליר תפעול ואחזקה בעקבוצת נתנאל סיידוף2449

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510483324מ"מאפייר הולדינגס ישראל בעקבוצת נתנאל סיידוף2450

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513534578מ"בית קרדן בע- מיקדן קבוצת נתנאל סיידוף2451

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע512824061מ" בע1-חניון אמ- מיקדן קבוצת נתנאל סיידוף2452

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע512817263מ"פלטינום בע- מיקדן קבוצת נתנאל סיידוף2453

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513584474מ"בע" ר"מיקדן קבוצת נתנאל סיידוף2454

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513669234מ"מיקדן אופק בעקבוצת נתנאל סיידוף2455

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513244525מ"מיקדן אור בעקבוצת נתנאל סיידוף2456

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513273672מ"בע (2002) 1- מיקדן אם קבוצת נתנאל סיידוף2457

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע514465665מ"מיקדן ב בעקבוצת נתנאל סיידוף2458

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513063289מ"מיקדן בית דירות בעקבוצת נתנאל סיידוף2459

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513335117מ"מיקדן בית ויקטוריה בעקבוצת נתנאל סיידוף2460

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע514101385מ"ח בע"מיקדן בית כיקבוצת נתנאל סיידוף2461

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע512785296מ"מיקדן בית עמגר בעקבוצת נתנאל סיידוף2462

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע515361137מ"מיקדן בית פעמון אורלי בעקבוצת נתנאל סיידוף2463

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513644203מ"בע' מיקדן גקבוצת נתנאל סיידוף2464

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513584482מ"בע. ת.מיקדן גקבוצת נתנאל סיידוף2465

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע514531722מ"מיקדן ד בעקבוצת נתנאל סיידוף2466

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513534586מ"מיקדן דרייב אין בעקבוצת נתנאל סיידוף2467

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע512785304מ"חוצבים בע-מיקדן הרקבוצת נתנאל סיידוף2468

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513500579מ"מיקדן התיכון בעקבוצת נתנאל סיידוף2469

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513693036מ"מיקדן וולפסון בעקבוצת נתנאל סיידוף2470

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע514533231מ"מיקדן ח בעקבוצת נתנאל סיידוף2471

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513450551מ"מיקדן חניון בית קרדן בעקבוצת נתנאל סיידוף2472

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513406272מ"בע. ה.מיקדן חניון דקבוצת נתנאל סיידוף2473

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513382523מ"מיקדן חניון הורד בעקבוצת נתנאל סיידוף2474

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513573980מ"מיקדן חניון התיכון בעקבוצת נתנאל סיידוף2475

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513782102מ"מיקדן חניון לייף פלאזה בעקבוצת נתנאל סיידוף2476

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע512918822מ"מיקדן חניון פלטינום בעקבוצת נתנאל סיידוף2477

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע514084979מ"מיקדן חניון קריסטל בעקבוצת נתנאל סיידוף2478

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513833160מ"מיקדן ט בעקבוצת נתנאל סיידוף2479

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513590869מ"מיקדן טופ דן בעקבוצת נתנאל סיידוף2480

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513168963מ"מיקדן טק ניהול בעקבוצת נתנאל סיידוף2481
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512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע514266410מ"מיקדן יבנה בעקבוצת נתנאל סיידוף2482

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513596890מ"מיקדן יפתח בעקבוצת נתנאל סיידוף2483

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513335141מ"מיקדן לייף פלאזה בעקבוצת נתנאל סיידוף2484

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע    515256352מ"מיקדן מול העיר ניהול ואחזקה בעקבוצת נתנאל סיידוף2485

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513739516מ"מיקדן מסוף בעקבוצת נתנאל סיידוף2486

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513101311מ"מיקדן ניהול השדרה השביעית בעקבוצת נתנאל סיידוף2487

512368184מ"בע (1996)פקד שירותי תחזוקה 512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בעקבוצת נתנאל סיידוף2488

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע512683285מ"מיקדן סאפ בעקבוצת נתנאל סיידוף2489

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע512680398מ"בע (1998)מיקדן סחר קבוצת נתנאל סיידוף2490

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע512621863מ"מיקדן ספנות בעקבוצת נתנאל סיידוף2491

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513698522מ"מיקדן פארק הברון בעקבוצת נתנאל סיידוף2492

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע514464437מ"מיקדן צ בעקבוצת נתנאל סיידוף2493

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513431817מ"מיקדן קריסטל אנרגיה בעקבוצת נתנאל סיידוף2494

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע514067388מ"מיקדן קריסטל בעקבוצת נתנאל סיידוף2495

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513488627מ"מיקדן קריסטל שכירות בעקבוצת נתנאל סיידוף2496

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע515472488מ"מיקדן רימון בעקבוצת נתנאל סיידוף2497

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513588038מ"מיקדן רעננה בעקבוצת נתנאל סיידוף2498

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע513482927מ"מיקדן ש בעקבוצת נתנאל סיידוף2499

512129743מ"מיקדן ניהול ואחזקה בע512716713מ"בע (98)מיקדן שירותי ניהול קבוצת נתנאל סיידוף2500

520038035מ"בע (ישראל)סקום 540181161מסוף מבני תעשיה שותפות כלליתקבוצת נתנאל סיידוף2501

510562283מ"אור ים בינוי ופיתוח בע512048166מ"מעגן התכלת בעקבוצת נתנאל סיידוף2502

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510200116מ' בע6764 ו 6736מעונות בגושים קבוצת נתנאל סיידוף2503

קבוצת נתנאל סיידוף2504
 10 חלקה 3697מעונות משותפים בגוש 

מ"ברחובות בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510332588

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510423395מ"מפעלי בניה אסף בעקבוצת נתנאל סיידוף2505

512035387מ"בע (השקעות)ן "שיכון ובינוי נדל550011308שותפות מוגבלת-'מקרקעי ראשון אקבוצת נתנאל סיידוף2506

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510074149מ"מרכז המלאכה בחולון בעקבוצת נתנאל סיידוף2507

520036104מ"בע (נכסים)ן "שיכון ובינוי נדל515553535מ"מרכז מסחרי חדרה ניהול בעקבוצת נתנאל סיידוף2508

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל520019761מ"בע (נכסים)נוה עובד קבוצת נתנאל סיידוף2509

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל550016182נוף תכלת שותפות מוגבלתקבוצת נתנאל סיידוף2510

קבוצת נתנאל סיידוף2511
חברה ליזום פרוייקטים - ניר גרניום 

מ"בע (1993)לבניה 
510562283מ"אור ים בינוי ופיתוח בע511858334

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510782519מ"בע (סוכנויות מוצרים טכניים). ט.מ.סקבוצת נתנאל סיידוף2512

קבוצת נתנאל סיידוף2513
ש שותפות מוגבלת לנהול פרויקט "סו

בתים
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל550011175

515092609מ"בע (נכסים)ן "שיכון ובינוי נדל540176948שותפות כללית-'ראשון א-סקום סבהקבוצת נתנאל סיידוף2514

קבוצת נתנאל סיידוף2515
שותפות  - (ישראל)סקום תעשיות 

(1993)מוגבלת 
515092609מ"בע (נכסים)ן "שיכון ובינוי נדל550013320

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל511984973מ"פסגות ירושלים בעקבוצת נתנאל סיידוף2516

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510049539מ"פקד חב לנאמנות בעקבוצת נתנאל סיידוף2517
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510562283מ"אור ים בינוי ופיתוח בע512368184מ"בע (1996)פקד שירותי תחזוקה קבוצת נתנאל סיידוף2518

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510470529מ"רב בע-קוקבוצת נתנאל סיידוף2519

512035387מ"בע (השקעות)ן "שיכון ובינוי נדל514644046מ"קניון עיר ימים ניהול בעקבוצת נתנאל סיידוף2520

קבוצת נתנאל סיידוף2521
קניון קרית הממשלה בבאר שבע שותפות 

רשומה
515092609מ"בע (נכסים)ן "שיכון ובינוי נדל540215522

512035387מ"בע (השקעות)ן "שיכון ובינוי נדל515069532מ"קניון שער הצפון ניהול בעקבוצת נתנאל סיידוף2522

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510059769מ"ראגום חברה לפתוח ובנין בעקבוצת נתנאל סיידוף2523

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל512516287מ"ריקטק בעקבוצת נתנאל סיידוף2524

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל514968965מ"ריקטק רעננה נווה זמר בעקבוצת נתנאל סיידוף2525

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510019433מ"שבת אחים בעקבוצת נתנאל סיידוף2526

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל511582959מ"שיבסו ניהול פרויקט בתים בעקבוצת נתנאל סיידוף2527

קבוצת נתנאל סיידוף2528
שיבסו שותפות מוגבלת לנהול פרויקט 

בתים
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל550011217

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510552326מ"בע (השקעות בייזום)ן "שיכון ובינוי נדלקבוצת נתנאל סיידוף2529

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל512035387מ"בע (השקעות)ן "שיכון ובינוי נדלקבוצת נתנאל סיידוף2530

520021171מ"ן בע"שיכון ו בינוי נדל515092609מ"בע (נכסים)ן "שיכון ובינוי נדלקבוצת נתנאל סיידוף2531

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל511767675מ"בע (פרויקטים)ן "שיכון ובינוי נדלקבוצת נתנאל סיידוף2532

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל511015364מ"בע (תיירות)שיכון עובדים קבוצת נתנאל סיידוף2533

קבוצת נתנאל סיידוף2534
תל )שיכון עובדים מעונות הסטודנטים 

מ"בע (אביב
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל513934695

קבוצת נתנאל סיידוף2535
שיסול שותפות מוגבלת לנהול פרויקט 

בתים
520021172מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל550011183

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510440746מ"חברה לפתוח ובניה בע- אשדוד -תלקבוצת נתנאל סיידוף2536

קבוצת נתנאל סיידוף2537
דיור להשכרה נופי בן שמן שותפות 

מוגבלת
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל540313251

קבוצת נתנאל סיידוף2538
Reynolds Consruction Co .

(Nigeria) Ltd
6541C & D (Nigeria) Limited100063645

Solel Boneh (Nigeria) Ltd.6629C & D (Nigeria) Limited100063645קבוצת נתנאל סיידוף2539

D47 Holding Company B.V.100070112תאגיד זר.Housing & Construction (Cz) A.Sקבוצת נתנאל סיידוף2540

Reynolds Fordham Company UsB111360Reynolds SBI Inc100060729קבוצת נתנאל סיידוף2541

קבוצת נתנאל סיידוף2542
Reynolds Fordham Managment 

Corp. Us
B367485Reynolds SBI Inc100060729

קבוצת נתנאל סיידוף2543
Constructora Reynolds De El 

Salvador
תאגיד זר

Reynolds Construction Comp .

Nigeria Ltd - Branch
120000655

קבוצת נתנאל סיידוף2544
Fordham Renaissance Associates 

Corp
222553073

Reynolds Fordham Company 

Us
תאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2545
Fordham Renaissance 

Managment Corp
222750915

Reynolds Fordham 

Management Company Us
תאגיד זר

One Fordham Plaza Llc04-3776764קבוצת נתנאל סיידוף2546
Reynolds Fordham Company 

Us
תאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2547
Solel Boneh International Romania 

S.R.L
12723320SBI Holdings (Cyprus) Limited100060738

C & D (Nigeria) Limited280950SBI International Holdings AG100018356קבוצת נתנאל סיידוף2548

Herouth (Nigeria) Ltd33515SBI International Holdings AG100018356קבוצת נתנאל סיידוף2549

Reynolds SBI Inc540530SBI International Holdings AG100018356קבוצת נתנאל סיידוף2550

תאגיד זרSBI AG Tanzania111101280SBI International Holdings AGקבוצת נתנאל סיידוף2551

SBI Benin S.A.3.2007E+12SBI International Holdings AG100018356קבוצת נתנאל סיידוף2552

קבוצת נתנאל סיידוף2553
SBI Equipment Hire Services 

Limited
127542SBI International Holdings AG100018356
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SBI Holdings (Cyprus) Limited100060738SBI International Holdings AG100018356קבוצת נתנאל סיידוף2554

Solbit Limited Channel Islands62732SBI International Holdings AG100018356קבוצת נתנאל סיידוף2555

Solel Boneh Guatemala S.A.100070070SBI International Holdings AG100018356קבוצת נתנאל סיידוף2556

Solel Boneh S.A. Romania1583379SBI International Holdings AG100018356קבוצת נתנאל סיידוף2557

Sonitra Ghana LtdC0003165590SBI International Holdings AG100018356קבוצת נתנאל סיידוף2558

Sonitra S.A. Ivory Coast3253SBI International Holdings AG100018356קבוצת נתנאל סיידוף2559

קבוצת נתנאל סיידוף2560
Diseno, Construccion, Topografia 

Y Urbanismo S.A.
1277213-5Solel Boneh Guatemala S.A.100070070

Solel Boneh Costa Rica S.A.3101425006Solel Boneh Guatemala S.A.100070070קבוצת נתנאל סיידוף2561

קבוצת נתנאל סיידוף2562
Sonitra Ghana Branch - Hold By 

Sonira I.C.
1963Sonitra S.A. Ivory Coast100070071

קבוצת נתנאל סיידוף2563
Nigerian Construction And Water 

Resources Develop Ltd
1955

Water Resources 

Development (International) 
100070059

קבוצת נתנאל סיידוף2564
Reynolds Consruction Co 

Cameroun
תאגיד זר

Water Resources 

Development (International) 
100070059

קבוצת נתנאל סיידוף2565
Water Resources Development 

(International) N.V.
100070059

 (חוץ-ארצות)פיתוח מקורות מים 

מ"בע
520022500

510524234מ"ר שרותי תכנון מוסדות בע.מ.ת.שקבוצת נתנאל סיידוף2566
 (ארצות חוץ)פיתוח מקורות מים 

מ"בע
520022500

SBI International Holdings AG100018356קבוצת נתנאל סיידוף2567
תשתיות . איי.בי.אס- שיכון ובינוי

מ"בע
520022609

קבוצת נתנאל סיידוף2568
שירותי הנדסה )אי אנד אם -  אס בי  איי 

מ"בע (וכח אדם
513336156

תשתיות . איי.בי.אס- שיכון ובינוי

מ"בע
520022609

510492812מ"סולטרייד בעקבוצת נתנאל סיידוף2569
תשתיות . איי.בי.אס- שיכון ובינוי

מ"בע
520022609

קבוצת נתנאל סיידוף2570
 (שרותי הנדסה)סולל בונה ארצות חוץ 

מ"בע
510515356

תשתיות . איי.בי.אס- שיכון ובינוי

מ"בע
520022609

520022500מ"בע (חוץ-ארצות)פיתוח מקורות מים קבוצת נתנאל סיידוף2571
תשתיות . איי.בי.אס- שיכון ובינוי

מ"בע
520022609

520015140מ"קרקעות חיפה בעקבוצת נתנאל סיידוף2572
תשתיות . איי.בי.אס- שיכון ובינוי

מ"בע
520022609

510288137מ"אמי אדריכלים מהנדסים ויועצים בעקבוצת נתנאל סיידוף2573
תשתיות . איי.בי.אס- שיכון ובינוי 

מ"בע
520022609

קבוצת נתנאל סיידוף2574
מינהל משאבי אנוש ומערכות . מ.מ.מ

מ"מידע בע
510234909

תשתיות . איי.בי.אס- שיכון ובינוי 

מ"בע
520022609

520036104מ"שיכון ובינוי בע520022609מ"תשתיות בע. איי.בי.אס- שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף2575

Solel Boneh FTN S.A.52331032SBI International Holdings AG100070070קבוצת נתנאל סיידוף2576

Solel Boneh Int A.G Cote D'ivoireקבוצת נתנאל סיידוף2577
CIABJ2005B36

79
SBI International Holdings AG100070070

קבוצת נתנאל סיידוף2578
SBI International Holdings N.V 

LTD (Uganda)
F1513SBI International Holdings AG100018356

SBI COLOMBIA SAS9006927863SBI International Holdings AG100018356קבוצת נתנאל סיידוף2579

SBC HIGHWAYS LIMITED10391845קבוצת נתנאל סיידוף2580
Shikun & Binui International 

Holdings AG
100018356

SBC (UGANDA) LIMITED 10081965קבוצת נתנאל סיידוף2581
Shikun & Binui International 

Holdings AG
100018356

SBC (Uganda) LTD (UK Branch)10081965SBI International Holdings AG100018356קבוצת נתנאל סיידוף2582

קבוצת נתנאל סיידוף2583
Reynolds Construction Company 

(Nigeria) Limited (Ghana Branch)
C0003831493

Reynolds Consruction Co .

(Nigeria) Ltd
6541

קבוצת נתנאל סיידוף2584
Reynolds Construction Company 

(Nigeria) Limited (Benin Branch)
3.2009E+12

Reynolds Consruction Co .

(Nigeria) Ltd
6541

קבוצת נתנאל סיידוף2585
Reynolds Construction Company 

(Nigeria) Limited (Uganda Branch)
F.1624

Reynolds Consruction Co .

(Nigeria) Ltd
6541

קבוצת נתנאל סיידוף2586
Reynolds Construction Company 

(Nigeria) Limited (Kenya Branch)
P051241570S

Reynolds Consruction Co .

(Nigeria) Ltd
6541

קבוצת נתנאל סיידוף2587
SBI International Holdings AG 

(Ethiopia Branch)

EIAPC1467351

8567892011
SBI International Holdings AG100018356

קבוצת נתנאל סיידוף2588
Reynolds Construction Company 

(Nigeria) Limited (Tanzania 
134557842

Reynolds Consruction Co .

(Nigeria) Ltd
6541

קבוצת נתנאל סיידוף2589
SBI International Holdings AG 

(Guatemala Branch)
3422305SBI International Holdings AG100018356
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קבוצת נתנאל סיידוף2590
SBI INTERNATIONAL HOLDINGS 

AG (Colombia Branch)
9007977328SBI International Holdings AG100018356

קבוצת נתנאל סיידוף2591
SBI International Holdings AG 

(Romania Branch)
28577077SBI International Holdings AG100018356

קבוצת נתנאל סיידוף2592
SBI International Holdings AG 

(Mozambique Branch)
100847221SBI International Holdings AG100018356

קבוצת נתנאל סיידוף2593
SBI International Holdings AG El 

Salvador Branch
9.89812E+13SBI International Holdings AG100018356

קבוצת נתנאל סיידוף2594
SBI International Holdings AG 

Ghana Branch
EXT906SBI International Holdings AG100018356

קבוצת נתנאל סיידוף2595
SBI International Holdings AG 

Kenya Branch
P051190126JSBI International Holdings AG100018356

קבוצת נתנאל סיידוף2596
Shikun & Binui - S.B.I .

Infrastructure Ltd. (Azerbaijan 
1001840381

תשתיות . איי.בי.אס- שיכון ובינוי

מ"בע
520022609

קבוצת נתנאל סיידוף2597
SBI International Holdings AG 

(Togo Branch)
1000166023SBI International Holdings AG100018356

RCC SBI Holdings UK Limited13576212SBI International Holdings AG100018356קבוצת נתנאל סיידוף2598

קבוצת נתנאל סיידוף2599
SBI CONSTRUCTION TANZANIA 

LIMITED
155955996SBI International Holdings AG100018356

520036104מ"שיכון ובינוי בע520007766מ"סולל בונה בע- מקימים ומייסדים קבוצת נתנאל סיידוף2600

520036104מ"שיכון ובינוי בע520022609מ"תשתיות בע. איי.בי.אס- שיכון ובינויקבוצת נתנאל סיידוף2601

קבוצת נתנאל סיידוף2602
 (בנין ותשתית)סולל בונה - שיכון ובינוי 

מ"בע
520036104מ"שיכון ובינוי בע520040882

520036104מ"שיכון ובינוי בע520022625מ"סולל בונה תשתיות בע- שיכון ובינוי קבוצת נתנאל סיידוף2603

520036104מ"שיכון ובינוי בע510459928מ"שיכון ובינוי אנרגיה בעקבוצת נתנאל סיידוף2604

520036104מ"שיכון ובינוי בע520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדלקבוצת נתנאל סיידוף2605

520036104מ"שיכון ובינוי בע512928805מ"שיכון ובינוי סביבה בעקבוצת נתנאל סיידוף2606

520036104מ"שיכון ובינוי בעתאגיד זר.Shikun & Binui Europe B.Vקבוצת נתנאל סיידוף2607

520036104מ"שיכון ובינוי בעתאגיד זרshikun & Binui USA partnershipקבוצת נתנאל סיידוף2608

520036104מ"שיכון ובינוי בע510020548מ"סוב חב לנכסים ונאמנות בעקבוצת נתנאל סיידוף2609

520036104מ"שיכון ובינוי בעתאגיד זרShikun & Binui (Concessions) AGקבוצת נתנאל סיידוף2610

קבוצת נתנאל סיידוף2611
Shikun & Binui Concessions USA 

Partnership
520036104מ"שיכון ובינוי בעתאגיד זר

520036104מ"שיכון ובינוי בעתאגיד זרShikun & Binui Prosperidad AGקבוצת נתנאל סיידוף2612

520036104מ"שיכון ובינוי בעתאגיד זרShikun & Binui VT AGקבוצת נתנאל סיידוף2613

520036104מ"שיכון ובינוי בע515756583מ"מוצא להר בעקבוצת נתנאל סיידוף2614

520036104מ"שיכון ובינוי בע515761013מ"תפעול ותחזוקה בע- דרך רמהקבוצת נתנאל סיידוף2615

51298805מ"שיכון ובינוי סביבה בע512251638מ"כרכור בע- משאבי מים פרדס חנה קבוצת נתנאל סיידוף2616

קבוצת נתנאל סיידוף2617
בית חרושת למקררים חשמליים קור עוז 

מ"בע
520022625מ"שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע510333446

520022625מ"שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע511582777מ"סבח ניהול פרויקט בתים בעקבוצת נתנאל סיידוף2618

520022625מ"שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע510339401מ"מפיצים בעקבוצת נתנאל סיידוף2619

קבוצת נתנאל סיידוף2620
מיחזור כבישים בחם - ב "חברת מכ

מ"בע (נהול)
520022625מ"שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע511607855

520022625מ"שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע510603178מ" בע1972מפיצים חברה להפצה ושווק קבוצת נתנאל סיידוף2621

תאגיד זרShikun & Binui VT AGתאגיד זרPerimetral Oriental de Bogota SASקבוצת נתנאל סיידוף2622

תאגיד זרShikun & Binui VT AGתאגיד זרSBL concessions SASקבוצת נתנאל סיידוף2623

קבוצת נתנאל סיידוף2624
Colombiana Inversiones De 

Infraestructuras SAS
תאגיד זרShikun & Binui VT AGתאגיד זר

תאגיד זר KBP Holdingsתאגיד זר.K.B.P. Business Park  Sp. z o.oקבוצת נתנאל סיידוף2625
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520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל511952087מ"פרוייקט גלילות בע. ג.פקבוצת נתנאל סיידוף2626

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל512814492מ"אילנות אביב בעקבוצת נתנאל סיידוף2627

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל520011552מ"בית ומעון בעקבוצת נתנאל סיידוף2628

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל520011545מ"דירה בעקבוצת נתנאל סיידוף2629

510332414מ"ארזל בע510269202מ" בבני ברק בע6195חברה לפתוח גוש קבוצת נתנאל סיידוף2630

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל520013103מ"אביב בע-מבנים תלקבוצת נתנאל סיידוף2631

510562283מ"אור ים בינוי ופיתוח בע512737453מ"מגדלי אשרמן ניהול ואחזקה בעקבוצת נתנאל סיידוף2632

511015398מ"ב השקעות בפתוח ומסחר בע"סו510238199מ"מבני תעשיה ישראל אמריקה בעקבוצת נתנאל סיידוף2633

510562283מ"אור ים בינוי ופיתוח בע510986359מ"ים השקעות בע-אורקבוצת נתנאל סיידוף2634

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל520016197מ"איכסון בעקבוצת נתנאל סיידוף2635

520021171מ"ארזל בע511638165מ"ארזלינה בעקבוצת נתנאל סיידוף2636

510381163מ"חברת מלונות ונופש אשדוד בע510372097מ"בוסתן אשדוד בעקבוצת נתנאל סיידוף2637

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510231285מ"אביב בע-בתי אביב בתלקבוצת נתנאל סיידוף2638

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510208788מ" מעונות אלף בע6107גוש קבוצת נתנאל סיידוף2639

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510208804מ" מעונות בית בע6107גוש קבוצת נתנאל סיידוף2640

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510208812מ" מעונות גימל בע6107גוש קבוצת נתנאל סיידוף2641

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510208796מ" מעונות דלית בע6107גוש קבוצת נתנאל סיידוף2642

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510272511מ'' בע6527 בגוש 84 ו 11חלקות קבוצת נתנאל סיידוף2643

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510112691מ"יכין שכון בעקבוצת נתנאל סיידוף2644

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510234792מ"בע (1961)מגורי הירקון קבוצת נתנאל סיידוף2645

520038035מ"בע (ישראל)סקום 511855561מ"מרכזינה בעקבוצת נתנאל סיידוף2646

520006271מ"שכון חברה לשכונות עובדים בע510071004מ''נוה מרגוע בעקבוצת נתנאל סיידוף2647

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510071012מ''נוה נוף בעקבוצת נתנאל סיידוף2648

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510071285מ"נוה שקמה בעקבוצת נתנאל סיידוף2649

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510345366מ" חיפה בע10883נכסי גוש קבוצת נתנאל סיידוף2650

512035387מ"בע (השקעות)ן "שיכון ובינוי נדל511015398מ"ב השקעות בפתוח ומסחר בע"סוקבוצת נתנאל סיידוף2651

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל513406207מ"שיכון עובדים הנפקות בעקבוצת נתנאל סיידוף2652

512035387מ"בע (השקעות)ן "שיכון ובינוי נדל511015380מ"שיכון עובדים השקעות באנרגיה בעקבוצת נתנאל סיידוף2653

520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל570011841מ"אגודה שיתופית לשכון בישראל בעקבוצת נתנאל סיידוף2654

קבוצת נתנאל סיידוף2655
" הכרמל הצרפתי"בתים משותפים 

מ"בחיפה אגודה שיתופית בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל570015099

קבוצת נתנאל סיידוף2656
" הגליל' המשך רח"בתים משותפים 

מ"בחיפה אגודה שיתופית בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל570015107

קבוצת נתנאל סיידוף2657
בחיפה " 'כרמליה א"בתים משותפים 

מ"אגודה שיתופית בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל570015081

קבוצת נתנאל סיידוף2658
א אגודה "בדרום ת' בתים משותפים א

מ"שיתופית לשכון בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל570015644

קבוצת נתנאל סיידוף2659
 בחדרה 10049בתים משותפים בגוש 

מ''בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל510247596

קבוצת נתנאל סיידוף2660
א אגודה "בתים משותפים בדרום ת

מ"שיתופית לשכון בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל570015636

קבוצת נתנאל סיידוף2661
בתים משותפים בכרמל המערבי אגודה 

מ"שיתופית לשכון בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל570015479
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קבוצת נתנאל סיידוף2662
אגודה ' בתים משותפים בכרמל צרפתי ב

מ"שיתופית לשיכון בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל570015420

קבוצת נתנאל סיידוף2663
אגודה ' בתים משותפים בכרמל צרפתי ג

מ"שיתופית לשיכון בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל570015438

קבוצת נתנאל סיידוף2664
אגודה ' בתים משותפים בכרמל צרפתי ד

מ"שיתופית לשכון בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל570015446

קבוצת נתנאל סיידוף2665
אגודה ' בתים משותפים בכרמל צרפתי ה

מ"שיתופית לשכון בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל570015453

קבוצת נתנאל סיידוף2666
אגודה ' בתים משותפים בכרמל צרפתי ו

מ"שתופית לשכון בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל570015461

קבוצת נתנאל סיידוף2667
בתים משותפים בעפולה אגודה שתופית 

מ"לשכון בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל570015388

קבוצת נתנאל סיידוף2668
בחיפה ' בתים משותפים ברמות רמז ב

מ"אגודה שתופית לשכון בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל570015834

קבוצת נתנאל סיידוף2669
בחיפה אגודה ' בתים משותפים כרמליה ב

מ"שתופית לשכון בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל570015495

קבוצת נתנאל סיידוף2670
א אגודה שיתופית "בת- ' נוח לשם ג

מ"לשכון בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל570015263

קבוצת נתנאל סיידוף2671
אביב -שכון פועלים ברחוב המשנה בתל

מ"אגודה שיתופית בע
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל570014068

קבוצת נתנאל סיידוף2672
שיכון ובינוי דיור להשכרה אור יהודה 

שותפות מוגבלת
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל540310497

קבוצת נתנאל סיידוף2673
דיור להשכרה נופי בן שמן שותפות 

מוגבלת
520021171מ"ן בע"שיכון ובינוי נדל540313251

תאגיד זרShikun & Binui VT AGתאגיד זר.VT FINANCE Ltdקבוצת נתנאל סיידוף2674

512928805מ"שיכון ובינוי סביבה בעתאגיד זרמ"בע (2003)אלקון מרכז מיחזור קבוצת נתנאל סיידוף2675

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרSouth Grove EO, LLC 10קבוצת נתנאל סיידוף2676

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרWestlake Investors, LLC 309קבוצת נתנאל סיידוף2677

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר Greenbush, LLC 7353קבוצת נתנאל סיידוף2678

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרPhillips Street, LLC 910קבוצת נתנאל סיידוף2679

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרAlamar SA, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2680

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר Avante TIC I, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2681

-נתנאל סיידוףתאגיד זרAventerra Management, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2682

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרC.F. Bridgeport, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2683

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרCapital Foresight Blythe, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2684

קבוצת נתנאל סיידוף2685
Capital Foresight Communities I ,

LP
תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2686
Capital Foresight Communities III ,

LP
תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2687
Capital Foresight Communities 

Management II, LLC
תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2688
Capital Foresight Communities 

Management, LLC
-נתנאל סיידוףתאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2689
Capital Foresight Food & 

Beverage II, LLC
תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2690
Capital Foresight Food & 

Beverage, LLC
תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2691
Capital Foresight Golf & Fitness II ,

LLC
תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2692
Capital Foresight Golf & Fitness ,

LLC
תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2693
Capital Foresight Hedge 

Management, LLC
תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרCapital Foresight Hedge, LPקבוצת נתנאל סיידוף2694

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרCapital Foresight Investments, LPקבוצת נתנאל סיידוף2695

קבוצת נתנאל סיידוף2696
Capital Foresight Israel 

Investments Company, LLC 
תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרCapital Foresight Spectrum, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2697
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תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרCapital Foresight, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2698

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרCapital Foresight, LPקבוצת נתנאל סיידוף2699

קבוצת נתנאל סיידוף2700
Capital Foresight-North Pointe ,

LLC
תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרCapital Foresight-Virgil, LPקבוצת נתנאל סיידוף2701

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרCapital Source, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2702

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרCasa Hermosa, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2703

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר CF Astoria Holding Company, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2704

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר CF Astoria, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2705

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרCF Aventerra I 2014, LPקבוצת נתנאל סיידוף2706

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרCF Aventerra II 2014, LPקבוצת נתנאל סיידוף2707

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר CF Capri Apartments, LPקבוצת נתנאל סיידוף2708

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרCF Citrus Breeze 2014, LPקבוצת נתנאל סיידוף2709

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרCF Cure, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2710

קבוצת נתנאל סיידוף2711
CF Fedora Holding Company I ,

LLC 
תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2712
CF Fedora Holding Company II ,

LLC 
תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר CF Fedora I, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2713

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר CF Fedora II, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2714

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר CF Franklin SUB, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2715

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרCF Franklin, LPקבוצת נתנאל סיידוף2716

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרCF Investments Management, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2717

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר CF La Brea I, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2718

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר CF Las Brisas, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2719

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרCF Lido Homes, LPקבוצת נתנאל סיידוף2720

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרCF M' Sole, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2721

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרCF Melrose, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2722

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרCF Parkview, LPקבוצת נתנאל סיידוף2723

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר CF Renton, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2724

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרCF Saticoy, LPקבוצת נתנאל סיידוף2725

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרCF Springs, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2726

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרCF Talbot, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2727

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרCF Terra Vista, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2728

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרCF Tuscany 2014, LPקבוצת נתנאל סיידוף2729

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרCF-HHC, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2730

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר CF-Parthenia III, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2731

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר CF-Walker Building, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2732

-נתנאל סיידוףתאגיד זרDouble Jay Trustקבוצת נתנאל סיידוף2733
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תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרFontana AV Management, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2734

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרForesight Tech, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2735

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרGateway Las Vegas Venture, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2736

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר Gateway LV OZ Fund, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2737

קבוצת נתנאל סיידוף2738
Glenwood Apartments Holding 

Company I, LLC 
תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר

קבוצת נתנאל סיידוף2739
Glenwood Apartments Holding 

Company II, LLC 
תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר Harpatkah Associates, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2740

קבוצת נתנאל סיידוף2741
Hollywood Off-Vine Management ,

LLC
תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרHollywood Off-Vine, LPקבוצת נתנאל סיידוף2742

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרLas Brisas Venture, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2743

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרLB Capital Foresight, LPקבוצת נתנאל סיידוף2744

קבוצת נתנאל סיידוף2745
Long Beach Development 

Associates, LP
תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר

-נתנאל סיידוףתאגיד זרNaty Saidoff, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2746

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרParkview Condominums, LPקבוצת נתנאל סיידוף2747

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרRenaissance Bliss, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2748

קבוצת נתנאל סיידוף2749
Royal Palms Condos Holding 

Company, LLC
תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר

-נתנאל סיידוףתאגיד זר Saidoff Enterprises, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2750

-נתנאל סיידוףתאגיד זרSaidoff Foresight Foundationקבוצת נתנאל סיידוף2751

-נתנאל סיידוףתאגיד זרSaidoff Foresight, LPקבוצת נתנאל סיידוף2752

-נתנאל סיידוףתאגיד זרSaidoff, Incקבוצת נתנאל סיידוף2753

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר Sharon G Mama, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2754

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרUrban Foresight III, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2755

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר Urban Foresight IV, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2756

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרUrban Foresight V, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2757

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זר Urban Foresight, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2758

תאגיד זרCapital Foresight, LPתאגיד זרValley Glen Vanowen, LLCקבוצת נתנאל סיידוף2759

515862522מ"שמעונוב נאמנויות בע515862522 מ"בע (2018)קבוצת סיידוף ישראל קבוצת נתנאל סיידוף2760

-נתנאל סיידוף515862522מ"שמעונוב נאמנויות בעקבוצת נתנאל סיידוף2761

-ליאורה עופר512834029מ"אורו ייעוץ וניהול בעקבוצת עופר השקעות2762

-ליאורה עופר512758616מ"אורו השקעות בעקבוצת עופר השקעות2763

-ליאורה עופר511177057מ"עופר קיט ונופש בעקבוצת עופר השקעות2764

512758616מ"אורו השקעות בע511394546מ"בע (1989)אחים עופר אחזקות קבוצת עופר השקעות2765

511394546מ"בע (1989)אחים עופר אחזקות 512567678מ"אחים עופר אחזקת נכסים בעקבוצת עופר השקעות2766

512567678מ"אחים עופר אחזקת נכסים בע512008137מ"בע. מ.ב.א.עקבוצת עופר השקעות2767

512567678מ"אחים עופר אחזקת נכסים בע520006008מ"עופר פיתוח והשקעות בעקבוצת עופר השקעות2768

520006008מ"עופר פיתוח והשקעות בע510614936מ"בע (נצרת)עופר פיתוח נכסי תעשיה קבוצת עופר השקעות2769
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520006008מ"עופר פיתוח והשקעות בע512008103מ"בע. מ.ב.א.כקבוצת עופר השקעות2770

-ליאורה עופר512758616מ"אורו השקעות בעקבוצת עופר השקעות2771

512758616מ"אורו השקעות בע510160781מ"עופר השקעות בעקבוצת עופר השקעות2772

510160781מ"עופר השקעות בע510663255מ"בע (ד"חיפה תשל)אחים עופר קבוצת עופר השקעות2773

510160781מ"עופר השקעות בע512167057מ"בע (ירושלים)אחים עופר קבוצת עופר השקעות2774

510160781מ"עופר השקעות בע512306721מ"אחים עופר השקעות חוץ בעקבוצת עופר השקעות2775

510160781מ"עופר השקעות בע510612690מ"עופר מרכזים בעקבוצת עופר השקעות2776

510160781מ"עופר השקעות בע511714479מ"יוליעד בע-כרמליקבוצת עופר השקעות2777

510160781מ"עופר השקעות בע511009128מ"מליסה בעקבוצת עופר השקעות2778

510160781מ"עופר השקעות בע520037789מ"מליסרון בעקבוצת עופר השקעות2779

510160781מ"עופר השקעות בע513973024מ"נוף רגבים בעקבוצת עופר השקעות2780

510160781מ"עופר השקעות בעתאגיד זר. MISTLETOE HOLDING B.Vקבוצת עופר השקעות2781

510160781מ"עופר השקעות בע520034307מ"עופר סחף בעקבוצת עופר השקעות2782

510160781מ"עופר השקעות בע510560469הנדסה- אחים עופר קבוצת עופר השקעות2783

510160781מ"עופר השקעות בע511837999מ"מבני עופרים בעקבוצת עופר השקעות2784

510160781מ"עופר השקעות בע520032962מ"חוף האלמוג אילת בעקבוצת עופר השקעות2785

510560469מ"הנדסה ופיתוח בע- אחים עופר 514486182מ"בע (ניהול) 10הרברט סמואל קבוצת עופר השקעות2786

510560469מ"הנדסה ופיתוח בע- אחים עופר 511932923מ"רזידנס טאוורס בעקבוצת עופר השקעות2787

510560469מ"אחים עופר הנדסה ופיתוח בע550012496שותפות מוגבלת- 1992מרינה אשקלון קבוצת עופר השקעות2788

510560469מ"הנדסה ופיתוח בע- אחים עופר 511716920מ"בע (1992) (ניהול)מרינה אשקלון קבוצת עופר השקעות2789

520034307מ"עופר סחף בע520036237מ"עופר מרכזי מסחר בעקבוצת עופר השקעות2790

קבוצת עופר השקעות2791
די החברה הישראלית להשקעות . אי. סי

מ"ופתוח בע
520034308מ"עופר סחף בע511502460

510160781מ"עופר השקעות בע514534833מ"עופר השקעות מקורות אנרגיה בעקבוצת עופר השקעות2792

510160782מ"עופר השקעות בע512442773מ"פאוורקון בקרה ממוחשבת בעקבוצת עופר השקעות2793

קבוצת עופר השקעות2794
 (ניהול)עופר השקעות יזמות ואנרגיה 

מ"בע
510160782מ"עופר השקעות בע514507078

510160782מ"עופר השקעות בע511511149מ"בע (מסחר)סם שכטר קבוצת עופר השקעות2795

520037789מ"מליסרון בע511878241מ"חוצות המפרץ חיפה בעקבוצת עופר השקעות2796

520037789מ"מליסרון בע520024191מ"קניון רמת אביב בעקבוצת עופר השקעות2797

520037789מ"מליסרון בע511250193מ"קריון מרכז קניות בעקבוצת עופר השקעות2798

520037789מ"מליסרון בע513448969מ"ישראל השקעות בע- בריטיש קבוצת עופר השקעות2799

520037789מ"מליסרון בעתאגיד זר.Minron CPH2 Kftקבוצת עופר השקעות2800

520037789מ"מליסרון בעתאגיד זר.Minron Kftקבוצת עופר השקעות2801

511878241מ"חוצות המפרץ חיפה בע512034265מ"חברת ניהול בע- חוצות המפרץ קבוצת עופר השקעות2802

513448969מ"ישראל השקעות בע- בריטיש 513743674מ"אירוס הגלבוע בעקבוצת עופר השקעות2803

513448969מ"ישראל השקעות בע- בריטיש 520031543מ"ריט בע-נכסי אזוקבוצת עופר השקעות2804

513448969מ"ישראל השקעות בע- בריטיש 520030404מ"בע (צפון)בריטיש ישראל הייטק קבוצת עופר השקעות2805
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520031543מ"ריט בע-נכסי אזו510125412מ"שירותי ניהול בע- מיי עופר קבוצת עופר השקעות2806

520030842מ"ן בע"כלל השקעות בנדל512194168מ"ל תעשיות בע"אזורי מלקבוצת עופר השקעות2807

520031543מ"ריט בע-נכסי אזו511164766מ"ריט הנדסה וקבלנות בע-אזוקבוצת עופר השקעות2808

520031543מ"ריט בע-נכסי אזו510758329מ"בע (ריט-אזו)מרכזי מסחר קבוצת עופר השקעות2809

520030842מ"ן בע"כלל השקעות בנדל512266073מ"בע (בית המילניום)מליסרון קבוצת עופר השקעות2810

510758329מ"בע (ריט-אזו)מרכזי מסחר 510816440מ"אבנת בעקבוצת עופר השקעות2811

510816440מ"אבנת בע513698365מ"אבנת השכרות בעקבוצת עופר השקעות2812

510758329מ"בע (ריט-אזו)מרכזי מסחר 513872499מ"א הנגב יזמות והשקעות בע.ל.מקבוצת עופר השקעות2813

511864704מ"הטיילת קניונים בע- הראל 520043746מ" בע1993החזקות  (ישראל)פיצה האט קבוצת עופר השקעות2814

511864704מ"הטיילת קניונים בע- הראל 511566572מ"ד עמרי ורועי בע.ר.עקבוצת עופר השקעות2815

511566572מ"ד עמרי ורועי בע.ר.ע511566598מ"קניון הראל בעקבוצת עופר השקעות2816

520030404מ"בע (צפון)בריטיש ישראל הייטק 512119595מ"חברה בע  (1995)שער יקנעם קבוצת עופר השקעות2817

510758329מ"בע (ריט-אזו)מרכזי מסחר 513640003מ"ריט רחובות בע-אזוקבוצת עופר השקעות2818

510758329מ"בע (ריט-אזו)מרכזי מסחר 513730481מ"ריט בילו סנטר בע-אזוקבוצת עופר השקעות2819

510758329מ"בע (ריט-אזו)מרכזי מסחר 512008285מ"בע (בריטיש ישראל)קניון סירקין קבוצת עופר השקעות2820

520031543מ"ריט בע-נכסי אזו510909997מ"מאגר אוקיאנוס במרינה בעקבוצת עופר השקעות2821

520031543מ"ריט בע-נכסי אזו512957150מ"אזורי פארק בעקבוצת עופר השקעות2822

510125412מ"שירותי ניהול בע- מיי עופר 520030842מ"ן בע"כלל השקעות בנדלקבוצת עופר השקעות2823

510758329מ"בע (ריט-אזו)מרכזי מסחר 510624133מ"בע (1972)עוז טכנולוגיות קבוצת עופר השקעות2824

510758329מ"בע (ריט-אזו)מרכזי מסחר 513923300מ"ריט הדר בע-אזוקבוצת עופר השקעות2825

510758329מ"בע (ריט-אזו)מרכזי מסחר 511644825מ"קניון הצפון נהריה נכסים בעקבוצת עופר השקעות2826

510758329מ"בע (ריט-אזו)מרכזי מסחר 511864704מ"הטיילת קניונים בע- הראל קבוצת עופר השקעות2827

512119595מ"חברה בע  (1995)שער יקנעם 550014666שותפות מוגבלת- שער יקנעם קבוצת עופר השקעות2828

520024191מ"קניון רמת אביב בע514423888מ"בע (.מ.ה.כ.ב)אחזקת חניונים קבוצת עופר השקעות2829

520037789מ"מליסרון בע511403198מ"עופר נכסי רעננה בעקבוצת עופר השקעות2830

520031543מ"ריט בע-נכסי אזו512151515מ"מאגר אוקינוס מלון דירות בעקבוצת עופר השקעות2831

510758329מ"בע (ריט-אזו)מרכזי מסחר 512666538מ"קניון הצפון נהריה תפעול בעקבוצת עופר השקעות2832

520037789מ"מליסרון בע512523994מ"ניהול בע- סביוני מליסרון קבוצת עופר השקעות2833

511403198מ"עופר נכסי רעננה בע512598202מ"בע (ניהול)קניון רננים קבוצת עופר השקעות2834

520024191מ"קניון רמת אביב בע512506452מ"ניהול ואחזקה בע- קניון אביב קבוצת עופר השקעות2835

520024191מ"קניון רמת אביב בע512506684מ"בע (1997)חניון קניון אביב קבוצת עופר השקעות2836

513730481מ"ריט בילו סנטר בע-אזו513880021מ"חבצלת הצעירה בילו בעקבוצת עופר השקעות2837

-דנה עזריאלי חכיםAzrieli Holdings inc4455916קבוצת עזריאלי2838

-דנה עזריאלי חכים513871244מ"דן בריבוע בעקבוצת עזריאלי2839

513871244מ"דן בריבוע בע513872770מ"קנדן מגורים בעקבוצת עזריאלי2840

-דנה עזריאלי חכים514326834מ"קנדן שירותי ניהול בעקבוצת עזריאלי2841
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-דנה עזריאלי חכים514547603מ"קנדן אחזקות בעקבוצת עזריאלי2842

-דנה עזריאליתאגיד זרCanada Inc 7852703קבוצת עזריאלי2843

-נעמי עזריאליAzrieli Holdings inc4455916קבוצת עזריאלי2844

-נעמי עזריאליתאגיד זר.Omico Investments Incקבוצת עזריאלי2845

-נעמי עזריאליתאגיד זר.Canada Inc 8585539קבוצת עזריאלי2846

-נעמי עזריאליתאגיד זרCanada Inc 7852711קבוצת עזריאלי2847

-נעמי עזריאליתאגיד זרOmico Residential Properties Ltdקבוצת עזריאלי2848

-נעמי עזריאליתאגיד זרOmico NY Limited Partnershipקבוצת עזריאלי2849

Nadav Investements Inc2753251Azrieli Holdings inc4455916קבוצת עזריאלי2850

510960719Nadav Investements Inc2753251מ"קבוצת עזריאלי בעקבוצת עזריאלי2851

510960719מ"קבוצת עזריאלי בע512340480מ"קניון עזריאלי בעקבוצת עזריאלי2852

510960719מ"קבוצת עזריאלי בע512340498מ"מרכז עזריאלי בעקבוצת עזריאלי2853

510960719מ"קבוצת עזריאלי בע511633158מ"קנית השלום השקעות בעקבוצת עזריאלי2854

510960719מ"קבוצת עזריאלי בע511676876מ"בע (יזום וניהול)קניון מרכז עזריאלי קבוצת עזריאלי2855

510960719מ"קבוצת עזריאלי בע511686206מ"חניון מרכז עזריאלי בעקבוצת עזריאלי2856

510960719מ"קבוצת עזריאלי בע511220493מ"בע (יזום וניהול)קניון הנגב קבוצת עזריאלי2857

511572083מ"בע (1991)אוצם יזמות והשקעות 514517028מ"בע (יזום וניהול)קניון עזריאלי עכו קבוצת עזריאלי2858

510960719מ"קבוצת עזריאלי בע511518847מ"בע (יזום וניהול)קניון ירושלים קבוצת עזריאלי2859

511633158מ"קנית השלום השקעות בע511764656מ"גמל תשואה להשקעות בעקבוצת עזריאלי2860

510960719מ"קבוצת עזריאלי בע512743030מ"בע (יזום וניהול)מגדלי מרכז עזריאלי קבוצת עזריאלי2861

511764656מ"גמל תשואה להשקעות בע512468778מ"מרגלית השרון תפעול בעקבוצת עזריאלי2862

510960719מ"קבוצת עזריאלי בע512695974מ"קניון חולון ניהול ואחזקה בעקבוצת עזריאלי2863

511633158מ"קנית השלום השקעות בע511628364מ"להשקעות מכבים בע' עצמה ושותקבוצת עזריאלי2864

511633158מ"קנית השלום השקעות בע512227869מ"בע (יזום וניהול)קניון מודיעין קבוצת עזריאלי2865

קבוצת עזריאלי2866
יזום וניהול  (מגורים)קניון עזריאלי מודיעין 

מ"בע
511633158מ"קנית השלום השקעות בע514212737

קבוצת עזריאלי2867
יזום  (משרדים)קניון עזריאלי מודיעין 

מ"וניהול בע
511633158מ"קנית השלום השקעות בע514212729

510960719מ"קבוצת עזריאלי בע511572083מ"בע (1991)אוצם יזמות והשקעות קבוצת עזריאלי2868

510960719מ"קבוצת עזריאלי בע514249515מ"קניון גבעתים יזום וניהול בעקבוצת עזריאלי2869

510960719מ"קבוצת עזריאלי בע510961014מ"בע (יזום וניהול)קניון אילון קבוצת עזריאלי2870

510960719מ"קבוצת עזריאלי בע514393263מ"בע (יזום וניהול)קניון עזריאלי חיפה קבוצת עזריאלי2871

510960719מ"קבוצת עזריאלי בע510534605מ"בע (איקונסלט)אינטרנשיול קונסלטנטס קבוצת עזריאלי2872

511637324מ"בע. ר.א.אורבן אקבוצת עזריאלי2873
 (איקונסלט)אינטרנשיול קונסלטנטס 

מ"בע
510534605

קבוצת עזריאלי2874
 (יזום וניהול)קניון עזריאלי קרית אתא 

מ"בע
511764656מ"גמל תשואה להשקעות בע514517010

511764656מ"גמל תשואה להשקעות בע512727165מ"הרצליה ביזנס פארק תפעול בעקבוצת עזריאלי2875

511572083מ"בע (1991)אוצם יזמות והשקעות 511569592מ"קנאור ניהול ואחזקה בעקבוצת עזריאלי2876

511572083מ"בע (1991)אוצם יזמות והשקעות 514917178מ"מרכז עזריאלי חולון יזום וניהול בעקבוצת עזריאלי2877
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510960719מ"קבוצת עזריאלי בע514120237מ"עזריאלי אי קומרס בעקבוצת עזריאלי2878

514120237מ"עזריאלי אי קומרס בע514704154מ"פליי בע2בייקבוצת עזריאלי2879

510960719מ"קבוצת עזריאלי בע514030576מ"דיור מוגן מודיעין בעקבוצת עזריאלי2880

511633158מ"קנית השלום השקעות בע515413409מ"פאלאס רשת בתי דיור מוגן בעקבוצת עזריאלי2881

515413409מ"פאלאס רשת בתי דיור מוגן בע513021741מ"חברה לדיור מוגן בע- פאלאס אמריקה קבוצת עזריאלי2882

515413409מ"פאלאס רשת בתי דיור מוגן בע520033150מ"דיור מוגן בע- אחוזת בית רעננה קבוצת עזריאלי2883

520033150מ"דיור מוגן בע-אחוזת בית רעננה510818016מ"מליבו ייזום בעקבוצת עזריאלי2884

510960719מ"קבוצת עזריאלי בע514812049מ"בע (יזום וניהול)קניון עזריאלי שרונה קבוצת עזריאלי2885

511572083מ"בע (1991)אוצם יזמות והשקעות 515009678מ"בע (יזום וניהול)קניון עזריאלי ראשונים קבוצת עזריאלי2886

511572083מ"בע (1991)אוצם יזמות והשקעות 514689405מ"בע (יזום וניהול)קניון עזריאלי רמלה קבוצת עזריאלי2887

510960719מ"קבוצת עזריאלי בע515436673מ"מגדלי עזריאלי שרונה בעקבוצת עזריאלי2888

511633158מ"קנית השלום השקעות בע515453124מ"בע (משרדים)עזריאלי ראשונים קבוצת עזריאלי2889

510960719מ"קבוצת עזריאלי בע515403590מ"עזריאלי טאון ניהול ואחזקה בעקבוצת עזריאלי2890

510960719מ"קבוצת עזריאלי בע515403608מ"הר ציון מלונאות ניהול ואחזקה בעקבוצת עזריאלי2891

AG Plaza at Enclave , LP.510960719תאגיד זר.AG Nihul US, LLCקבוצת עזריאלי2892

קבוצת עזריאלי2893
.SOUTH POST OAK GENERAL 

INC
511633158מ"קנית השלום השקעות בעתאגיד זר

קבוצת עזריאלי2894
.SOUTH POST OAK HOLDINGS 

LP
511633158מ"קנית השלום השקעות בעתאגיד זר

511633158מ"קנית השלום השקעות בעתאגיד זרRIVERCAN GP LLC.קבוצת עזריאלי2895

511633158מ"קנית השלום השקעות בעתאגיד זרRIVERCAN LP.קבוצת עזריאלי2896

קבוצת עזריאלי2897
.Three Galleria Office Buildings 

LLC
תאגיד זר

.Three Galleria Office 

Buildings Member, LP
תאגיד זר

קבוצת עזריאלי2898
.Three Galleria Office Buildings 

Member, LP
תאגיד זר

.AG Galleria Office Buildings ,

LP - שותף כללי
תאגיד זר

קבוצת עזריאלי2899
.Three Galleria Office Buildings 

Member GP, LLC
511633158מ"קנית השלום השקעות בעתאגיד זר

תאגיד זרAG Galleria Office Buildings, LP.קבוצת עזריאלי2900
.AG Galleria Office Building 

Partner #1, LP
תאגיד זר

קבוצת עזריאלי2901
.AG Galleria Office Building 

Partner #1, LP
510960719מ"קבוצת עזריאלי בעתאגיד זר

קבוצת עזריאלי2902
.AG Galleria Office Buildings 

Partner #2, LP
510960719מ"קבוצת עזריאלי בעתאגיד זר

510960719מ"קבוצת עזריאלי בעתאגיד זרAG Plaza At Enclave LP.קבוצת עזריאלי2903

תאגיד זרAG Plaza At Enclave LP.תאגיד זרAG Plaza At Enclave Inc.קבוצת עזריאלי2904

תאגיד זרAG Plaza At Enclave Inc.תאגיד זרAG Plaza At Enclave LLC.קבוצת עזריאלי2905

510960719מ"קבוצת עזריאלי בעתאגיד זרAG US Real Estate GP, LLC.קבוצת עזריאלי2906

510960719מ"קבוצת עזריאלי בעתאגיד זרAG 8 West Centre LP.קבוצת עזריאלי2907

תאגיד זרAG 8 West Centre LP.תאגיד זרAG 8 West Centre Inc.קבוצת עזריאלי2908

תאגיד זרAG 8 West Centre Inc.תאגיד זרAG 8 West Centre, LLC.קבוצת עזריאלי2909

510960719מ"קבוצת עזריאלי בעתאגיד זרAG Two Aspen LP.קבוצת עזריאלי2910

תאגיד זרAG Two Aspen LP.תאגיד זרAG Two Aspen Inc.קבוצת עזריאלי2911

תאגיד זרAG Two Aspen Inc.תאגיד זרAG Two Aspen ,LLC.קבוצת עזריאלי2912

תאגיד זרAG Plaza At Enclave Inc.תאגיד זרAG Sandbridge, LLC.קבוצת עזריאלי2913
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510960719מ"קבוצת עזריאלי בעתאגיד זר.AG San Clemente 3700 LPקבוצת עזריאלי2914

תאגיד זר.AG San Clemente 3700 LPתאגיד זר.AG San Clemente 3700 INCקבוצת עזריאלי2915

תאגיד זר.AG San Clemente 3700 INCתאגיד זר.AG San Clemente 3700 LLCקבוצת עזריאלי2916

510960719מ"קבוצת עזריאלי בעתאגיד זר.Azrieli Data Centers, LLCקבוצת עזריאלי2917

520037177מ"גרנית הכרמל השקעות בע560011306סונאפקו בנק סטריט קורפוריישןקבוצת עזריאלי2918

-שרון עזריאליAzrieli Holdings inc4455916קבוצת עזריאלי2919

קבוצת עזריאלי2920
Créations Sharon R. Azrieli -  

6011667 Canada Inc.
-שרון עזריאליתאגיד זר

-שרון עזריאליתאגיד זר.Canada Inc 4287690קבוצת עזריאלי2921

קבוצת עזריאלי2922
Avishar Properties Inc. – 6100 

Trans Canada Building
-שרון עזריאליתאגיד זר

-שרון עזריאליתאגיד זר.Viva!Diva! Can Incקבוצת עזריאלי2923

תאגיד זר.Viva!Diva! Can Incתאגיד זר.Viva!Diva! US Incקבוצת עזריאלי2924

-שרון עזריאליתאגיד זרAlberta ULC 1992671קבוצת עזריאלי2925

-שרון עזריאליתאגיד זר.Canbonim Ltdקבוצת עזריאלי2926

-שרון עזריאליתאגיד זר.Immeubles 348 Victoria Incקבוצת עזריאלי2927

-שרון עזריאליתאגיד זר.Canada Inc 9839623קבוצת עזריאלי2928

-שרון עזריאליתאגיד זרMyDezign Corporationקבוצת עזריאלי2929

-שרון עזריאליתאגיד זרMyDezign S.L Ltdקבוצת עזריאלי2930

תאגיד זר.Canada Inc 7809298תאגיד זרMontreal Home Magazine Incקבוצת עזריאלי2931

תאגיד זר.Canada Inc 7809298תאגיד זרToronto Home Magazine Incקבוצת עזריאלי2932

-שרון עזריאליתאגיד זרVancouver Home Magazine Incקבוצת עזריאלי2933

תאגיד זר.Canada Inc 7809298תאגיד זרCanada Inc. 7807872קבוצת עזריאלי2934

-שרון עזריאליתאגיד זרCanada Inc.7809298קבוצת עזריאלי2935

קבוצת עזריאלי2936
 11581252 CANADA INC.  the 

general partner of Société en 
-שרון עזריאליתאגיד זר

2937
קבוצת פז חברת 

הנפט
SEAFRE LTD510216054מ"פז חברת נפט בעתאגיד זר

2938
קבוצת פז חברת 

הנפט
510427461מ"נכסי תחנות בע510445851מ"און דלק סיכה ורחיצה בע

2939
קבוצת פז חברת 

הנפט
511903338מ"פזגז בע513752998מ"פזגז אפיקי אנרגיה בע

2940
קבוצת פז חברת 

הנפט
511903338מ"פזגז בע510279045מ"גואקס ישראל פרופן גז בע

2941
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע510231954מ"גיא עירון בע

2942
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע512624941מ"גילדנית השקעות ופיתוח בע

2943
קבוצת פז חברת 

הנפט
511903338מ"פזגז בע540174042(שותפות)מ מובילים "גפ

2944
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע512624958מ"דלן השקעות ופיתוח בע

2945
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע510314594מ"החברה הלאומית לשיווק נפט בע

2946
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע510456833מ"חברה ישראלית לרשומים בע

2947
קבוצת פז חברת 

הנפט
511903338מ"פזגז בע513461020מ"יפת אביזרי גז בע

2948
קבוצת פז חברת 

הנפט
510427461מ"נכסי תחנות בע510397193מ"כפר אביב תחנת דלק בע

2949
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע512481565מ"בע (1997)מונדקס שירותים 
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2950
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע512006032מ"מוצרי נפט הצפון בע

2951
קבוצת פז חברת 

הנפט
510427461מ"נכסי תחנות בע510443104מ"מעוז תחנות בנזין בע

2952
קבוצת פז חברת 

הנפט
510420797מ"פזגז חברה לשיווק בע510356975מ"מפעלי גלילות בע

2953
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע510365281מ"כרמל בע-נוה עתלית

2954
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע512060591מ"ניתוב תחנות תדלוק בע

2955
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע510427461מ"נכסי תחנות בע

2956
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע510099633מ"נתיב סוכני פז בע

2957
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע510505266מ"נתיב שנפ בע

2958
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע510099682מ"ספדי חברה להפצה והספקה בע

2959
קבוצת פז חברת 

הנפט
510420797מ"פזגז חברה לשיווק בע510498009מ"פגנם בע

2960
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע513775163מ"פז בית זיקוק אשדוד בע

2961
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע512386350מ"פז דלקים ושמנים ירושלים בע

2962
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע512715434מ"פז דלקים ותשתיות בע

2963
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע512626292מ"פז השלום עמק שרה בע

2964
קבוצת פז חברת 

הנפט
-אין שולט510216054מ"פז חברת נפט בע

2965
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע513333708מ"בע (הובלת דלק)פז מוביל 

2966
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע511929804מ"פז מוביל בע

2967
קבוצת פז חברת 

הנפט
510276512מ"בע (נפט)פז תעשיות ושירותים 510427453מ"פז נכסי תעופה בע

2968
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע513905000מ"פז פסגת זאב בע

2969
קבוצת פז חברת 

הנפט

 (1997)פז קונסורציום לחיפושי נפט 

שותפות מוגבלת
510216054מ"פז חברת נפט בע550003677

2970
קבוצת פז חברת 

הנפט
511891996מ"פז שמנים וכימיקלים בע511892085מ"בע (שיווק ומסחר)פז שמנים וכימיקלים 

2971
קבוצת פז חברת 

הנפט
510276512מ"בע (נפט)פז תעשיות ושירותים 511891996מ"פז שמנים וכימיקלים בע

2972
קבוצת פז חברת 

הנפט
510276512מ"בע (נפט)פז תעשיות ושירותים 510521123מ"פז שרותי תעופה בע

2973
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע510276512מ"בע (נפט)פז תעשיות ושירותים 

2974
קבוצת פז חברת 

הנפט
510420797מ"פזגז חברה לשיווק בע511903338מ"פזגז בע

2975
קבוצת פז חברת 

הנפט
511903338מ"פזגז בע511940181מ"פזגז השקעות בע

2976
קבוצת פז חברת 

הנפט
511903338מ"פזגז בע513288134מ"פזגז התקנות בע

2977
קבוצת פז חברת 

הנפט
510276512מ"בע (נפט)פז תעשיות ושירותים 510420797מ"פזגז חברה לשיווק בע

2978
קבוצת פז חברת 

הנפט
511903338מ"פזגז בע510530140מ"פזגז חיפה בע

2979
קבוצת פז חברת 

הנפט
511903338מ"פזגז בע512478488מ" בע1997פזגז פרוייקטים 

2980
קבוצת פז חברת 

הנפט
511903338מ"פזגז בע513080549מ"פזגז תעשיות בע

2981
קבוצת פז חברת 

הנפט
511903338מ"פזגז בע510622624מ"פזגל בע

2982
קבוצת פז חברת 

הנפט
510276512מ"בע (נפט)פז תעשיות ושירותים 510798754מ"פזויט בע

2983
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע513347260מ"פזניב יריד המזרח בע

2984
קבוצת פז חברת 

הנפט
510456833מ"החברה הישראלית לרישומים בע510520687מ"פזקר בע

2985
קבוצת פז חברת 

הנפט
510520687מ"פזקר בע511856072מ"בע (1993)פזקר שווק 
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2986
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בעתאגיד זרפטרוליום שיפינג אנד טריידינג

2987
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע514028398מ"קניון שוקת בע

2988
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע510380223מ"רמה רחובות תחנת דלק בע

2989
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע558212718תחנת קיסריה פז רומנו

2990
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע512795337מ"בע. פ.שער הגיא מ

2991
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע511762353מ"שערי גן יזמות ופיתוח בע

2992
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע510283815מ"תחנת דלק השומר בע

2993
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע510488851מ"תחנת דלק וסיכה נתניה בע

2994
קבוצת פז חברת 

הנפט
511762353מ"שערי גן יזמות ופיתוח בע540227840(שותפות רשומה)תחנת הדלק אלישמע 

2995
קבוצת פז חברת 

הנפט
510099633מ"נתיב סוכני פז בע510493323מ"תחנת פז דימונה בע

2996
קבוצת פז חברת 

הנפט
510216054מ"פז חברת נפט בע512346255מ"בע. ק.תחנת תדלוק צ

514881895מ"צחי נחמיאס החזקות בע513257873מ"מגה אור החזקות בעקבוצת צחי נחמיאס2997

-צחי נחמיאס514881895מ"צחי נחמיאס החזקות בעקבוצת צחי נחמיאס2998

-צחי נחמיאס512852674מ"צמיגי דרור בעקבוצת צחי נחמיאס2999

קבוצת צחי נחמיאס3000
לשעבר צמיגי )מ " בע2005כ החזקות .נ

(מ"בע (2005)שילת 
-צחי נחמיאס513762369

514457548מ"ביגה שילת בעקבוצת צחי נחמיאס3001
לשעבר )מ " בע2005כ החזקות .נ

(מ"בע (2005)צמיגי שילת 
513762369

514881895מ"צחי נחמיאס החזקות בע511279960מ"מ תעופה בע.י.אקבוצת צחי נחמיאס3002

514881895מ"צחי נחמיאס החזקות בע513866707מ"ריטר נכסים בעקבוצת צחי נחמיאס3003

514881895מ"צחי נחמיאס החזקות בע540304359הכובשים מגורים שותפות מוגבלתקבוצת צחי נחמיאס3004

קבוצת צחי נחמיאס3005
 שותפות 10דור ההמשך מעלה הבנים 

מוגבלת
514881895מ"צחי נחמיאס החזקות בע540307238

513301358ן"נועה נכסי נדל513762310מ"ביג מגה אור בעקבוצת צחי נחמיאס3006

513762310מ"ביג מגה אור בע510518491מ"ביג מגה אור קרית גת בעקבוצת צחי נחמיאס3007

513257873מ"מגה אור החזקות בע513785030מ"אשד נועה נכסים בעקבוצת צחי נחמיאס3008

513257873מ"מגה אור החזקות בע514433580מ"ביג מגה אור עפולה בעקבוצת צחי נחמיאס3009

515229912מ"מגה גלובוס לוי לוגיסטיקה בע515240000מ"גני טל לוגיסטיקה בעקבוצת צחי נחמיאס3010

513257873מ"מגה אור החזקות בע513302331מ"ן בע"כאווי יזמות נדלקבוצת צחי נחמיאס3011

513257873מ"מגה אור החזקות בע513947226מ"מגה אור מודיעין בעקבוצת צחי נחמיאס3012

513257873מ"מגה אור החזקות בע513952390מ"מגה אור ניר גלים בעקבוצת צחי נחמיאס3013

513257873מ"מגה אור החזקות בע514018647מ"מגה אור רמי לוי בעקבוצת צחי נחמיאס3014

513257873מ"מגה אור החזקות בע515229912מ"מגה גלובוס לוי לוגיסטיקה בעקבוצת צחי נחמיאס3015

513257873מ"מגה אור החזקות בע513301358מ"ן בע"נועה נכסי נדלקבוצת צחי נחמיאס3016

513257873מ"מגה אור החזקות בע513866707מ"ריטר נכסים בעקבוצת צחי נחמיאס3017

513257873מ"מגה אור החזקות בע515450229מ"מגה אור ריף לוגיסטיקה בעקבוצת צחי נחמיאס3018

513301358ן"נועה נכסי נדל513694513מ"מגה אור מוצקין בעקבוצת צחי נחמיאס3019

513257873מ"מגה אור החזקות בע512790619מ"פלמחים שלב בע, גתקבוצת צחי נחמיאס3020

515415669מ"בי השקעות ישראל בע.'אייץ.בי515695559מ"פארק הרקפות בעקבוצת צחי נחמיאס3021
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515695559מ"פארק הרקפות בע513904193מ"פארק מסחר ותעשיה אשתאול בעקבוצת צחי נחמיאס3022

513257873מ"מגה אור החזקות בע516180072מ"מגה אור ישעי בעקבוצת צחי נחמיאס3023

513257873מ"מגה אור החזקות בע513261628מ"אי פי טי יזמות פרויקטים לבניה בעקבוצת צחי נחמיאס3024

513257873מ"מגה אור החזקות בע515038206מ"קרגל להבים בעקבוצת צחי נחמיאס3025

513257873מ"מגה אור החזקות בע516277308מ"מגה אור אנרגיה ירוקה בעקבוצת צחי נחמיאס3026

קבוצת צחי נחמיאס3027
אגודה שיתופית – תחנת דלק משגב דב 

מ"חקלאית בע
513257873מ"מגה אור החזקות בע570056036

קבוצת צחי נחמיאס3028
אגודה שיתופית – משגב דב לוגיסטיקה 

מ"חקלאית בע
513257873מ"מגה אור החזקות בע570056044

קבוצת צחי נחמיאס3029
אגודה שיתופית – לוגיסטיקה ניר גלים 

מ"חקלאית בע
513257873מ"מגה אור החזקות בע570054155

513257873מ"מגה אור החזקות בע570054304מ"י אגודה חקלאית שיתופית בע.מ.ת.אקבוצת צחי נחמיאס3030

קבוצת צחי נחמיאס3031
ביג מגה אור כפר החורש אגודה שיתופית 

מ"חקלאית בע
513257873מ"מגה אור החזקות בע570064279

קבוצת צחי נחמיאס3032
מגה אור אגודה – החזקות שומריה 

מ"שיתופית חקלאית בע
513257873מ"מגה אור החזקות בע570066142

513257873מ"מגה אור החזקות בע580018378שלב שותפות מוגבלת, פלמחים, גתקבוצת צחי נחמיאס3033

קבוצת צחי נחמיאס3034
מגה אור ישעי לוגיסטיקה שותפות 

מוגבלת
513257873מ"מגה אור החזקות בע540296332

520023896מ"חברת השקעות דיסקונט בע520043464מ"אפסילון בית השקעות בעקבוצת צחי נחמיאס3035

520043464מ"אפסילון בית השקעות בע513544122אפסילון תכנון פיננסיקבוצת צחי נחמיאס3036

520043464מ"אפסילון בית השקעות בע515634780מ"אפסילון מכשירים פיננסים בעקבוצת צחי נחמיאס3037

515634780מ"אפסילון מכשירים פיננסים בע550274112אפסילון הזדמנויות שותפות מוגבלתקבוצת צחי נחמיאס3038

520023896מ"חברת השקעות דיסקונט בע510907850מ"ברטן החזקות והשקעות בעקבוצת צחי נחמיאס3039

510907850מ"ברטן החזקות והשקעות בע511016206מ"בע (1984ניהול )חיפה סקווש קבוצת צחי נחמיאס3040

קבוצת צחי נחמיאס3041
 (1992)מרכז הספורט הוד השרון 

שותפות מוגבלת
510907850מ"ברטן החזקות והשקעות בע550012629

510907850מ"ברטן החזקות והשקעות בע511675571מ"מרכז הספורט הוד השרון בעקבוצת צחי נחמיאס3042

510907850מ"ברטן החזקות והשקעות בע510910300מ"מרכז נופש פתח תקוה בעקבוצת צחי נחמיאס3043

520023896מ"חברת השקעות דיסקונט בע520014143מ"כור תעשיות בעקבוצת צחי נחמיאס3044

520014143מ"כור תעשיות בע511707879מ"דיאיסי תקשורת וטכנולוגיה בעקבוצת צחי נחמיאס3045

520014143מ"כור תעשיות בעתאגיד זר.MICROWAVE NETWORKS, INCקבוצת צחי נחמיאס3046

520014143מ"כור תעשיות בע512895608מ"כורשבל בעקבוצת צחי נחמיאס3047

520014143מ"כור תעשיות בעתאגיד זרKORIN INSURANCE LIMITEDקבוצת צחי נחמיאס3048

520014143מ"כור תעשיות בע510433436מ"כור נכסים בעקבוצת צחי נחמיאס3049

520023896מ"חברת השקעות דיסקונט בע520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בעקבוצת צחי נחמיאס3050

510058613מ"בע' מרכז הרצליה א511127722מ"אבגד יהלום ניהול ושירותים בעקבוצת צחי נחמיאס3051

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע512484825מ"הצפון החדש בע- אם המושבות קבוצת צחי נחמיאס3052

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510040900מ"בית הסוחרים בעקבוצת צחי נחמיאס3053

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510276447מ" ברחוב הרצל ברג בע6127גוש קבוצת צחי נחמיאס3054

קבוצת צחי נחמיאס3055
גילת חברה לבניה ושיכון באזורי פתוח 

מ"בע
520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510308315

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע512477373מ"בע (1997) 6דרך המלך קבוצת צחי נחמיאס3056

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510105281מ"הון חברה להשקעות ונאמנות בעקבוצת צחי נחמיאס3057
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520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510081557מ" בע22חברת בית נחמני קבוצת צחי נחמיאס3058

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510276397מ" בע6127 בגוש 85חברת חלקה קבוצת צחי נחמיאס3059

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510276439מ"ג בע- ברחוב הרצל בר85חלקה קבוצת צחי נחמיאס3060

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510058613מ"בע' מרכז הרצליה אקבוצת צחי נחמיאס3061

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510058639מ"בע' מרכז הרצליה בקבוצת צחי נחמיאס3062

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510400757מ"נאה ותקין בעקבוצת צחי נחמיאס3063

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע520033689מ"נכסי הדרים בעקבוצת צחי נחמיאס3064

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510341605מ"נכסי נחלת בית השואבה בעקבוצת צחי נחמיאס3065

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע513830968מ"בע (מרכזים מסחריים)נכסים ובנין קבוצת צחי נחמיאס3066

קבוצת צחי נחמיאס3067
 (2005)נכסים ובנין השקעות בינלאומיות 

מ"בע
520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע513709618

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510050214מ"פאר הככר בעקבוצת צחי נחמיאס3068

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע510029366מ"שדר חברה לבנין בעקבוצת צחי נחמיאס3069

520033689מ"נכסי הדרים בע520028671מ"נווה גד בנין ופתוח בעקבוצת צחי נחמיאס3070

520033689מ"נכסי הדרים בע510907850מ"ברטן השקעות ואחזקות בעקבוצת צחי נחמיאס3071

520033689מ"נכסי הדרים בע510535420מ"קריית תעשיות עתירות מדע בעקבוצת צחי נחמיאס3072

520028671מ"נוה גד בנין ופתוח בע510464589מ"רמת אילן בעקבוצת צחי נחמיאס3073

520028671מ"נוה גד בנין ופתוח בע514518646מ"נוה מול הים בעקבוצת צחי נחמיאס3074

510360134בנמוט510336282מ"נאות החן בעקבוצת צחי נחמיאס3075

520028671מ"נוה גד בנין ופתוח בע510360134מ"בנמוט בעקבוצת צחי נחמיאס3076

520028671מ"נוה גד בנין ופתוח בע510541576מ"קאמדב בעקבוצת צחי נחמיאס3077

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בעתאגיד זר.IDB Group USA Investments Incקבוצת צחי נחמיאס3078

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בעתאגיד זר.PBC USA Investments Incקבוצת צחי נחמיאס3079

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בעתאגיד זרPBEL Real Estate Ltdקבוצת צחי נחמיאס3080

520025438מ"חברה לנכסים ולבנין בע520001736מ"ים לקרקעות בע-חברת גבקבוצת צחי נחמיאס3081

520001736מ"ים לקרקעות בע-חברת גב510607403מ"מרכז תעשיות מדע חיפה בע- ם"מתקבוצת צחי נחמיאס3082

512358144מ"מרכז קונגרסים בינלאומי חיפה בעקבוצת צחי נחמיאס3083
מרכז תעשיות מדע חיפה - ם"מת

מ"בע
510607403

510821739מ"ם חיפה בע"שתקבוצת צחי נחמיאס3084
מרכז תעשיות מדע חיפה - ם"מת

מ"בע
510607403

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב514189596מ"ים נגב בע-גבקבוצת צחי נחמיאס3085

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב513790220מ"ים בע-רמת הנשיא גבקבוצת צחי נחמיאס3086

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב511921785מ"ים הייטק בע-גבקבוצת צחי נחמיאס3087

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב510069289ביתנים לתעשייה סטנדרטקבוצת צחי נחמיאס3088

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב511797557מ"ים ממן נכסים בלוד בע-גבקבוצת צחי נחמיאס3089

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב511870792מ"ים קיסריה בע-גבקבוצת צחי נחמיאס3090

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב510087588מ"ים שירותי ניהול בע-גבקבוצת צחי נחמיאס3091

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב510535420קריית תעשיות עתירות מדעקבוצת צחי נחמיאס3092

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב510031834מ"כוכב אור תעשייה ומסחר בעקבוצת צחי נחמיאס3093
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תאגיד זרExecutive QT Holdings LLCתאגיד זרQT SPE Member Incקבוצת צחי נחמיאס3094

קבוצת צחי נחמיאס3095
Commercial Property Management 

LLC
תאגיד זרGreat Wash Park LLCתאגיד זר

תאגיד זרGreat Wash Park LLCתאגיד זרGWP Properties LLCקבוצת צחי נחמיאס3096

תאגיד זרGW SPE Member Incתאגיד זרGreat Wash Park LLCקבוצת צחי נחמיאס3097

תאגיד זרExecutive GWP Holdings LLCקבוצת צחי נחמיאס3098
IDB Group USA Investments 

Inc
תאגיד זר

תאגיד זרExecutive QT Holdings LLCקבוצת צחי נחמיאס3099
IDB Group USA Investments 

Inc
תאגיד זר

תאגיד זרGreat Wash Park LLCקבוצת צחי נחמיאס3100
IDB Group USA Investments 

Inc
תאגיד זר

תאגיד זרGW Management LLCקבוצת צחי נחמיאס3101
IDB Group USA Investments 

Inc
תאגיד זר

תאגיד זרGW SPE Member, Incקבוצת צחי נחמיאס3102
IDB Group USA Investments 

Inc
תאגיד זר

תאגיד זרIDBG LV GP LLCקבוצת צחי נחמיאס3103
IDB Group USA Investments 

Inc
תאגיד זר

תאגיד זרQT Management LLCקבוצת צחי נחמיאס3104
IDB Group USA Investments 

Inc
תאגיד זר

תאגיד זרQT SPE Member Incקבוצת צחי נחמיאס3105
IDB Group USA Investments 

Inc
תאגיד זר

תאגיד זרSH Management LLCקבוצת צחי נחמיאס3106
IDB Group USA Investments 

Inc
תאגיד זר

תאגיד זרPBC USA Investments Incתאגיד זרFIFTH OWNERS LLC 452קבוצת צחי נחמיאס3107

תאגיד זרPBC USA Investments Incתאגיד זרPBC USA REAL ESTATE LLC  קבוצת צחי נחמיאס3108

קבוצת צחי נחמיאס3109
Towne Square Mall Acquisition 

LLC
תאגיד זרPBC USA Investments Incתאגיד זר

תאגיד זרPBC USA Investments Incתאגיד זרUS Industrial Acquisition LLCקבוצת צחי נחמיאס3110

קבוצת צחי נחמיאס3111
PBEL DEVELOPERS INDIA 

PRIVATE LIMITED
תאגיד זרPBEL Holdings LTDתאגיד זר

תאגיד זרPBEL Holdings LTDתאגיד זרPBEL Real Estate India Private Ltdקבוצת צחי נחמיאס3112

תאגיד זרPBEL Real Estate Ltdתאגיד זרPBEL Holdings LTDקבוצת צחי נחמיאס3113

קבוצת צחי נחמיאס3114
PBEL Property Development India 

Private Ltd.
תאגיד זרPBEL Real Estate Ltdתאגיד זר

תאגיד זרQueensridge Towers LLCתאגיד זרQT LI Holding LLCקבוצת צחי נחמיאס3115

תאגיד זרQueensridge Towers LLCתאגיד זרQueensridge Properties LLCקבוצת צחי נחמיאס3116

תאגיד זרGTC Investment B.Vקבוצת צחי נחמיאס3117
נכסים ובנין השקעות בינלאומיות 

מ"בע (2005)
513709618

תאגיד זרMicaza b.vקבוצת צחי נחמיאס3118
נכסים ובנין השקעות בינלאומיות 

מ"בע (2005)
513709618

תאגיד זרPBS Real Estate Holdings S.R.Lקבוצת צחי נחמיאס3119
נכסים ובנין השקעות בינלאומיות 

מ"בע (2005)
513709618

תאגיד זרPBST Developmenta S.R.Lקבוצת צחי נחמיאס3120
נכסים ובנין השקעות בינלאומיות 

מ"בע (2005)
513709618

תאגיד זרExecutive QT Holdings LLCתאגיד זרQueensridge Towers LLCקבוצת צחי נחמיאס3121

520023896מ"חברת השקעות דיסקונט בע520028036מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בעקבוצת צחי נחמיאס3122

520028036מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בע520027509מ"אלביט בעקבוצת צחי נחמיאס3123

520028036מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בע511826919מ"פי אחזקות טכנולוגיה בע.אי.דיקבוצת צחי נחמיאס3124

520027509מ"אלביט בע512999756מ"נס טכנולוגיות בע'דיליגקבוצת צחי נחמיאס3125

511826919מ"פי אחזקות טכנולוגיה בע.אי.די511772766מ"אר די סי רפאל חברה לפתוח בעקבוצת צחי נחמיאס3126

511772766מ"אר די סי רפאל חברה לפתוח בע514616804מ"אר די סיד בעקבוצת צחי נחמיאס3127

511772766מ"ל חברה לפיתוח בע"אר די סי רפאKindite Ltd515610947קבוצת צחי נחמיאס3128

511772766מ"ל חברה לפיתוח בע"אר די סי רפאCodeValue D.T. Ltd515057917קבוצת צחי נחמיאס3129
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520028036מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בע512988338מ"בריינסגייט בעקבוצת צחי נחמיאס3130

512988338מ"בריינסגייט בעתאגיד זרבריינסגייט אינקקבוצת צחי נחמיאס3131

520028036מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בע515065753מ"ניטינוטס בעקבוצת צחי נחמיאס3132

520028036מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בע515138493מ"סיקסגיל בעקבוצת צחי נחמיאס3133

515138493מ"סיקסגיל בעSixgill Inc651109595קבוצת צחי נחמיאס3134

520028036מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בע514279645מ"בע (2009)קרטיהיל קבוצת צחי נחמיאס3135

514279645מ"בע (2009)קרטיהיל תאגיד זרקרטיהיל אינקקבוצת צחי נחמיאס3136

520028036מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בעcoramaze technologies GmbHHRB 25145קבוצת צחי נחמיאס3137

515736411coramaze technologies GmbHHRB 25145מ"קורמייז טכנולוגיות בעקבוצת צחי נחמיאס3138

520023896מ"כור תעשיות בע511930125מ"סלקום ישראל בעקבוצת צחי נחמיאס3139

511930125מ"סלקום ישראל בע514389246מ"דינמיקה רשת חנויות תקשורת בעקבוצת צחי נחמיאס3140

511930125מ"סלקום ישראל בע550207765שותפות מוגבלת-סלקום תקשורת קוויתקבוצת צחי נחמיאס3141

511930125מ"סלקום ישראל בע513078238מ"בע (2001)סלקום אחזקות קבוצת צחי נחמיאס3142

511930125מ"סלקום ישראל בע511930190מ"ן בע'נטוויזקבוצת צחי נחמיאס3143

514268135מ"סייפווי פתרונות אבטחת מידע בעקבוצת צחי נחמיאס3144
שותפות -סלקום תקשורת קווית

מוגבלת
550207765

513789222מ" בע2006ן תקשורת נייחת ' נטוויז013קבוצת צחי נחמיאס3145
שותפות -סלקום תקשורת קווית

מוגבלת
550207765

511930125מ"סלקום ישראל בע515784536מ"י ניהול בע'ג.סיקבוצת צחי נחמיאס3146

511930125מ"סלקום ישראל בע540279973י נטוורק שותפות מוגבלת'ג.סיקבוצת צחי נחמיאס3147

511930125מ"סלקום ישראל בע515773083מ"י ניהול נטוורק בע'ג.אמ.סיקבוצת צחי נחמיאס3148

511930125מ"סלקום ישראל בע540279510י נטוורק שותפות מוגבלת'ג.אמ.סיקבוצת צחי נחמיאס3149

קבוצת צחי נחמיאס3150
- ועידן פתרונות קונפרנסינג עסקיים 

שותפות מוגבלת
550277016

שותפות -סלקום תקשורת קווית

מוגבלת
550207765

קבוצת צחי נחמיאס3151
החברה לשרותי  (1999)סי .טי.ברק אי

מ"בע (אחזקות לווין)בזק בינלאומיים 
512806316

שותפות -סלקום תקשורת קווית

מוגבלת
550207765

511930125מ"סלקום ישראל בע515404770מ"מובילאב טכנולוגיות בעקבוצת צחי נחמיאס3152

קבוצת צחי נחמיאס3153
סי איזראל ברודבאנד קומפני .בי.איי

מ"בע (2013)
514946862

החזקות  (אנלימיטד)סי .בי.איי

שותפות מוגבלת
540290350

קבוצת צחי נחמיאס3154
החזקות שותפות  (אנלימיטד)סי .בי.איי

מוגבלת
511930125מ"סלקום ישראל בע540290350

511930125מ"סלקום ישראל בע516024148מ"בע. כ.סי החזקות ש.בי.אייקבוצת צחי נחמיאס3155

520023896מ"דיסקונט השקעות בע520018482מ"מהדרין בעקבוצת צחי נחמיאס3156

520018482מ"מהדרין בע520025230מ"פרי אור בעקבוצת צחי נחמיאס3157

520018482מ"מהדרין בע512572157מ"ן בע"מהדרין נדלקבוצת צחי נחמיאס3158

520025230מ"פריאור בע510423569מ"הדרי בית ליד בעקבוצת צחי נחמיאס3159

520025230מ"פריאור בע511006819מ"מהדרין יצוא בעקבוצת צחי נחמיאס3160

520025230מ"פריאור בע550208888מ.מהדרין תנופורט יצוא שקבוצת צחי נחמיאס3161

520025231מ"פריאור בע513142430מ"מהדרין תנופורט יצוא בעקבוצת צחי נחמיאס3162

קבוצת צחי נחמיאס3163
Mehadrin Tnuport Marketing (UK) 

LTD
550208888מ.מהדרין תנופורט יצוא שתאגיד זר

550208888מ.מהדרין תנופורט יצוא שתאגיד זרMTEX Holland B.Vקבוצת צחי נחמיאס3164

513142430מ"מהדרין תנופורט יצוא בעתאגיד זר.Mehadrin USA Incקבוצת צחי נחמיאס3165
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511006819מ"מהדרין יצוא בעתאגיד זרMehadrin International SARLקבוצת צחי נחמיאס3166

511006819מ"מהדרין יצוא בעתאגיד זרMehadrin Services SARLקבוצת צחי נחמיאס3167

520025230מ"פריאור בע550214621מ.גן פלח שקבוצת צחי נחמיאס3168

520025230מ"פריאור בע513427633מ"גן פלח בעקבוצת צחי נחמיאס3169

520025230מ"פריאור בע550220230מ.ל תעשיות תשתית ואנרגיה ש.נ.בקבוצת צחי נחמיאס3170

520025230מ"פריאור בע512058397מ"ל תעשיות תשתית ואנרגיה בע.נ.בקבוצת צחי נחמיאס3171

520025230מ"פריאור בע512611658מ"מרים שוהם בעקבוצת צחי נחמיאס3172

550208888מ.מהדרין תנופורט יצוא שתאגיד זרMehadrin Central Europe A.Gקבוצת צחי נחמיאס3173

511006819מ"מהדרין יצוא בע512812421מ"אם יצוא חקלאי בע.טי.אסקבוצת צחי נחמיאס3174

510423569מ"הדרי בית ליד בע550247167מ.מים צלולים בשרון הצפוני שקבוצת צחי נחמיאס3175

510423569מ"הדרי בית ליד בע514800622מ"הדרי רימון בעקבוצת צחי נחמיאס3176

520018482מ"מהדרין בע512149071מ"מיזם ניהול קרנות בעקבוצת צחי נחמיאס3177

512812421מ"אם יצוא חקלאי בע.טי.אס570050096מ"שדות נגב אגודה שיתופית חקלאית בעקבוצת צחי נחמיאס3178

520028671מ"נוה גד בנין ופתוח בע510458037מ"גבעת אונו בעקבוצת צחי נחמיאס3179

510336282מ"נאות החן בע510504582מ"עפרונים בעקבוצת צחי נחמיאס3180

520028671מ"נוה גד בנין ופתוח בע511004293מ"שכונת נאה בעקבוצת צחי נחמיאס3181

520028671מ"נוה גד בנין ופתוח בע511180713מ"גאס דר בעקבוצת צחי נחמיאס3182

קבוצת צחי נחמיאס3183
 תל אביב 6214חברת מגרש א בגוש 

מ"בע
520028671מ"נוה גד בנין ופתוח בע510193204

קבוצת צחי נחמיאס3184
 תל אביב 6214חברת מגרש ג בגוש 

מ"בע
520028671מ"נוה גד בנין ופתוח בע510193220

קבוצת צחי נחמיאס3185
 תל אביב 6214חברת מגרש ב בגוש 

מ"בע
520028671מ"נוה גד בנין ופתוח בע510193212

520028671מ"נוה גד בנין ופתוח בע510535719מ"חניון אואזיס בעקבוצת צחי נחמיאס3186

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב510005705מ"הדירה החסכונית בעקבוצת צחי נחמיאס3187

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב512710286מ"גב ים נחשולים בעקבוצת צחי נחמיאס3188

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב513550707מ"גבעת גב ים בעקבוצת צחי נחמיאס3189

520001736מ"ים לקרקעות בע-גב520016270מ"חברה למעונות בארץ ישראל בעקבוצת צחי נחמיאס3190

512357054מ"בע (1996)אלתם אחזקות קבוצת צחי נחמיאס3191
מרכז תעשיות מדע חיפה - ם"מת

מ"בע
510607403

511604548מ"אלתם חממה טכנולוגיות בעקבוצת צחי נחמיאס3192
מרכז תעשיות מדע חיפה - ם"מת

מ"בע
510607403

512830004מ"אחזקות לווין בע. ב.גקבוצת צחי נחמיאס3193
החברה  (1999)סי .טי.ברק אי

אחזקות )לשרותי בזק בינלאומיים 
512806316

511930125מ"סלקום ישראל בע514538040מ"גולן טלקום בעקבוצת צחי נחמיאס3194

514538040מ"גולן טלקום בע514738193מ"גולן טלקום בינלאומי בעקבוצת צחי נחמיאס3195

514538040מ"גולן טלקום בע514689280מ"בע (2011)גולן טל תקשורת קבוצת צחי נחמיאס3196

514538040מ"גולן טלקום בע515784536מ"י ניהול בע'ג.סיקבוצת צחי נחמיאס3197

514538040מ"גולן טלקום בע540279973י נטוורק שותפות מוגבלת'ג.סיקבוצת צחי נחמיאס3198

514538040מ"גולן טלקום בע515773083מ"י ניהול נטוורק בע'ג.אמ.סיקבוצת צחי נחמיאס3199

514538040מ"גולן טלקום בע540279510י נטוורק שותפות מוגבלת'ג.אמ.סיקבוצת צחי נחמיאס3200

קבוצת צחי נחמיאס3201
Cellcom Fixed Line 

Communications Inc

EIN - 37-

9107325

שותפות -סלקום תקשורת קווית

מוגבלת
550207765

10/08/2022תאריך עדכון  89



רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים

2013-ד"התשע, לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות

520018482מ"מהדרין בע516336518מ"בע (ניהול)מהדרין ' נופר אנרגקבוצת צחי נחמיאס3202

520018482מ"מהדרין בע540304441מ.מהדרין ש' נופר אנרגקבוצת צחי נחמיאס3203

513257873מ"מגה אור החזקות בע520023896מ"חברת השקעות דיסקונט בעקבוצת צחי נחמיאס3204

-אין שולט589958495ח מאוחדת"קופח מאוחדת"קבוצת קופ3205

589958495ח מאוחדת"קופ511003485מ"בע (1983הרחבה )יאלון ח מאוחדת"קבוצת קופ3206

512029869מ"השקמה מחסני מזון בע511086738מ"רמי לוי שיווק השקמה בעקבוצת רמי לוי3207

511086738מ"רמי לוי שיווק השקמה בע513722041מ"ר אחזקות בע.ל.שקבוצת רמי לוי3208

511086738מ"רמי לוי שיווק השקמה בע513748160מ"ח שער לירושלים בע.ב.שקבוצת רמי לוי3209

511086738מ"רמי לוי שיווק השקמה בע514373786מ"מעשר ללוי בעקבוצת רמי לוי3210

511086738מ"רמי לוי שיווק השקמה בע513573972מ"הרכבת במושבה בעקבוצת רמי לוי3211

511086738מ"רמי לוי שיווק השקמה בע514005677מ"עין חמד נכסים והשקעות בעקבוצת רמי לוי3212

511086738מ"רמי לוי שיווק השקמה בע514018647מ"מגה אור רמי לוי בעקבוצת רמי לוי3213

511086738מ"רמי לוי שיווק השקמה בע514188341מ"רם שם נכסים בעקבוצת רמי לוי3214

-רמי לוי511884561מ"ש חברה לבניה והשקעות בע.א.רקבוצת רמי לוי3215

511086738מ"רמי לוי שיווק השקמה בע514291632מ"רום סלע בעקבוצת רמי לוי3216

-רמי לוי513318931מ"לוי שליט בעקבוצת רמי לוי3217

511086738מ"רמי לוי שיווק השקמה בע514130996לבנייה והשקעות' שמרדן חבקבוצת רמי לוי3218

511086738מ"רמי לוי שיווק השקמה בע515126720מ"לוי לוינגר השקעות בעקבוצת רמי לוי3219

511086738מ"רמי לוי שיווק השקמה בע514264076מ"טופז ירושלים בעקבוצת רמי לוי3220

511086738מ"רמי לוי שיווק השקמה בע514177856מ"לב שנער אחזקות בעקבוצת רמי לוי3221

511086738מ"רמי לוי שיווק השקמה בע514970680מ"רמדן נכסים בעקבוצת רמי לוי3222

511086738מ"רמי לוי שיווק השקמה בע550132890שותפות קניון מבשרתקבוצת רמי לוי3223

511086738מ"רמי לוי שיווק השקמה בע558172797שותפות רמי לוי משהא אחזקותקבוצת רמי לוי3224

511086738מ"רמי לוי שיווק השקמה בע515449627מ"קניון מבשרת ניהול בעקבוצת רמי לוי3225

512029869מ"השקמה מחסני מזון בע515861631מ"שי אודם בעקבוצת רמי לוי3226

511086738מ"רמי לוי שיווק השקמה בע511170524מ"בע' חורש רמות השקמה בקבוצת רמי לוי3227

511086738מ"רמי לוי שיווק השקמה בע512664939מ"שיווק השקמה מודיעין בעקבוצת רמי לוי3228

-רמי לוי512029869מ"השקמה מחסני מזון בעקבוצת רמי לוי3229

קבוצת רמי לוי3230
 2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 

מ"בע
512029869מ"השקמה מחסני מזון בע513770669

514473628מ"רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בעקבוצת רמי לוי3231
רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 

מ" בע2006
513770669

515429306מ"גוד פארם בעקבוצת רמי לוי3232
רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 

מ" בע2006
513770669

520038258מ"קופיקס גרופ בעקבוצת רמי לוי3233
רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 

מ" בע2006
513770669

515839322מ"המועדון של רמי לוי בעקבוצת רמי לוי3234
רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 

מ" בע2006
513770669

550253173מוגבלת. מילואות פרי גליל שקבוצת רמי לוי3235
רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 

מ" בע2006
513770669

קבוצת רמי לוי3236
אן תקשורת בינלאומית .י'ג.השקמה אן

מ" בע015
514809813

רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 

מ" בע2006
513770669

512029869מ"השקמה מחסני מזון בע516346525מ"שיווק השקמה רמות בעקבוצת רמי לוי3237
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512029869מ"השקמה מחסני מזון בע511483133מ"ישראייר תעופה ותיירות בעקבוצת רמי לוי3238

511086738מ"רמי לוי שיווק השקמה בע514714740מ"מלון נוף הרכס בע. ל.רקבוצת רמי לוי3239

511086738מ"רמי לוי שיווק השקמה בע514470194מ"מגורי נוף הרכס בעקבוצת רמי לוי3240

512029869מ"השקמה מחסני מזון בע514605013מ"גלובלאידוקס בעקבוצת רמי לוי3241

512029869מ"השקמה מחסני מזון בע516383221מ"תל אביב בע. ל.מלון רקבוצת רמי לוי3242

-אין שולט520022732מ"שופרסל בעקבוצת שופרסל3243

520022732מ"שופרסל בע514373232מ"ארבעת המינים בעקבוצת שופרסל3244

520022732מ"שופרסל בע510894587מ"גידרון תעשיות בעקבוצת שופרסל3245

514878099מ"ן בע"שופרסל נדל510762933מ"היפר כל בעקבוצת שופרסל3246

520022732מ"שופרסל בע511137283מ"היפר רשת הגל הירוק בעקבוצת שופרסל3247

514878099מ"ן בע"שופרסל נדל510677354מ"הנץ יבואנים ויצואנים בעקבוצת שופרסל3248

514878099מ"ן בע"שופרסל נדל510807092מ"חברת הנכסים של שופרסל בעקבוצת שופרסל3249

קבוצת שופרסל3250
ייבוא ושיווק מוצרי מזון ותוצרת . כ.מ

מ"חקלאית בע
5200022732מ"שופרסל בע514047489

510677354מ"הנץ יבואנים ויצואנים בע510851579מ"עורבני חברה להשקעות בעקבוצת שופרסל3251

520022732מ"שופרסל בע510303787מ"קטיף בעקבוצת שופרסל3252

514878099מ"ן בע"שופרסל נדל511479511מ"שופרסל ביילסול השקעות בעקבוצת שופרסל3253

520022732מ"שופרסל בע514047455מ"שופרסל אחזקות בעקבוצת שופרסל3254

520022732מ"שופרסל בע514878099מ"ן בע"שופרסל נדלקבוצת שופרסל3255

520022732מ"שופרסל בע513881045מ"שופרסל פיננסיים ניהול בעקבוצת שופרסל3256

520022732מ"שופרסל בע550225171שופרסל פיננסיים שותפות מוגבלתקבוצת שופרסל3257

520022732מ"שופרסל בע510845498מ"תנשמת חברה להשקעות בעקבוצת שופרסל3258

520022732מ"שופרסל בע511187528מ"לב המפרץ בעקבוצת שופרסל3259

520022732מ"שופרסל בע515870822מ"שופרסל טרוול בעקבוצת שופרסל3260

520022732מ"שופרסל בע514812411מ"בלה און ליין בעקבוצת שופרסל3261

______________________________

מיכל כהן

הממונה על התחרות

ר הוועדה לצמצום הריכוזיות"ויו
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	גרנא'סקי-תונרג- אפלא תיב – לוהינעב םיטקיורפ"מ
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	גרנא'עב תושדחתמ תויגרנא סקי"מ
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	ץח ינולא תצובק
	עב הייקנ חור תייגרנא"מ
	513795096
	גרנא'עב תושדחתמ תויגרנא סקי"מ
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	ץח ינולא תצובק
	גרנא' סקי -חור תשק תיב , תופתושתלבגומ
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	גרנא'עב לוהינ תשק תיב סקי"מ
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	ץח ינולא תצובק
	גרנא' סקי -עב לוהינ טפושה ןיע"מ
	515208551
	גרנא'עב תושדחתמ תויגרנא סקי"מ
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	ץח ינולא תצובק
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	גרנא' סקי -עב לוהינ טפושה ןיע"מ
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	גרנא' זרכמ סקי3-4 , תופתושתלבגומ
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	גרנא'שת ימעפ סקי" םייראלוס םיטקיורפ זעב"מ
	515346948
	גרנא' זרכמ סקי2 ,תלבגומ תופתוש
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	ץח ינולא תצובק
	גרנא'עב םייראלוס םיטקיורפ ריבד סקי"מ
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	גרנא' םיטקיורפ סקי2 , תופתושתלבגומ
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	ץח ינולא תצובק
	גרנא'תיפורג סקי ,תלבגומ תופתוש
	550265516
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	515346823
	79
	ץח ינולא תצובק
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	גרנא'שת ימעפ סקי"םורד ז , תופתושתלבגומ
	540294691
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	גרנא'ריבד סקי ,תלבגומ תופתוש
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	גרנא ריאלוס' םייראלוס םיטקיורפ סקיעב"מ
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	85
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	גרנא ריאלוס'תשדחתמ היגרנא סקי  ,תלבגומ תופתוש
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	 הרטקלא תופתוש - המואה תנחת(קסוע)
	558179107
	עב תויתשת הרטקלא"מ
	511365215
	398
	הרטקלא תצובק
	 ןוילעה הנבמה הרטקלא(קסוע)
	558218764
	עב תויתשת הרטקלא"מ
	511365215
	399
	הרטקלא תצובק
	ואבאוו ןורשה ירפוח
	558003919
	עב תויתשת הרטקלא"מ
	511365215
	400
	הרטקלא תצובק
	 ףתושמ םזימ - שיבכ35
	558293163
	עב תויתשת הרטקלא"מ
	511365215
	401
	הרטקלא תצובק
	 SLAB TRACK (תפתושמ הקסע)
	558235354
	עב תויתשת הרטקלא"מ
	511365215
	402
	הרטקלא תצובק
	לארשי קנב עוציב הרטקלא סוביס הינד
	558235222
	עב הרטקלא"מ
	520025370
	403
	הרטקלא תצובק
	עב בגנל טבמ"מ
	514617091
	עב הרטקלא"מ
	520025370
	404
	הרטקלא תצובק
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	עב הרטקלא"מ
	520025370
	405
	הרטקלא תצובק
	יס.יא. תוכרעמ קט(2015) עב"מ
	510435258
	עב הרטקלא"מ
	520025370
	406
	הרטקלא תצובק
	פ.ק .עב הרטקלא"מ
	515703858
	עב הרטקלא"מ
	520025370
	407
	הרטקלא תצובק
	פ.ק .עב חוכ תוכרעמ הרטקלא"מ
	515723427
	פ.ק .עב הרטקלא"מ
	515703858
	408
	הרטקלא תצובק
	 לא -עב םירוטרנג םר"מ
	510832306
	פ.ק .עב הרטקלא"מ
	515703858
	409
	הרטקלא תצובק
	 ןוילעה הנבמה הרטקלא(קסוע)
	558218764
	עב הרטקלא"מ
	520025370
	410
	הרטקלא תצובק
	 הרטקלא תופתוש - המואה תנחת(קסוע)
	558179107
	עב הרטקלא"מ
	520025370
	411
	הרטקלא תצובק
	םיטקייורפ וקנד הרטקלא
	558342614
	עב וקנד הרטקלא"מ
	511532293
	412
	הרטקלא תצובק
	עב הריבה ירעש הרטקלא"מ
	515733384
	עב הרטקלא"מ
	520025370
	413
	הרטקלא תצובק
	 ריווא גוזימ תוכרעמ רדק(1989) עב"מ
	511377319
	עב הרטקלא"מ
	520025370
	414
	הרטקלא תצובק
	יט.םא.עב העונת לוהינ תוכרעמ סא''מ
	513850081
	 הרקבו הקינורטקלא ןוסאגמ(1978) עב"מ
	510789464
	415
	הרטקלא תצובק
	SIA Unico  
	רז דיגאת
	  Electra East Europe B.V
	רז דיגאת
	416
	הרטקלא תצובק
	Electra Bulgaria Ltd
	רז דיגאת
	  Electra East Europe B.V
	רז דיגאת
	417
	הרטקלא תצובק
	Morgal Investment LLC   
	רז דיגאת
	עב הרטקלא"מ
	520025370
	418
	הרטקלא תצובק
	Morgal Investment Limited
	רז דיגאת
	  Glotir Trading Ltd .
	רז דיגאת
	419
	הרטקלא תצובק
	Electra APM SpZ.o.o
	רז דיגאת
	  Electra East Europe B.V
	רז דיגאת
	420
	הרטקלא תצובק
	KUB Electra Baltic
	רז דיגאת
	  Electra East Europe B.V
	רז דיגאת
	421
	הרטקלא תצובק
	Afcon Electra Yarden
	רז דיגאת
	Afcon Electra Romania SA
	רז דיגאת
	422
	הרטקלא תצובק
	עב םיטקיורפ לאירא יסכנ"מ
	511515900
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	423
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-םוניטלפ תומא ,עב לוהינ"מ
	514849397
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	424
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-פ הריציה תומא תיב"ת ,עב לוהינ"מ
	515157857
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	425
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-תשוחנה זכרמ ,עב לוהינ"מ
	513070656
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	426
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ- םיעדמ1תובוחר  ,עב לוהינ"מ
	514807619
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	427
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ- ןמפילוט7 ,יעב לוהינ"מ
	511515942
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	428
	הרטקלא תצובק
	תוירק לאירא יסכנ,עב לוהינ" מ(ג'ירנ)
	514096635
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	429
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-יגוח ןושש לדגמ,עב לוהינ"מ
	512368572
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	430
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-עב לוהנ קדצ הוונ לדגמ"מ
	514488451
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	431
	הרטקלא תצובק
	עב לוהינ לונוס לדגמ לאירא יסכנ"מ
	513642496
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	432
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-עב לוהינ רגמע ןוינח"מ
	514086800
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	433
	הרטקלא תצובק
	עב לונוס לדגמ ןוינח לאירא יסכנ"מ
	513642470
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	434
	הרטקלא תצובק
	 לאירא יסכנ -עב לוהינ וי ילדגמ"מ
	514659192
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	435
	הרטקלא תצובק
	עב לוהינ יראב לדגמ לאירא יסכנ"מ
	514537992
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	436
	הרטקלא תצובק
	עב יטיסה רעש וקיטלומ"מ
	512777947
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	437
	הרטקלא תצובק
	 לאירא יסכנ -עב לוהינ םוירטא תומא"מ
	513098293
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	438
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-ב.א.עב לוהינ ב"מ
	512571043
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	439
	הרטקלא תצובק
	 ןיגב םחנמ ןוינח48עב לוהינ "מ
	514096601
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	440
	הרטקלא תצובק
	ח יסכנ.נ .לאירא-עב קטובור דשא תיב"מ
	512228669
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	441
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-רטנס ןולטמ ,עב לוהינ"מ
	512535428
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	442
	הרטקלא תצובק
	עב לזרבה בוחר לוהינ וקיטלומ"מ
	512543463
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	443
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ - לדגמ"יא " לוהינ ביבא לתעב"מ
	512493198
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	444
	הרטקלא תצובק
	מ.ת.נ.עב הקזחאו לוהינ א"מ
	511845091
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	445
	הרטקלא תצובק
	 לאירא יסכנ -תרק תיב" א ,עב לוהינ"מ
	514651967
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	446
	הרטקלא תצובק
	ןיטשניול לדגמ-עב לוהינ לאירא יסכנ"מ
	512738808
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	447
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ- ולב ילדגמ,עב לוהינ"מ(5+6)
	514849389
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	448
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ - לזרבה3,עב לוהינ"מ
	512391848
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	449
	הרטקלא תצובק
	  טברש תיב-עב  הקזחאו  לוהינ"מ
	511518607
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	450
	הרטקלא תצובק
	 טברש תיב ןוינח -עב לוהינ יטיסה לכיה"מ
	512951682
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	451
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-עב לוהינ רכיכה לדגמ"מ
	513794941
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	452
	הרטקלא תצובק
	ב.ש.ט-.עב םינבמ תקוזחת"מ
	511571879
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	453
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-תודחא תיב ,עב לוהינ"מ
	513070672
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	454
	הרטקלא תצובק
	ח יסכנ.ב לאירא נ.א.עב לוהינ ח"מ
	512516568
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	455
	הרטקלא תצובק
	 לוהינ עדמה תיירק תומא לאירא יסכנעב"מ
	515157733
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	456
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-תובוחר םיעדמ תיב , לוהינעב"מ
	512351719
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	457
	הרטקלא תצובק
	 לאירא יסכנ -עב יטיס לארה יניינב"מ
	514096650
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	458
	הרטקלא תצובק
	עב לוהינ ןויצ ןוינח"מ
	513811869
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	459
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ -ןויצ תיב לדגמ ,עב לוהינ"מ
	511741431
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	460
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ - ןבא אבא10 יס לדגמ הילצרה,עב לוהינ"מ
	512917477
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	461
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-הילצרה בכוכ,עב לוהינ"מ
	513594630
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	462
	הרטקלא תצובק
	 לאירא יסכנ-זל תיב-םור ,עב לוהינ"מ
	513604041
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	463
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-עב קראפ לבולג"מ
	513618041
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	464
	הרטקלא תצובק
	 לאירא יסכנ -ןיעה שאר הכאלמה בוחר ,עב לוהינ"מ
	513012534
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	465
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-עדמל גרברור זכרמ, לוהינעב"מ
	512121641
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	466
	הרטקלא תצובק
	ת תבכרה ילדגמ לאירא יסכנ"עב א"מ
	513976209
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	467
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-עב לוהינ ימואלניבה תיב"מ
	514190396
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	468
	הרטקלא תצובק
	 לאירא יסכנ -תשר תיב ,עב לוהינ"מ
	513999532
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	469
	הרטקלא תצובק
	 לאירא יסכנ-םילשורי לארה תיב, לוהינעב"מ
	512217969
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	470
	הרטקלא תצובק
	 לאירא יסכנ-ןייטשניבור  תיב ,עב  לוהינ"מ
	512884065
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	471
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-ןייטשניבור ןלוקניל ןוינח ,עב לוהינ"מ
	513907816
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	472
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-םאנ ילדגמ ,עב לוהינ"מ
	514096643
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	473
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-ב.עב לוהינ הוקת חתפ א"מ
	512698168
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	474
	הרטקלא תצובק
	רהס לדגמ,עב לוהינ"מ
	512977687
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	475
	הרטקלא תצובק
	עב לוהינ רטנ רפכ לאירא יסכנ"מ
	514142553
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	476
	הרטקלא תצובק
	עב לוהינ ןויח תיב לאירא יסכנ"מ
	514163286
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	477
	הרטקלא תצובק
	םילשורי לאירא יסכנ ,עב לוהינ"מ
	513897074
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	478
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-זמר תיב ,עב לוהינ"מ
	513157321
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	479
	הרטקלא תצובק
	םידרשמ הדלוג זכרמ- לוהינ רחסמעב הקזחאו"מ
	511927121
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	480
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-הרטקלא לדגמ ,עב לוהינ"מ
	514525294
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	481
	הרטקלא תצובק
	 לאירא יסכנ -הרטקלא לדגמ ןוינח , לוהינעב"מ
	514583731
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	482
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-עטנ תיב ,עב לוהינ"מ
	512690769
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	483
	הרטקלא תצובק
	 לבות םיקסע זכרמ5-עב הקזחאו לוהינ"מ
	512149261
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	484
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-תומא תיב- ללכתרושקת,עב לוהינ"מ
	511739898
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	485
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-לאיויז רורד תיב ,עב לוהינ"מ
	513105247
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	486
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-ןואיזומה לדגמ ,עב להינ"מ
	513618033
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	487
	הרטקלא תצובק
	 ןואיזומה לדגמ ןוינח לאירא יסכנ(2004) עב"מ
	513618025
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	488
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-צ לדגמ'ןויפמ ,עב לועפת"מ
	514856954
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	489
	הרטקלא תצובק
	םיביסה ילדגמ לאירא יסכנ ,עב לועפת"מ
	512792557
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	490
	הרטקלא תצובק
	 לאירא יסכנ- ינמחנ27עב לוהינ "מ
	514466887
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	491
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-דעלא ןומיר זכרמ-עב לוהינ"מ
	512931833
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	492
	הרטקלא תצובק
	 לאירא יסכנ -לשאר ריעה לגד" לוהינ צעב"מ
	512842774
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	493
	הרטקלא תצובק
	חנ תיב-עב הקזחאו לוהינ"מ
	512106469
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	494
	הרטקלא תצובק
	 לארשי הקירפא תיב -עב לוהינ"מ
	513728212
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	495
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-עב לוהינ למיגב ביבא"מ
	511836884
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	496
	הרטקלא תצובק
	 לאירא יסכנ -ר ןולייא תיב לוהינ"עב ג"מ
	514072529
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	497
	הרטקלא תצובק
	 לאירא יסכנ -הפיח עבורה ,עב לוהינ"מ
	514072552
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	498
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-תובוחר קראפ,עב לוהינ"מ
	513452243
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	499
	הרטקלא תצובק
	 ןוליא תמדיק-עב  הקזחאו  לועפת"מ
	512045790
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	500
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-רגדא לדגמ,עב לוהינ"מ
	513749200
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	501
	הרטקלא תצובק
	 לאירא יסכנ - טנוקסיד לדגמ ,עב לוהינ"מ
	513811877
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	502
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ - זפ לדגמ3 ,עב לוהינ"מ
	513017418
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	503
	הרטקלא תצובק
	לאירא  יסכנ - זפ  לדגמ2,עב  לוהינ"מ
	513141408
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	504
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ -ר  הקירמא תיב"ג , לוהינעב"מ
	513128249
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	505
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-הינתנ ןוגל ילדגמ,עב לוהינ"מ
	512966870
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	506
	הרטקלא תצובק
	דגרמא  תיב-עב הקזחאו  לוהינ"מ
	512478181
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	507
	הרטקלא תצובק
	עב הקזחאו לוהינ זפ ילדגמ"מ
	512114984
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	508
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-הרומשה יקוצ,עב לוהינ"מ
	514473586
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	509
	הרטקלא תצובק
	 הינרופילק  תיב(ןולא  לאגי)   לועפתעב  הקזחאו"מ
	512099813
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	510
	הרטקלא תצובק
	ב ןיבר הלשממה תירק לאירא יסכנ ' לוהינעב"מ
	513604033
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	511
	הרטקלא תצובק
	 לועפת םר תיב(פ"ת) 2007עב "מ
	513999540
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	512
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ -לש,עב לוהינ"מ
	513157313
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	513
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ- לזרבה26,עב לוהינ"מ
	511880866
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	514
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ -עב םינבמ לועפת"מ( יבצ ןב9ב "ש)
	512977042
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	515
	הרטקלא תצובק
	ןמציו זכרמ ןוינח,עב לוהינ"מ
	514163302
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	516
	הרטקלא תצובק
	עב לוהינ ןמציו זכרמ"מ
	513385187
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	517
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ -תותשר תיב ,עב לוהינ"מ
	514142496
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	518
	הרטקלא תצובק
	 לאירא יסכנ - גנירויט ןלא סופמק3 הילצרה ,עב לוהינ"מ
	513133728
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	519
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-ע  לוהינ םיאנומשחה ןוינח" מ( ךבילרק1 2017)
	513050435
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	520
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-עב לוהינ ןומרא לדגמ" מ( םילשורי תוגספ2017)
	514608322
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	521
	הרטקלא תצובק
	 לאירא יסכנ - לוהינ ןומרא לדגמ ןוינחעב" מ(ולרמ"לשאר ג" צ2017)
	514608348
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	522
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-הנירמב יאה ,עב לוהינ" מ( רגמע תיב2017)
	513410761
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	523
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-פא יזכרמ"י ,עב לוהינ"מ
	511741449
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	524
	הרטקלא תצובק
	ח יסכנ. לאירא נ- םיתוריש2000עב "מ
	512904806
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	525
	הרטקלא תצובק
	עב לאירא יסכנ ינוינח" מ(ןולא ןוינח)
	512439464
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	526
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-עב םיטקייורפ"מ
	511515900
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	527
	הרטקלא תצובק
	 תונובשח תלהנה יתורש סיקרנ2000 עב"מ
	512918632
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	528
	הרטקלא תצובק
	עב אפס לאירא"מ
	513028753
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	529
	הרטקלא תצובק
	ח יסכנ. ץוח יעיקשמל תויונמאנ לאירא נעב"מ
	510534928
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	530
	הרטקלא תצובק
	 םיסכנ לוהינ וקיטלומ(1993 ) עב"מ
	511897043
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	531
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ -ןואטדימ ,עב לוהינ"מ
	512368549
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	532
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-ביבא לת אפמא תיב , לוהינעב"מ
	515683464
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	533
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ- יפמ לדגמ4 הינתנ , לוהינעב"מ
	515706364
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	534
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ -הינתנ והוס לדגמ , לועפתעב"מ
	515706414
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	535
	הרטקלא תצובק
	עב הינח תוכרעמ לאירא"מ
	515710747
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	536
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ - םירוגמ תקזחא ןואטדימעב"מ
	515706406
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	537
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ -עב םידרשמ לוהינ ןואטדימ"מ
	515710796
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	538
	הרטקלא תצובק
	עב פוש לאירא"מ
	511958183
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	539
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ- לזרבה תומא30 ,עב לוהינ"מ
	515731628
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	540
	הרטקלא תצובק
	עב תוריד תונולמ לאירא יסכנ"מ
	513023895
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	541
	הרטקלא תצובק
	רטנס םילבוי פוש לאירא ,עב לוהינ"מ
	515753275
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	542
	הרטקלא תצובק
	עב לוהינ םירוגמ ןואט פא"מ
	515798619
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	543
	הרטקלא תצובק
	עב לוהינ רחסמ ןואט פא"מ
	515797207
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	544
	הרטקלא תצובק
	עב ריעל ביתנ"מ
	516118619
	עב תונייכז הרטקלא"מ
	510869977
	545
	הרטקלא תצובק
	עב רימט רניטקיט"מ
	510545742
	עב  תויתשת הרטקלא"מ
	511365215
	546
	הרטקלא תצובק
	 רימט רניטקיט(1996) א.ג .עב"מ
	512318924
	עב  תויתשת הרטקלא"מ
	511365215
	547
	הרטקלא תצובק
	עב לוהינ רטנס ידנק"מ
	515984185
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	548
	הרטקלא תצובק
	עב םימחתמ לוהינ אפס דנא טיפ"מ
	515941979
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	549
	הרטקלא תצובק
	 ןיעידומ קפואל טבמ(2019) עב"מ
	516103207
	עב תונייכז הרטקלא"מ
	510869977
	550
	הרטקלא תצובק
	עב לועפת סופמק הרטקלא"מ
	516101979
	םא פא הרטקלא - םינבמ תקזחאעב תוכרעמו"מ
	511095853
	551
	הרטקלא תצובק
	צ.מ.ח-.עב ןינבל הרבח בירק"מ
	512773334
	עב הינב הרטקלא"מ
	510617194
	552
	הרטקלא תצובק
	צ.מ.ח-.תלבגומ תופתוש בירק
	550018212
	עב הינב הרטקלא"מ
	510617194
	553
	הרטקלא תצובק
	עב הלמר םחתמ לאירא יסכנ"מ
	515994770
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	554
	הרטקלא תצובק
	הרטקלא הנוב ללוס , הסדה טקיורפ -המושר תופתוש
	540232758
	עב הרטקלא"מ
	520025370
	555
	הרטקלא תצובק
	עב לוהינ ביזכא םחתמ לאירא יסכנ"מ
	512217985
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	556
	הרטקלא תצובק
	 יקסנשיל לאירא יסכנ3 לוהינ צלשאר עב"מ
	515984441
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	557
	הרטקלא תצובק
	 ןמיירפ בקעי לאירא יסכנ20 צלשאר עב לוהינ"מ
	515984458
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	558
	הרטקלא תצובק
	א זוע תיב לאירא יסכנ"עב לוהינ ד"מ
	515984458
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	559
	הרטקלא תצובק
	ב אטיב תיב לאירא יסכנ"עב לוהינ ש"מ
	516001617
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	560
	הרטקלא תצובק
	עב לוהינ הינתנ יבכמ תומא לאירא יסכנ"מ
	515731545
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	561
	הרטקלא תצובק
	עב לוהינ םיבצוח רה תומא לאירא יסכנ"מ
	515731602
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	562
	הרטקלא תצובק
	 לאירא יסכנ –בילס ידאו ,עב לוהינ"מ
	514072552
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	563
	הרטקלא תצובק
	 לאירא יסכנ-ףונ הוונ ,עב לוהינ"מ
	511674582
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	564
	הרטקלא תצובק
	 לאירא יסכנ-איעמ תיב ,עב לוהינ"מ
	513070664
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	565
	הרטקלא תצובק
	 לאירא יסכנ - לוהינ אמאג רטניא תיבעב"מ
	516025616
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	566
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ- ץרפמה בל תיזכרמ הנחתהפיח,עב לוהינ"מ
	516065398
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	567
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-עב לוהינ רדנופש ןולדפ"מ
	514142469
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	568
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-אהות לדגמ ,עב לוהינ"מ
	515869535
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	569
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ-הפיח עבורה,עב לוהינ"מ
	514072552
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	570
	הרטקלא תצובק
	עב לוהינ דול הכאלמה לדגמ"מ
	515984433
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	571
	הרטקלא תצובק
	עב לוהינ ןויצ ןוינח"מ
	513811869
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	572
	הרטקלא תצובק
	 לועפת םר תיב(פ"ת) 2007עב "מ
	513999540
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	573
	הרטקלא תצובק
	פוש לאירא .הרדח הויו ןוינק , לוהינעב רחסמו"מ
	516103827
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	574
	הרטקלא תצובק
	פוש לאירא-א יניינב.עב לוהינ כ"מ
	516086782
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	575
	הרטקלא תצובק
	 פוש לאירא.הינתנ והוס , רחסמו לוהינעב"מ
	515797447
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	576
	הרטקלא תצובק
	פוש לאירא .רטנס לקיב , רחסמו לוהינעב"מ
	516103835
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	577
	הרטקלא תצובק
	עב באלק טרופס ןולא אפס לאירא"מ
	515900496
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	578
	הרטקלא תצובק
	עב ןויצ תרשבמ תומא"מ
	515233906
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	579
	הרטקלא תצובק
	עב לומ טירטס סולפ ייא"מ
	515941961
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	580
	הרטקלא תצובק
	 גירויט ןלא סופמק לאירא יסכנ 3 הילצרה ,עב לוהינ"מ
	513133728
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	581
	הרטקלא תצובק
	 לאירא יסכנ - לנימרטה תיב2דול  , לוהינעב"מ
	515984490
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	582
	הרטקלא תצובק
	 ףדמ הרטקלא1עב "מ
	515581973
	עב הרטקלא"מ
	520025370
	583
	הרטקלא תצובק
	 ףדמ הרטקלא2עב "מ
	515945400
	עב הרטקלא"מ
	520025370
	584
	הרטקלא תצובק
	עב לטיגיד הרטקלא"מ
	515954584
	עב הרטקלא"מ
	520025370
	585
	הרטקלא תצובק
	י הרטקלא.ח ,תלבגומ תופתוש
	540287349
	עב הרטקלא"מ
	520025370
	586
	הרטקלא תצובק
	לאירא יסכנ- תב םיה לע הרטקלאםי,עב לוהינ"מ
	516103801
	עב לאירא יסכנ"מ
	512380098
	587
	הרטקלא תצובק
	Suvorovo Properties Ltd
	רז דיגאת
	Electra Bulgaria Ltd
	רז דיגאת
	588
	הרטקלא תצובק
	Structure 7 LLC
	רז דיגאת
	Electra USA Inc
	רז דיגאת
	589
	הרטקלא תצובק
	OTS Omni Trading SERVICES
	רז דיגאת
	 Electech Holding B.V
	רז דיגאת
	590
	הרטקלא תצובק
	Oxford Federal LLC
	רז דיגאת
	Structure 7 LLC
	רז דיגאת
	591
	הרטקלא תצובק
	NovelSum Limited
	רז דיגאת
	Morgal Investment Limited
	רז דיגאת
	592
	הרטקלא תצובק
	Morgal Investment LLC   
	רז דיגאת
	Morgal Investment Limited
	רז דיגאת
	593
	הרטקלא תצובק
	Hellman Electric Corp
	רז דיגאת
	עב הרטקלא"מ
	520025370
	594
	הרטקלא תצובק
	Gilston Electrical Contracting Corp
	רז דיגאת
	עב הרטקלא"מ
	520025370
	595
	הרטקלא תצובק
	Etco
	רז דיגאת
	OTS Omni Trading SERVICES
	רז דיגאת
	596
	הרטקלא תצובק
	ETCO FM Limited
	רז דיגאת
	OTS Omni Trading SERVICES
	רז דיגאת
	597
	הרטקלא תצובק
	EMMSA Deutschland GmbH
	רז דיגאת
	עב הרטקלא"מ
	520025370
	598
	הרטקלא תצובק
	Eletco LDA
	רז דיגאת
	עב הרטקלא"מ
	520025370
	599
	הרטקלא תצובק
	Electra Varna Ltd
	רז דיגאת
	Electra Bulgaria Ltd
	רז דיגאת
	600
	הרטקלא תצובק
	Electra USA Inc
	רז דיגאת
	עב הרטקלא"מ
	520025370
	601
	הרטקלא תצובק
	Electra Properties Ltd
	רז דיגאת
	Electra Bulgaria Ltd
	רז דיגאת
	602
	הרטקלא תצובק
	Electra Investments Holland B.V
	רז דיגאת
	 תועקשה הרטקלא(1998) עב"מ
	512649146
	603
	הרטקלא תצובק
	Electra East Europe B.V
	רז דיגאת
	 תועקשה הרטקלא(1998) עב"מ
	512649146
	604
	הרטקלא תצובק
	C.N TECH limited
	רז דיגאת
	OTS Omni Trading SERVICES
	רז דיגאת
	605
	הרטקלא תצובק
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	Electra M&E Deutschland GmbH
	רז דיגאת
	 Electech Holding B.V
	רז דיגאת
	702
	הרטקלא תצובק
	EMMSA Deutschland GmbH Wolfsburg
	רז דיגאת
	Electra M&E Deutschland GmbH
	רז דיגאת
	703
	הרטקלא תצובק
	יפ רפוס.יו .עב"מ
	516013810
	 זג תצפהל תילארשי הרבח זגרפוסעב"מ
	510902638
	704
	הרטקלא תצובק
	יפ רפוס.יו .עב המקה"מ
	515070845
	 זג תצפהל תילארשי הרבח זגרפוסעב"מ
	510902638
	705
	הרטקלא תצובק
	F.W.sims
	רז דיגאת
	Electra USA Inc
	רז דיגאת
	706
	הרטקלא תצובק
	עב תועקשה תיב ןוליספא"מ
	520043464
	עב טנוקסיד תועקשה תרבח"מ
	520023896
	707
	הרטקלא תצובק
	יסנניפ ןונכת ןוליספא
	513544122
	עב תועקשה תיב ןוליספא"מ
	520043464
	708
	הרטקלא תצובק
	עב םיסנניפ םירישכמ ןוליספא"מ
	515634780
	עב תועקשה תיב ןוליספא"מ
	520043464
	709
	הרטקלא תצובק
	תלבגומ תופתוש תויונמדזה ןוליספא
	550274112
	עב םיסנניפ םירישכמ ןוליספא"מ
	515634780
	710
	הרטקלא תצובק
	עב תועקשהו תוקזחה ןטרב"מ
	510907850
	עב טנוקסיד תועקשה תרבח"מ
	520023896
	711
	הרטקלא תצובק
	 שווקס הפיח( לוהינ1984) עב"מ
	511016206
	עב תועקשהו תוקזחה ןטרב"מ
	510907850
	712
	הרטקלא תצובק
	 ןורשה דוה טרופסה זכרמ(1992) תלבגומ תופתוש
	550012629
	עב תועקשהו תוקזחה ןטרב"מ
	510907850
	713
	הרטקלא תצובק
	עב ןורשה דוה טרופסה זכרמ"מ
	511675571
	עב תועקשהו תוקזחה ןטרב"מ
	510907850
	714
	הרטקלא תצובק
	עב הוקת חתפ שפונ זכרמ"מ
	510910300
	עב תועקשהו תוקזחה ןטרב"מ
	510907850
	715
	הרטקלא תצובק
	עב תוישעת רוכ"מ
	520014143
	עב טנוקסיד תועקשה תרבח"מ
	520023896
	716
	הרטקלא תצובק
	עב היגולונכטו תרושקת יסיאיד"מ
	511707879
	עב תוישעת רוכ"מ
	520014143
	717
	הרטקלא תצובק
	MICROWAVE NETWORKS, INC.
	רז דיגאת
	עב תוישעת רוכ"מ
	520014143
	718
	הרטקלא תצובק
	עב לבשרוכ"מ
	512895608
	עב תוישעת רוכ"מ
	520014143
	719
	הרטקלא תצובק
	KORIN INSURANCE LIMITED
	רז דיגאת
	עב תוישעת רוכ"מ
	520014143
	720
	הרטקלא תצובק
	עב םיסכנ רוכ"מ
	510433436
	עב תוישעת רוכ"מ
	520014143
	721
	הרטקלא תצובק
	עב ןינבלו םיסכנל הרבח"מ
	520025438
	עב טנוקסיד תועקשה תרבח"מ
	520023896
	722
	הרטקלא תצובק
	עב םיתורישו לוהינ םולהי דגבא"מ
	511127722
	א הילצרה זכרמ 'עב"מ
	510058613
	723
	הרטקלא תצובק
	 תובשומה םא -עב שדחה ןופצה"מ
	512484825
	עב ןינבלו םיסכנל הרבח"מ
	520025438
	724
	הרטקלא תצובק
	עב םירחוסה תיב"מ
	510040900
	עב ןינבלו םיסכנל הרבח"מ
	520025438
	725
	הרטקלא תצובק
	 שוג6127עב גרב לצרה בוחרב "מ
	510276447
	עב ןינבלו םיסכנל הרבח"מ
	520025438
	726
	הרטקלא תצובק
	 חותפ ירוזאב ןוכישו הינבל הרבח תליגעב"מ
	510308315
	עב ןינבלו םיסכנל הרבח"מ
	520025438
	727
	הרטקלא תצובק
	 ךלמה ךרד6 (1997) עב"מ
	512477373
	עב ןינבלו םיסכנל הרבח"מ
	520025438
	728
	הרטקלא תצובק
	עב תונמאנו תועקשהל הרבח ןוה"מ
	510105281
	עב ןינבלו םיסכנל הרבח"מ
	520025438
	729
	הרטקלא תצובק
	 ינמחנ תיב תרבח22עב "מ
	510081557
	עב ןינבלו םיסכנל הרבח"מ
	520025438
	730
	הרטקלא תצובק
	 הקלח תרבח85 שוגב 6127עב "מ
	510276397
	עב ןינבלו םיסכנל הרבח"מ
	520025438
	731
	הרטקלא תצובק
	 הקלח85רב לצרה בוחרב -עב ג"מ
	510276439
	עב ןינבלו םיסכנל הרבח"מ
	520025438
	732
	הרטקלא תצובק
	א הילצרה זכרמ 'עב"מ
	510058613
	עב ןינבלו םיסכנל הרבח"מ
	520025438
	733
	הרטקלא תצובק
	ב הילצרה זכרמ 'עב"מ
	510058639
	עב ןינבלו םיסכנל הרבח"מ
	520025438
	734
	הרטקלא תצובק
	עב ןיקתו האנ"מ
	510400757
	עב ןינבלו םיסכנל הרבח"מ
	520025438
	735
	הרטקלא תצובק
	עב םירדה יסכנ"מ
	520033689
	עב ןינבלו םיסכנל הרבח"מ
	520025438
	736
	הרטקלא תצובק
	עב הבאושה תיב תלחנ יסכנ"מ
	510341605
	עב ןינבלו םיסכנל הרבח"מ
	520025438
	737
	הרטקלא תצובק
	 ןינבו םיסכנ(םיירחסמ םיזכרמ) עב"מ
	513830968
	עב ןינבלו םיסכנל הרבח"מ
	520025438
	738
	הרטקלא תצובק
	 תוימואלניב תועקשה ןינבו םיסכנ(2005) עב"מ
	513709618
	עב ןינבלו םיסכנל הרבח"מ
	520025438
	739
	הרטקלא תצובק
	עב רככה ראפ"מ
	510050214
	עב ןינבלו םיסכנל הרבח"מ
	520025438
	740
	הרטקלא תצובק
	עב ןינבל הרבח רדש"מ
	510029366
	עב ןינבלו םיסכנל הרבח"מ
	520025438
	741
	הרטקלא תצובק
	עב חותפו ןינב דג הוונ"מ
	520028671
	עב םירדה יסכנ"מ
	520033689
	742
	הרטקלא תצובק
	עב תוקזחאו תועקשה ןטרב"מ
	510907850
	עב םירדה יסכנ"מ
	520033689
	743
	הרטקלא תצובק
	עב עדמ תוריתע תוישעת תיירק"מ
	510535420
	עב םירדה יסכנ"מ
	520033689
	744
	הרטקלא תצובק
	עב ןליא תמר"מ
	510464589
	עב חותפו ןינב דג הונ"מ
	520028671
	745
	הרטקלא תצובק
	עב םיה לומ הונ"מ
	514518646
	עב חותפו ןינב דג הונ"מ
	520028671
	746
	הרטקלא תצובק
	עב ןחה תואנ"מ
	510336282
	טומנב
	510360134
	747
	הרטקלא תצובק
	עב טומנב"מ
	510360134
	עב חותפו ןינב דג הונ"מ
	520028671
	748
	הרטקלא תצובק
	עב בדמאק"מ
	510541576
	עב חותפו ןינב דג הונ"מ
	520028671
	749
	הרטקלא תצובק
	IDB Group USA Investments Inc.
	רז דיגאת
	עב ןינבלו םיסכנל הרבח"מ
	520025438
	750
	הרטקלא תצובק
	PBC USA Investments Inc.
	רז דיגאת
	עב ןינבלו םיסכנל הרבח"מ
	520025438
	751
	הרטקלא תצובק
	PBEL Real Estate Ltd
	רז דיגאת
	עב ןינבלו םיסכנל הרבח"מ
	520025438
	752
	הרטקלא תצובק
	בג תרבח-עב תועקרקל םי"מ
	520001736
	עב ןינבלו םיסכנל הרבח"מ
	520025438
	753
	הרטקלא תצובק
	תמ"ם -עב הפיח עדמ תוישעת זכרמ"מ
	510607403
	בג תרבח-עב תועקרקל םי"מ
	520001736
	754
	הרטקלא תצובק
	עב הפיח ימואלניב םיסרגנוק זכרמ"מ
	512358144
	תמ"ם - הפיח עדמ תוישעת זכרמעב"מ
	510607403
	755
	הרטקלא תצובק
	תש"עב הפיח ם"מ
	510821739
	תמ"ם - הפיח עדמ תוישעת זכרמעב"מ
	510607403
	756
	הרטקלא תצובק
	בג-עב בגנ םי"מ
	514189596
	בג-עב תועקרקל םי"מ
	520001736
	757
	הרטקלא תצובק
	בג אישנה תמר-עב םי"מ
	513790220
	בג-עב תועקרקל םי"מ
	520001736
	758
	הרטקלא תצובק
	בג-עב קטייה םי"מ
	511921785
	בג-עב תועקרקל םי"מ
	520001736
	759
	הרטקלא תצובק
	טרדנטס היישעתל םינתיב
	510069289
	בג-עב תועקרקל םי"מ
	520001736
	760
	הרטקלא תצובק
	בג-עב דולב םיסכנ ןממ םי"מ
	511797557
	בג-עב תועקרקל םי"מ
	520001736
	761
	הרטקלא תצובק
	בג-עב הירסיק םי"מ
	511870792
	בג-עב תועקרקל םי"מ
	520001736
	762
	הרטקלא תצובק
	בג-עב לוהינ יתוריש םי"מ
	510087588
	בג-עב תועקרקל םי"מ
	520001736
	763
	הרטקלא תצובק
	עדמ תוריתע תוישעת תיירק
	510535420
	בג-עב תועקרקל םי"מ
	520001736
	764
	הרטקלא תצובק
	עב רחסמו היישעת רוא בכוכ"מ
	510031834
	בג-עב תועקרקל םי"מ
	520001736
	765
	הרטקלא תצובק
	QT SPE Member Inc
	רז דיגאת
	Executive QT Holdings LLC
	רז דיגאת
	766
	הרטקלא תצובק
	Commercial Property Management LLC
	רז דיגאת
	Great Wash Park LLC
	רז דיגאת
	767
	הרטקלא תצובק
	GWP Properties LLC
	רז דיגאת
	Great Wash Park LLC
	רז דיגאת
	768
	הרטקלא תצובק
	Great Wash Park LLC
	רז דיגאת
	GW SPE Member Inc
	רז דיגאת
	769
	הרטקלא תצובק
	Executive GWP Holdings LLC
	רז דיגאת
	IDB Group USA Investments Inc
	רז דיגאת
	770
	הרטקלא תצובק
	Executive QT Holdings LLC
	רז דיגאת
	IDB Group USA Investments Inc
	רז דיגאת
	771
	הרטקלא תצובק
	Great Wash Park LLC
	רז דיגאת
	IDB Group USA Investments Inc
	רז דיגאת
	772
	הרטקלא תצובק
	GW Management LLC
	רז דיגאת
	IDB Group USA Investments Inc
	רז דיגאת
	773
	הרטקלא תצובק
	GW SPE Member, Inc
	רז דיגאת
	IDB Group USA Investments Inc
	רז דיגאת
	774
	הרטקלא תצובק
	IDBG LV GP LLC
	רז דיגאת
	IDB Group USA Investments Inc
	רז דיגאת
	775
	הרטקלא תצובק
	QT Management LLC
	רז דיגאת
	IDB Group USA Investments Inc
	רז דיגאת
	776
	הרטקלא תצובק
	QT SPE Member Inc
	רז דיגאת
	IDB Group USA Investments Inc
	רז דיגאת
	777
	הרטקלא תצובק
	SH Management LLC
	רז דיגאת
	IDB Group USA Investments Inc
	רז דיגאת
	778
	הרטקלא תצובק
	452 FIFTH OWNERS LLC
	רז דיגאת
	PBC USA Investments Inc
	רז דיגאת
	779
	הרטקלא תצובק
	  PBC USA REAL ESTATE LLC
	רז דיגאת
	PBC USA Investments Inc
	רז דיגאת
	780
	הרטקלא תצובק
	Towne Square Mall Acquisition LLC
	רז דיגאת
	PBC USA Investments Inc
	רז דיגאת
	781
	הרטקלא תצובק
	US Industrial Acquisition LLC
	רז דיגאת
	PBC USA Investments Inc
	רז דיגאת
	782
	הרטקלא תצובק
	PBEL DEVELOPERS INDIA PRIVATE LIMITED
	רז דיגאת
	PBEL Holdings LTD
	רז דיגאת
	783
	הרטקלא תצובק
	PBEL Real Estate India Private Ltd
	רז דיגאת
	PBEL Holdings LTD
	רז דיגאת
	784
	הרטקלא תצובק
	PBEL Holdings LTD
	רז דיגאת
	PBEL Real Estate Ltd
	רז דיגאת
	785
	הרטקלא תצובק
	PBEL Property Development India Private Ltd.
	רז דיגאת
	PBEL Real Estate Ltd
	רז דיגאת
	786
	הרטקלא תצובק
	QT LI Holding LLC
	רז דיגאת
	Queensridge Towers LLC
	רז דיגאת
	787
	הרטקלא תצובק
	Queensridge Properties LLC
	רז דיגאת
	Queensridge Towers LLC
	רז דיגאת
	788
	הרטקלא תצובק
	GTC Investment B.V
	רז דיגאת
	 תוימואלניב תועקשה ןינבו םיסכנ(2005) עב"מ
	513709618
	789
	הרטקלא תצובק
	Micaza b.v
	רז דיגאת
	 תוימואלניב תועקשה ןינבו םיסכנ(2005) עב"מ
	513709618
	790
	הרטקלא תצובק
	PBS Real Estate Holdings S.R.L
	רז דיגאת
	 תוימואלניב תועקשה ןינבו םיסכנ(2005) עב"מ
	513709618
	791
	הרטקלא תצובק
	PBST Developmenta S.R.L
	רז דיגאת
	 תוימואלניב תועקשה ןינבו םיסכנ(2005) עב"מ
	513709618
	792
	הרטקלא תצובק
	Queensridge Towers LLC
	רז דיגאת
	Executive QT Holdings LLC
	רז דיגאת
	793
	הרטקלא תצובק
	עב תינורטקלא הישעת ןורלא"מ
	520028036
	עב טנוקסיד תועקשה תרבח"מ
	520023896
	794
	הרטקלא תצובק
	עב טיבלא"מ
	520027509
	עב תינורטקלא הישעת ןורלא"מ
	520028036
	795
	הרטקלא תצובק
	יד.יא.עב היגולונכט תוקזחא יפ"מ
	511826919
	עב תינורטקלא הישעת ןורלא"מ
	520028036
	796
	הרטקלא תצובק
	גיליד'עב תויגולונכט סנ"מ
	512999756
	עב טיבלא"מ
	520027509
	797
	הרטקלא תצובק
	עב חותפל הרבח לאפר יס יד רא"מ
	511772766
	יד.יא.עב היגולונכט תוקזחא יפ"מ
	511826919
	798
	הרטקלא תצובק
	עב דיס יד רא"מ
	514616804
	עב חותפל הרבח לאפר יס יד רא"מ
	511772766
	799
	הרטקלא תצובק
	Kindite Ltd
	515610947
	אפר יס יד רא"עב חותיפל הרבח ל"מ
	511772766
	800
	הרטקלא תצובק
	CodeValue D.T. Ltd
	515057917
	אפר יס יד רא"עב חותיפל הרבח ל"מ
	511772766
	801
	הרטקלא תצובק
	עב טייגסניירב"מ
	512988338
	עב תינורטקלא הישעת ןורלא"מ
	520028036
	802
	הרטקלא תצובק
	קניא טייגסניירב
	רז דיגאת
	עב טייגסניירב"מ
	512988338
	803
	הרטקלא תצובק
	עב סטוניטינ"מ
	515065753
	עב תינורטקלא הישעת ןורלא"מ
	520028036
	804
	הרטקלא תצובק
	עב ליגסקיס"מ
	515138493
	עב תינורטקלא הישעת ןורלא"מ
	520028036
	805
	הרטקלא תצובק
	Sixgill Inc
	651109595
	עב ליגסקיס"מ
	515138493
	806
	הרטקלא תצובק
	 ליהיטרק(2009) עב"מ
	514279645
	עב תינורטקלא הישעת ןורלא"מ
	520028036
	807
	הרטקלא תצובק
	קניא ליהיטרק
	רז דיגאת
	 ליהיטרק(2009) עב"מ
	514279645
	808
	הרטקלא תצובק
	coramaze technologies GmbH
	HRB 25145
	עב תינורטקלא הישעת ןורלא"מ
	520028036
	809
	הרטקלא תצובק
	עב תויגולונכט זיימרוק"מ
	515736411
	coramaze technologies GmbH
	HRB 25145
	810
	הרטקלא תצובק
	עב לארשי םוקלס"מ
	511930125
	עב תוישעת רוכ"מ
	520023896
	811
	הרטקלא תצובק
	עב תרושקת תויונח תשר הקימניד"מ
	514389246
	עב לארשי םוקלס"מ
	511930125
	812
	הרטקלא תצובק
	תיווק תרושקת םוקלס-תלבגומ תופתוש
	550207765
	עב לארשי םוקלס"מ
	511930125
	813
	הרטקלא תצובק
	 תוקזחא םוקלס(2001) עב"מ
	513078238
	עב לארשי םוקלס"מ
	511930125
	814
	הרטקלא תצובק
	זיווטנ'עב ן"מ
	511930190
	עב לארשי םוקלס"מ
	511930125
	815
	הרטקלא תצובק
	עב עדימ תחטבא תונורתפ יוופייס"מ
	514268135
	תיווק תרושקת םוקלס- תופתושתלבגומ
	550207765
	816
	הרטקלא תצובק
	013זיווטנ ' תחיינ תרושקת ן2006עב "מ
	513789222
	תיווק תרושקת םוקלס- תופתושתלבגומ
	550207765
	817
	הרטקלא תצובק
	יס.ג'עב לוהינ י"מ
	515784536
	עב לארשי םוקלס"מ
	511930125
	818
	הרטקלא תצובק
	יס.ג'תלבגומ תופתוש קרווטנ י
	540279973
	עב לארשי םוקלס"מ
	511930125
	819
	הרטקלא תצובק
	יס.מא.ג'עב קרווטנ לוהינ י"מ
	515773083
	עב לארשי םוקלס"מ
	511930125
	820
	הרטקלא תצובק
	יס.מא.ג'תלבגומ תופתוש קרווטנ י
	540279510
	עב לארשי םוקלס"מ
	511930125
	821
	הרטקלא תצובק
	 םייקסע גניסנרפנוק תונורתפ ןדיעו -תלבגומ תופתוש
	550277016
	תיווק תרושקת םוקלס- תופתושתלבגומ
	550207765
	822
	הרטקלא תצובק
	יא קרב.יט. יס(1999)  יתורשל הרבחה םיימואלניב קזב(ןיוול תוקזחא) עב"מ
	512806316
	תיווק תרושקת םוקלס- תופתושתלבגומ
	550207765
	823
	הרטקלא תצובק
	עב תויגולונכט באליבומ"מ
	515404770
	עב לארשי םוקלס"מ
	511930125
	824
	הרטקלא תצובק
	ייא.יב. ינפמוק דנאבדורב לארזיא יס(2013) עב"מ
	514946862
	ייא.יב. יס(דטימילנא)  תוקזחהתלבגומ תופתוש
	540290350
	825
	הרטקלא תצובק
	ייא.יב. יס(דטימילנא)  תופתוש תוקזחהתלבגומ
	540290350
	עב לארשי םוקלס"מ
	511930125
	826
	הרטקלא תצובק
	ייא.יב.ש תוקזחה יס.כ .עב"מ
	516024148
	עב לארשי םוקלס"מ
	511930125
	827
	הרטקלא תצובק
	עב ןירדהמ"מ
	520018482
	עב תועקשה טנוקסיד"מ
	520023896
	828
	הרטקלא תצובק
	עב רוא ירפ"מ
	520025230
	עב ןירדהמ"מ
	520018482
	829
	הרטקלא תצובק
	לדנ ןירדהמ"עב ן"מ
	512572157
	עב ןירדהמ"מ
	520018482
	830
	הרטקלא תצובק
	עב דיל תיב ירדה"מ
	510423569
	עב רואירפ"מ
	520025230
	831
	הרטקלא תצובק
	עב אוצי ןירדהמ"מ
	511006819
	עב רואירפ"מ
	520025230
	832
	הרטקלא תצובק
	ש אוצי טרופונת ןירדהמ.מ
	550208888
	עב רואירפ"מ
	520025230
	833
	הרטקלא תצובק
	עב אוצי טרופונת ןירדהמ"מ
	513142430
	עב רואירפ"מ
	520025231
	834
	הרטקלא תצובק
	Mehadrin Tnuport Marketing (UK) LTD
	רז דיגאת
	ש אוצי טרופונת ןירדהמ.מ
	550208888
	835
	הרטקלא תצובק
	MTEX Holland B.V
	רז דיגאת
	ש אוצי טרופונת ןירדהמ.מ
	550208888
	836
	הרטקלא תצובק
	Mehadrin USA Inc.
	רז דיגאת
	עב אוצי טרופונת ןירדהמ"מ
	513142430
	837
	הרטקלא תצובק
	Mehadrin International SARL
	רז דיגאת
	עב אוצי ןירדהמ"מ
	511006819
	838
	הרטקלא תצובק
	Mehadrin Services SARL
	רז דיגאת
	עב אוצי ןירדהמ"מ
	511006819
	839
	הרטקלא תצובק
	ש חלפ ןג.מ
	550214621
	עב רואירפ"מ
	520025230
	840
	הרטקלא תצובק
	עב חלפ ןג"מ
	513427633
	עב רואירפ"מ
	520025230
	841
	הרטקלא תצובק
	ב.נ.ש היגרנאו תיתשת תוישעת ל.מ
	550220230
	עב רואירפ"מ
	520025230
	842
	הרטקלא תצובק
	ב.נ.עב היגרנאו תיתשת תוישעת ל"מ
	512058397
	עב רואירפ"מ
	520025230
	843
	הרטקלא תצובק
	עב םהוש םירמ"מ
	512611658
	עב רואירפ"מ
	520025230
	844
	הרטקלא תצובק
	Mehadrin Central Europe A.G
	רז דיגאת
	ש אוצי טרופונת ןירדהמ.מ
	550208888
	845
	הרטקלא תצובק
	סא.יט.עב יאלקח אוצי םא"מ
	512812421
	עב אוצי ןירדהמ"מ
	511006819
	846
	הרטקלא תצובק
	ש ינופצה ןורשב םילולצ םימ.מ
	550247167
	עב דיל תיב ירדה"מ
	510423569
	847
	הרטקלא תצובק
	עב ןומיר ירדה"מ
	514800622
	עב דיל תיב ירדה"מ
	510423569
	848
	הרטקלא תצובק
	עב תונרק לוהינ םזימ"מ
	512149071
	עב ןירדהמ"מ
	520018482
	849
	הרטקלא תצובק
	עב תיאלקח תיפותיש הדוגא בגנ תודש"מ
	570050096
	סא.יט.עב יאלקח אוצי םא"מ
	512812421
	850
	הרטקלא תצובק
	עב ונוא תעבג"מ
	510458037
	עב חותפו ןינב דג הונ"מ
	520028671
	851
	הרטקלא תצובק
	עב םינורפע"מ
	510504582
	עב ןחה תואנ"מ
	510336282
	852
	הרטקלא תצובק
	עב האנ תנוכש"מ
	511004293
	עב חותפו ןינב דג הונ"מ
	520028671
	853
	הרטקלא תצובק
	עב רד סאג"מ
	511180713
	עב חותפו ןינב דג הונ"מ
	520028671
	854
	הרטקלא תצובק
	 שוגב א שרגמ תרבח6214 ביבא לת עב"מ
	510193204
	עב חותפו ןינב דג הונ"מ
	520028671
	855
	הרטקלא תצובק
	 שוגב ג שרגמ תרבח6214 ביבא לת עב"מ
	510193220
	עב חותפו ןינב דג הונ"מ
	520028671
	856
	הרטקלא תצובק
	 שוגב ב שרגמ תרבח6214 ביבא לת עב"מ
	510193212
	עב חותפו ןינב דג הונ"מ
	520028671
	857
	הרטקלא תצובק
	עב סיזאוא ןוינח"מ
	510535719
	עב חותפו ןינב דג הונ"מ
	520028671
	858
	הרטקלא תצובק
	עב תינוכסחה הרידה"מ
	510005705
	בג-עב תועקרקל םי"מ
	520001736
	859
	הרטקלא תצובק
	עב םילושחנ םי בג"מ
	512710286
	בג-עב תועקרקל םי"מ
	520001736
	860
	הרטקלא תצובק
	עב םי בג תעבג"מ
	513550707
	בג-עב תועקרקל םי"מ
	520001736
	861
	הרטקלא תצובק
	עב לארשי ץראב תונועמל הרבח"מ
	520016270
	בג-עב תועקרקל םי"מ
	520001736
	862
	הרטקלא תצובק
	 תוקזחא םתלא(1996) עב"מ
	512357054
	תמ"ם - הפיח עדמ תוישעת זכרמעב"מ
	510607403
	863
	הרטקלא תצובק
	עב תויגולונכט הממח םתלא"מ
	511604548
	תמ"ם - הפיח עדמ תוישעת זכרמעב"מ
	510607403
	864
	הרטקלא תצובק
	ג.ב .עב ןיוול תוקזחא"מ
	512830004
	יא קרב.יט. יס(1999)  הרבחה םיימואלניב קזב יתורשל( תוקזחא
	512806316
	865
	הרטקלא תצובק
	עב םוקלט ןלוג"מ
	514538040
	עב לארשי םוקלס"מ
	511930125
	866
	הרטקלא תצובק
	עב ימואלניב םוקלט ןלוג"מ
	514738193
	עב םוקלט ןלוג"מ
	514538040
	867
	הרטקלא תצובק
	 תרושקת לט ןלוג(2011) עב"מ
	514689280
	עב םוקלט ןלוג"מ
	514538040
	868
	הרטקלא תצובק
	יס.ג'עב לוהינ י"מ
	515784536
	עב םוקלט ןלוג"מ
	514538040
	869
	הרטקלא תצובק
	יס.ג'תלבגומ תופתוש קרווטנ י
	540279973
	עב םוקלט ןלוג"מ
	514538040
	870
	הרטקלא תצובק
	יס.מא.ג'עב קרווטנ לוהינ י"מ
	515773083
	עב םוקלט ןלוג"מ
	514538040
	871
	הרטקלא תצובק
	יס.מא.ג'תלבגומ תופתוש קרווטנ י
	540279510
	עב םוקלט ןלוג"מ
	514538040
	872
	הרטקלא תצובק
	Cellcom Fixed Line Communications Inc
	EIN - 37-9107325
	תיווק תרושקת םוקלס- תופתושתלבגומ
	550207765
	873
	הרטקלא תצובק
	גרנא רפונ ' ןירדהמ(לוהינ) עב"מ
	516336518
	עב ןירדהמ"מ
	520018482
	874
	הרטקלא תצובק
	גרנא רפונ 'ש ןירדהמ.מ
	540304441
	עב ןירדהמ"מ
	520018482
	875
	הרטקלא תצובק
	עב טנוקסיד תועקשה תרבח"מ
	520023896
	עב וקלא"מ
	520025370
	876
	םורטשא תצובק
	 ןמינא(שדח דמימ) עב"מ
	511381360
	םואבסונ םהרבא
	-
	877
	םורטשא תצובק
	Animan Germany Gmbh
	רז דיגאת
	 ןמינא(שדח דמימ) עב"מ
	511381360
	878
	םורטשא תצובק
	 תוקפה הדנפ(  םיטרס) עב"מ
	511555823
	 ןמינא(שדח דמימ) עב"מ
	511381360
	879
	םורטשא תצובק
	עב הרוחש הדנפ"מ
	513665828
	 תוקפה הדנפ(  םיטרס) עב"מ
	511555823
	880
	םורטשא תצובק
	עב םואבסונ היתבו לאקזחי יסכנ"מ
	510806474
	 ןמינא(שדח דמימ) עב"מ
	511381360
	881
	םורטשא תצובק
	 לאקזחיו היתב םואבסונ תועקשה(1982) עב"מ
	510920788
	עב םואבסונ היתבו לאקזחי יסכנ"מ
	510806474
	882
	םורטשא תצובק
	עב תכלשא"מ
	512875253
	 ןמינא(שדח דמימ) עב"מ
	511381360
	883
	םורטשא תצובק
	עב ןוינגרמ"מ
	512890526
	עב תכלשא"מ
	512875253
	884
	םורטשא תצובק
	עב תוקזחא רמיב"מ
	511787632
	םואבסונ םהרבא
	-
	885
	םורטשא תצובק
	עב ןגרמ ןוזמ ילעפמ"מ
	511688285
	עב תוקזחא רמיב"מ
	511787632
	886
	םורטשא תצובק
	עב םורטשא תצובק"מ
	510381601
	 הסדנהל תדחואמ הרבח וקדנויעב חותיפו"מ
	510439045
	887
	םורטשא תצובק
	עב םיסכנ םורטשא"מ
	520036617
	עב םורטשא תצובק"מ
	510381601
	888
	םורטשא תצובק
	עב הינבל הרבח רדשא"מ
	510609761
	עב םורטשא תצובק"מ
	510381601
	889
	םורטשא תצובק
	עב תוישעת םורטשא"מ
	520037151
	עב םורטשא תצובק"מ
	510381601
	890
	םורטשא תצובק
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	עב םורטשא תצובק"מ
	510381601
	891
	םורטשא תצובק
	עב תויגולונכט םורטשא"מ
	510751944
	עב םורטשא תצובק"מ
	510381601
	892
	םורטשא תצובק
	עב תועקשהלו חותיפל הרבח םורטשא"מ
	511694879
	 תופתוש הרכשהל םירוגמ םורטשאתלבגומ
	540280872
	893
	םורטשא תצובק
	 הרבחה לש םדוסימ ןוכישל הרבח םרלאםורטשאו לארשיל ,תלבגומ תופתוש
	550001994
	עב םורטשא תצובק"מ
	510381601
	894
	םורטשא תצובק
	עב תונלבק םורטשא"מ
	512195520
	עב םורטשא תצובק"מ
	510381601
	895
	םורטשא תצובק
	עב השמו הוודח טרופפר תועקשה"מ
	510806490
	עב םורטשא תצובק"מ
	510381601
	896
	םורטשא תצובק
	עב לייפ סייב"מ
	511636912
	עב םורטשא תצובק"מ
	510381601
	897
	םורטשא תצובק
	עב הינבו הסדנה םורטשא"מ
	512156845
	עב תונלבק םורטשא"מ
	512195520
	898
	םורטשא תצובק
	עב םילשורי םורטשא"מ
	510727555
	עב תונלבק םורטשא"מ
	512195520
	899
	םורטשא תצובק
	עב תשעותמ היינבל םילעפמ טירקשא"מ
	511485310
	עב תונלבק םורטשא"מ
	512195520
	900
	םורטשא תצובק
	 םיכרד(א.ק) עב תויתשתו היינב"מ
	511027351
	עב םורטשא תצובק"מ
	510381601
	901
	םורטשא תצובק
	עב היינבל הרבח תבשא"מ
	510640626
	עב תונלבק םורטשא"מ
	512195520
	902
	םורטשא תצובק
	מ.ל.עב םינבמ ט"מ
	510856081
	עב תונלבק םורטשא"מ
	512195520
	903
	םורטשא תצובק
	 תופתוש הרכשהל םירוגמ םורטשאתלבגומ
	540280872
	עב םורטשא תצובק"מ
	510381601
	904
	םורטשא תצובק
	תלבגומ תופתוש ענדגה םורטשא
	550266464
	 תופתוש הרכשהל םירוגמ םורטשאתלבגומ
	540280872
	905
	םורטשא תצובק
	תלבגומ תופתוש ןוירוג ןב תונועמ םורטשא
	550266985
	עב םורטשא תצובק"מ
	510381601
	906
	םורטשא תצובק
	תלבגומ תופתוש הלתשמה םורטשא
	550273726
	 תופתוש הרכשהל םירוגמ םורטשאתלבגומ
	540280872
	907
	םורטשא תצובק
	תלבגומ תופתוש לבויה תיירק םורטשא
	550274179
	 תופתוש הרכשהל םירוגמ םורטשאתלבגומ
	540280872
	908
	םורטשא תצובק
	םי תב טפשמ תיב םורטשא , תופתושתלבגומ
	540281383
	עב םורטשא תצובק"מ
	510381601
	909
	םורטשא תצובק
	יב .יג' . לארשי(תויגולונכט) עב"מ
	514291418
	עב תוישעת םורטשא"מ
	520037151
	910
	םורטשא תצובק
	עב דנובשא"מ
	512347238
	עב תוישעת םורטשא"מ
	520037151
	911
	םורטשא תצובק
	 תימודא יביתנ(2011) עב"מ
	514704394
	עב תוישעת םורטשא"מ
	520037151
	912
	םורטשא תצובק
	י .עב תופצרמ תשורח יבהז"מ
	520037268
	עב תוישעת םורטשא"מ
	520037151
	913
	םורטשא תצובק
	עב רתיב יביתנ"מ
	514107333
	עב תוישעת םורטשא"מ
	520037151
	914
	םורטשא תצובק
	עב הביצח קרוש"מ
	515837763
	עב תוישעת םורטשא"מ
	520037151
	915
	םורטשא תצובק
	עב תויגולונכט קימוטפוא"מ
	511075418
	עב תויגולונכט םורטשא"מ
	510751944
	916
	םורטשא תצובק
	ייא.יט. סא - םיינכט םיתוריש םורטשאעב"מ
	511486797
	עב תויגולונכט קימוטפוא"מ
	511075418
	917
	םורטשא תצובק
	עב תוימלוע תועקשה םיסכנ םורטשא"מ
	513993121
	עב םיסכנ םורטשא"מ
	520036617
	918
	םורטשא תצובק
	עב תואנולמו רחס יזכרמ םורטשא"מ
	511817686
	עב םיסכנ םורטשא"מ
	520036617
	919
	םורטשא תצובק
	עב תלשא"מ
	511086621
	עב םיסכנ םורטשא"מ
	520036617
	920
	םורטשא תצובק
	עב םיסכנ רדלא"מ
	511177958
	עב םיסכנ םורטשא"מ
	520036617
	921
	םורטשא תצובק
	עב הסדנהל הרבח רפכשא"מ
	510727902
	עב םיסכנ םורטשא"מ
	520036617
	922
	םורטשא תצובק
	עב הטיו ילדגמ  לוהינל הרבחה"מ
	512448465
	עב םיסכנ םורטשא"מ
	520036617
	923
	םורטשא תצובק
	עב הטיו ינוינח"מ
	512575010
	עב םיסכנ םורטשא"מ
	520036617
	924
	םורטשא תצובק
	עב לוהינ ראואטיו"מ
	514916121
	עב םיסכנ םורטשא"מ
	520036617
	925
	םורטשא תצובק
	עב לוהינל הרבח שיבגה תיב"מ
	514848019
	עב םיסכנ םורטשא"מ
	520036617
	926
	םורטשא תצובק
	עב דלשא"מ
	520037490
	עב םיסכנ םורטשא"מ
	520036617
	927
	םורטשא תצובק
	עב הפיח ץרפמה תוצוח"מ
	511878241
	עב םיסכנ םורטשא"מ
	520036617
	928
	םורטשא תצובק
	ב הלשממה תיירק ןוינק" תופתוש שהמושר
	540215522
	עב םיסכנ םורטשא"מ
	520036617
	929
	םורטשא תצובק
	עב רופיצשא"מ
	512888876
	עב םיסכנ םורטשא"מ
	520036617
	930
	םורטשא תצובק
	עב הקזחאו לוהינ םהוש ירחסמ זכרמ"מ
	512321753
	עב םיסכנ םורטשא"מ
	520036617
	931
	םורטשא תצובק
	עב ןורשה דוה ילדגמ"מ
	511933988
	עב םיסכנ םורטשא"מ
	520036617
	932
	םורטשא תצובק
	עב  הלוחכה הנירמה"מ
	511874257
	עב םיסכנ םורטשא"מ
	520036617
	933
	םורטשא תצובק
	עב ספיטיס"מ
	512967910
	עב םורטשא תצובק"מ
	510381601
	934
	םורטשא תצובק
	ליעפמ ספיטיס ,תלבגומ תופתוש
	550256630
	עב םורטשא תצובק"מ
	510381601
	935
	םורטשא תצובק
	עב לוהינ הלעפה ספיטיס"מ
	515107803
	עב םורטשא תצובק"מ
	510381601
	936
	םורטשא תצובק
	 םילשורי טקנוק(הלק תבכר) עב"מ
	513475780
	 ליעפמ ספיטיס -תלבגומ תופתוש
	550256630
	937
	םורטשא תצובק
	עב לארשי םיסכנ הוטשא"מ
	514154558
	 תוימלוע תועקשה םיסכנ םורטשאעב"מ
	513993121
	938
	םורטשא תצובק
	הרא תועקשה םיסכנ םורטשא"עב ב"מ
	513994194
	 תוימלוע תועקשה םיסכנ םורטשאעב"מ
	513993121
	939
	םורטשא תצובק
	עב דרע חותיפל הרבח תודיתע"מ
	511511602
	 תואנולמו רחסמ יזכרמ םורטשאעב"מ
	511817686
	940
	םורטשא תצובק
	עב םיסכנ לוהינ תרומשא"מ
	512620477
	 תואנולמו רחסמ יזכרמ םורטשאעב"מ
	511817686
	941
	םורטשא תצובק
	עב תרומשא ינוינח"מ
	512620436
	 תואנולמו רחסמ יזכרמ םורטשאעב"מ
	511817686
	942
	םורטשא תצובק
	א.פ.א. היישעת ירוזיא תיינבל הרבח תעב תליאב"מ
	511355653
	עב תלשא"מ
	511086621
	943
	םורטשא תצובק
	 היישעתל רפכשא ינבמ(1981) עב"מ
	510895147
	עב תלשא"מ
	511086621
	944
	םורטשא תצובק
	עב רילשא"מ
	511688327
	עב תלשא"מ
	511086621
	945
	םורטשא תצובק
	עב הישעת ינבמ םילשא"מ
	511650111
	עב תלשא"מ
	511086621
	946
	םורטשא תצובק
	תמא" ל( תליא –הרכשהל הישעת ינבמ) עב"מ
	511420069
	א.פ.א. ירוזיא תיינבל הרבח תעב תליא היישעת"מ
	511355653
	947
	םורטשא תצובק
	א.מ .עב בגנב קטייה"מ
	513074542
	עב רילשא"מ
	511688327
	948
	םורטשא תצובק
	עב לארשיב םינוינק"מ
	511162828
	עב םיסכנ רדלא"מ
	511177958
	949
	םורטשא תצובק
	ץרפמה תוצוח -עב לוהינ תרבח"מ
	512034265
	עב הפיח ץרפמה תוצוח"מ
	511878241
	950
	םורטשא תצובק
	א.עב תויפלתל יונב א"מ
	515788420
	עב םיסכנ םורטשא"מ
	520036617
	951
	םורטשא תצובק
	עשתה ןולא תורודה יסכנ"עב ד"מ
	515086940
	עב םיסכנ םורטשא"מ
	520036617
	952
	םורטשא תצובק
	תומזי לגדו סנ ,תלבגומ תופתוש
	540285509
	עב םיסכנ םורטשא"מ
	520036617
	953
	םורטשא תצובק
	תלבגומ תופתוש תועקשה הקא םורטשא
	550275184
	עב םיסכנ םורטשא"מ
	520036617
	954
	םורטשא תצובק
	מ.ל .עב חותיפו תועקשה"מ
	510803422
	עב דלשא"מ
	520037490
	955
	םורטשא תצובק
	ל.י.ג.עב םינבמ ר"מ
	510875784
	עב דלשא"מ
	520037490
	956
	םורטשא תצובק
	מ.ר.עב הישעת הנבמ ב"מ
	511031841
	עב דלשא"מ
	520037490
	957
	םורטשא תצובק
	עב תועקשה תינרדע"מ
	511901944
	עב דלשא"מ
	520037490
	958
	םורטשא תצובק
	עב הישעת ינבמ דלשא"מ
	512004722
	עב דלשא"מ
	520037490
	959
	םורטשא תצובק
	עב ןופצב הישעת ינבמ"מ
	511105884
	עב דלשא"מ
	520037490
	960
	םורטשא תצובק
	א.א .עב ריפס"מ
	511127011
	עב ןופצב הישעת ינבמ"מ
	511105884
	961
	םורטשא תצובק
	ש-עב חותיפו הינב דלי"מ
	511734675
	עב דלשא"מ
	520037490
	962
	םורטשא תצובק
	 תועקשהו םיסכנ דלשא1993עב "מ
	511849697
	עב דלשא"מ
	520037490
	963
	םורטשא תצובק
	 תועקשהו תומזי דלשא1994עב "מ
	511978785
	 תועקשהו םיסכנ דלשא1993עב "מ
	511849697
	964
	םורטשא תצובק
	עב שפונו תוריית ילעפמ דלשא"מ
	511995425
	 תועקשהו תומזי דלשא1994עב "מ
	511978785
	965
	םורטשא תצובק
	מ.עב חותיפו הינב ל"מ
	510814452
	מ.עב חותיפו תועקשה ל"מ
	511067530
	966
	םורטשא תצובק
	עב םיסכנל הרבח רוניל"מ
	510814668
	עב חותיפו הינב דליש"מ
	511734675
	967
	םורטשא תצובק
	עב םיסכנל הרבח תיגלד"מ
	510822836
	עב חותיפו הינב דליש"מ
	511734675
	968
	םורטשא תצובק
	עב םיסכנל הרבח ןאידר"מ
	510814676
	עב חותיפו הינב דליש"מ
	511734675
	969
	םורטשא תצובק
	עב תועקשהו םוזיי שמשה הוונ"מ
	511946923
	 תועקשהו םיסכנ דלשא1993עב "מ
	511849697
	970
	םורטשא תצובק
	עב חותיפו הינב דלשא"מ
	511851222
	 תועקשהו םיסכנ דלשא1993עב "מ
	511849697
	971
	םורטשא תצובק
	לדנ יסכנ דלשא"עב ןג תמרב ן"מ
	511992083
	עב חותיפו הינב דלשא"מ
	511851222
	972
	םורטשא תצובק
	עב םייתיישעת םיקראפ דלשא"מ
	511930182
	עב חותיפו הינב דלשא"מ
	511851222
	973
	םורטשא תצובק
	עב םיתורישו הקזחא קמעה בל"מ
	511250508
	עב ןופצ הישעת ינבמ"מ
	511105884
	974
	םורטשא תצובק
	 םיטקייורפ ויזלא(1993) עב"מ
	511812117
	מ.עב חותיפו הינב ל"מ
	510814452
	975
	םורטשא תצובק
	 שמשה ץרפמ -עב תועקשהו םוזיי"מ
	511946766
	 תועקשהו םיסכנ דלשא1993עב "מ
	511849697
	976
	םורטשא תצובק
	 דלשא רפונ(לוהינ) עב"מ
	515821247
	עב חותיפו הינב דלשא"מ
	511851222
	977
	םורטשא תצובק
	 ןורשא(ןורמוש ינרק) עב"מ
	562401752
	עב הינבל הרבח רדשא"מ
	510609761
	978
	םורטשא תצובק
	 הינבו םוזיי רדשא(1997) עב"מ
	520034083
	עב הינבל הרבח רדשא"מ
	510609761
	979
	םורטשא תצובק
	ה.ל.ה.פ .(1977) עב"מ
	512505058
	עב הינבל הרבח רדשא"מ
	510609761
	980
	םורטשא תצובק
	עב ןינבו םיסכנל הרבח תונדשא"מ
	510984602
	עב הינבל הרבח רדשא"מ
	510609761
	981
	םורטשא תצובק
	עב ןיעקרקמ יסכנ רדלמ"מ
	512232232
	 הינבו םוזיי רדשא(1997) עב"מ
	520034083
	982
	םורטשא תצובק
	עב  ןשיימורוי"מ
	511695249
	 הינבו םוזיי רדשא(1997) עב"מ
	520034083
	983
	םורטשא תצובק
	עב בגלמ"מ
	511695306
	עב  ןשיימורוי"מ
	511695249
	984
	םורטשא תצובק
	מת רדשא" א38עב "מ
	513957142
	עב הינבל הרבח רדשא"מ
	510609761
	985
	םורטשא תצובק
	עב תוקזחאו לוהינ רדשא זכרמ"מ
	511618662
	עב הינבל הרבח רדשא"מ
	510609761
	986
	םורטשא תצובק
	עב תונדשא זכרמ"מ
	512620469
	עב הינבל הרבח רדשא"מ
	510609761
	987
	םורטשא תצובק
	עב  לידבמב בנע רדשא"מ
	514610237
	עב הינבל הרבח רדשא"מ
	510609761
	988
	םורטשא תצובק
	עב בשימעב בנע רדשא"מ
	514610245
	עב הינבל הרבח רדשא"מ
	510609761
	989
	םורטשא תצובק
	עב עשוהי תיב לוהינ רדשא"מ
	514682053
	 הינבו םוזיי רדשא(1997) עב"מ
	520034083
	990
	םורטשא תצובק
	עב הדש קחצי רדשא"מ
	515001683
	עב הינבל הרבח רדשא"מ
	510609761
	991
	םורטשא תצובק
	עב םיננוג רדשא"מ
	515754836
	עב הינבל הרבח רדשא"מ
	510609761
	992
	םורטשא תצובק
	עב םלש רפכ רדשא"מ
	515757318
	עב הינבל הרבח רדשא"מ
	510609761
	993
	םורטשא תצובק
	עב ןוהט ינאזרבו רדשא"מ
	516002649
	עב הינבל הרבח רדשא"מ
	510609761
	994
	םורטשא תצובק
	תב רדשא תואנ-םי ,תלבגומ תופתוש
	550204978
	עב הינבל הרבח רדשא"מ
	510609761
	995
	םורטשא תצובק
	 רברא םחנמ םחתמ תינוריע תושדחתהתלבגומ תופתוש
	540294634
	עב הינבל הרבח רדשא"מ
	510609761
	996
	םורטשא תצובק
	 שוג השדחה לארשי הוונ7291 הקלח 162תלבגומ תופתוש 
	540292943
	עב הינבל הרבח רדשא"מ
	510609761
	997
	םורטשא תצובק
	Ashdev Develppmen Ltd
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	998
	םורטשא תצובק
	A.I.C Ltd 
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	999
	םורטשא תצובק
	A.B.A CONSTRUCTII S.R.L
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1000
	םורטשא תצובק
	B.A.C   S.R.L
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1001
	םורטשא תצובק
	A B INVESTITII CONSTRUCTII S.R.L
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1002
	םורטשא תצובק
	A.B.D. D.O.O
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1003
	םורטשא תצובק
	ABROTEA TRADING LTD  
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1004
	םורטשא תצובק
	NAVIPOR INVESTMENTS LTD
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1005
	םורטשא תצובק
	M.O.T B.V   (Ashtonics B.V)  
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1006
	םורטשא תצובק
	A.B.S  INDUSTRIAL AND BUILDING SYSTEM LTD.
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1007
	םורטשא תצובק
	womc
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1008
	םורטשא תצובק
	Ashroad Infrastructure Ltd
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1009
	םורטשא תצובק
	Astrom Bulbing Systens Ltd          
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1010
	םורטשא תצובק
	E.P.P.C Ltd  
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1011
	םורטשא תצובק
	Ashtrom Group Ltd
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1012
	םורטשא תצובק
	ASHDEV Ltd 
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1013
	םורטשא תצובק
	ABS Development Corporation                   
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1014
	םורטשא תצובק
	Ashtrom Guinea Equatorial S.A              
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1015
	םורטשא תצובק
	Ashtrom International Nigeria
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1016
	םורטשא תצובק
	ASHTROM LTD
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1017
	םורטשא תצובק
	ROADGILL HOLDINGS LTD  .
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1018
	םורטשא תצובק
	Ashtrom Swiss
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1019
	םורטשא תצובק
	Ashtrom Zambia BV
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1020
	םורטשא תצובק
	SAO PAIO
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1021
	םורטשא תצובק
	Ashtrom Zambia construction Ltd
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1022
	םורטשא תצובק
	Ashtrom Serbia Holdings cv
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1023
	םורטשא תצובק
	CENTRAL HALI AD
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1024
	םורטשא תצובק
	Rajiceva MS
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1025
	םורטשא תצובק
	CWTC
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1026
	םורטשא תצובק
	Duoro Habitat
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1027
	םורטשא תצובק
	ASHTROM CONTRACTING GEORGIA LLC
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1028
	םורטשא תצובק
	ASHTROM AZERBAIJAN LTD .MMC
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1029
	םורטשא תצובק
	Rajiceva shopping center 
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1030
	םורטשא תצובק
	HOLICON A.D
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1031
	םורטשא תצובק
	ASHTROM JAMAICA  LTD
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1032
	םורטשא תצובק
	ASHTROM B.V.
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1033
	םורטשא תצובק
	JDP CONSTRUCTION NIGERIA LTD.
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1034
	םורטשא תצובק
	FLOREASCA VIEW S.R.L
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1035
	םורטשא תצובק
	KONDETI HOLDINGS LTD.
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1036
	םורטשא תצובק
	GARNER HOLDINGS LTD.
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1037
	םורטשא תצובק
	MERCANTILE OVERSEAS TRADING N.V.
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1038
	םורטשא תצובק
	ASHTROM N.V .
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1039
	םורטשא תצובק
	ASHTROM ANGUILLA LTD.
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1040
	םורטשא תצובק
	ASHTROM ST. LUCIA LTD .
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1041
	םורטשא תצובק
	TURQUOISE CONSTRUCTION COMPANY TCI LTD.
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1042
	םורטשא תצובק
	ASHTROM TCI LTD.
	רז דיגאת
	עב לנוישנרטניא םורטשא"מ
	511091498
	1043
	םורטשא תצובק
	Ashtrom properties Europe b.v.
	רז דיגאת
	עב תוימלוע תועקשה םורטשא"מ
	513993121
	1044
	םורטשא תצובק
	Ashtrom Financial Prperties Europe B.V.
	רז דיגאת
	Ashtrom properties Europe b.v.
	34266177
	1045
	םורטשא תצובק
	Ashtoh properties b.v.
	רז דיגאת
	Ashtrom properties Europe b.v.
	34266177
	1046
	םורטשא תצובק
	Ashtoh properties 2007 b.v.
	רז דיגאת
	Ashtrom properties Europe b.v.
	34266177
	1047
	םורטשא תצובק
	Ashtoh properties 2008 b.v.
	רז דיגאת
	Ashtrom properties Europe b.v.
	34266177
	1048
	םורטשא תצובק
	Ashtoh Properties Leipzig GmbH  &Co. KG
	רז דיגאת
	Ashtoh properties 2008 b.v.
	34311691
	1049
	םורטשא תצובק
	Ashtoh Properties Hanover GmbH  &Co. KG
	רז דיגאת
	Ashtoh properties 2008 b.v.
	34311691
	1050
	םורטשא תצובק
	Ashtoh properties 2009 b.v.
	רז דיגאת
	Ashtrom properties Europe b.v.
	34266177
	1051
	םורטשא תצובק
	Ashtoh properties 2010 b.v.
	רז דיגאת
	Ashtrom properties Europe b.v.
	34266177
	1052
	םורטשא תצובק
	Ashtoh Properties Essen GmbH & Co. KG
	רז דיגאת
	Ashtoh properties 2010 b.v.
	55792936
	1053
	םורטשא תצובק
	Ashtoh Properties Düsseldorf TWO GmbH & Co. Kg
	רז דיגאת
	Ashtoh properties 2010 b.v.
	55792936
	1054
	םורטשא תצובק
	Ashtoh Properties Düsseldorf Three GmbH & Co. Kg
	רז דיגאת
	Ashtoh properties 2010 b.v.
	55792936
	1055
	םורטשא תצובק
	Heiner weg 44 Frankfurt 44
	רז דיגאת
	Ashtoh properties 2008 b.v.
	34311691
	1056
	םורטשא תצובק
	Ashtoh properties 2011 b.v.
	רז דיגאת
	Ashtrom properties Europe b.v.
	34266177
	1057
	םורטשא תצובק
	OSS Frankfurt GmbH & Co. KG
	רז דיגאת
	Ashtoh properties 2011 b.v.
	57211299
	1058
	םורטשא תצובק
	Bornbarch 4-12 Norderstedt Property GmbH % co. KG
	רז דיגאת
	Ashtoh properties 2011 b.v.
	57211299
	1059
	םורטשא תצובק
	Gruner Deich 15-17 Hamburg Property GmbH & Co. KG
	רז דיגאת
	Ashtoh properties 2011 b.v.
	57211299
	1060
	םורטשא תצובק
	Ashtoh properties 2012 b.v.
	רז דיגאת
	Ashtrom properties Europe b.v.
	34266177
	1061
	םורטשא תצובק
	Hafenstabe 5-7 Wolfsburg property GmbH & Co. KG
	רז דיגאת
	Ashtoh properties 2012 b.v.
	67075827
	1062
	םורטשא תצובק
	Earl-Bakken-Platz 1 Meerbusch Property GmbH &KG
	רז דיגאת
	Ashtoh properties 2008 b.v.
	34311691
	1063
	םורטשא תצובק
	Ashtoh properties 2013 b.v.
	רז דיגאת
	Ashtrom properties Europe b.v.
	34266177
	1064
	םורטשא תצובק
	Kafertalevstrafe 190 Mannheim property GmbH & Co. KG
	רז דיגאת
	Ashtoh properties 2013 b.v.
	70092613
	1065
	םורטשא תצובק
	Schickardstrafe 30 Boblingen property GmbH & Co. KG
	רז דיגאת
	Ashtoh properties 2013 b.v.
	70092613
	1066
	םורטשא תצובק
	Fritz Vomfelde 26 Dusseldorf property GmbH & Co. KG
	רז דיגאת
	Ashtoh properties 2013 b.v.
	70092613
	1067
	םורטשא תצובק
	Ashtoh properties Germany GmbH
	רז דיגאת
	עב לארשי םיסכנ הוטשא "מ
	514154558
	1068
	םורטשא תצובק
	Ashtrom properties U.K LIMITED
	רז דיגאת
	עב םיסכנ םורטשא"מ
	520036617
	1069
	םורטשא תצובק
	AP Exchange flags LIMITED
	רז דיגאת
	Ashtrom properties U.K LTD
	11153181
	1070
	םורטשא תצובק
	AP UK Management Limited
	רז דיגאת
	Ashtrom properties U.K LTD
	11153181
	1071
	םורטשא תצובק
	עב ןוריג יבדו ליג תוקזחה"מ
	515734192
	ןוריג ליג
	-
	1072
	םורטשא תצובק
	עב יקסלבולוו זכרמ"מ
	510005481
	ןוריג ליג
	-
	1073
	םורטשא תצובק
	עב קיטסלפ ירצומ ףט"מ
	511415895
	ןוריג ליג
	-
	1074
	םורטשא תצובק
	עב תועיסנו תוריית ןוריג הניר"מ
	511844037
	ןוריג ליג
	-
	1075
	םורטשא תצובק
	עב םיטלוורט"מ
	510776552
	עב תועיסנו תוריית ןוריג הניר"מ
	511844037
	1076
	םורטשא תצובק
	עב ןוריג הנרו םייח יסכנ תקזחה"מ
	512890476
	עב ןוריג יבדו ליג תוקזחה"מ
	515734192
	1077
	םורטשא תצובק
	עב ןוריג הנרו םייח יסכנ"מ
	510807944
	עב ןוריג הנרו םייח יסכנ תקזחה"מ
	512890476
	1078
	םורטשא תצובק
	 ןוריג םייחו הנר תועקשה(1977) עב"מ
	510762800
	עב ןוריג הנרו םייח יסכנ"מ
	510807944
	1079
	םורטשא תצובק
	Hague Investments Corp
	133758004
	עב ןוריג הנרו םייח יסכנ"מ
	510807944
	1080
	םורטשא תצובק
	עב ןומירה ירפ"מ
	512861394
	עב ןוריג הנרו םייח יסכנ תקזחה"מ
	512890476
	1081
	םורטשא תצובק
	עב ןתיא ידומע"מ
	512861345
	עב ןומירה ירפ"מ
	512861394
	1082
	םורטשא תצובק
	עב ןוינגרמ"מ
	512890526
	עב ןתיא ידומע"מ
	512861345
	1083
	םורטשא תצובק
	עב תוקזחא רדגח"מ
	511787616
	עב ןוריג יבדו ליג תוקזחה"מ
	515734192
	1084
	םורטשא תצובק
	עב ןגרמ ןוזמ ילעפמ"מ
	511688285
	עב תוקזחא רדגח"מ
	511787616
	1085
	םורטשא תצובק
	סיסרבוא ירבלומ
	רז דיגאת
	יול הנפד
	-
	1086
	םורטשא תצובק
	ג דנא יד'דטימיל סגנידלוה לנוישנרטניא י
	רז דיגאת
	יול הנפד
	-
	1087
	םורטשא תצובק
	עב תוקזחה ןתנויו הנפד"מ
	515523918
	יול הנפד
	-
	1088
	םורטשא תצובק
	A.B.S industrial Building System S.A.
	רז דיגאת
	םואבסונ םהרבא
	-
	1089
	םורטשא תצובק
	A.B.S industrial Building System S.A.
	רז דיגאת
	יבהז לכימ
	-
	1090
	םורטשא תצובק
	A.B.S industrial Building System S.A.
	רז דיגאת
	ןוריג ליג
	-
	1091
	םורטשא תצובק
	A.B.S industrial Building System S.A.
	רז דיגאת
	יול הנפד
	-
	1092
	םורטשא תצובק
	U.R.V Holdings Ltd
	רז דיגאת
	A.B.S industrial Building System S.A.
	סאמאהב רז דיגאת
	1093
	םורטשא תצובק
	UNION INTERNATIONAL CENTER S.R.L
	רז דיגאת
	U.R.V Holdings Ltd
	ןיסירפק רז דיגאת
	1094
	םורטשא תצובק
	IMOBILIARE ASHTROM&CO S.R.L
	רז דיגאת
	U.R.V Holdings Ltd
	ןיסירפק רז דיגאת
	1095
	םורטשא תצובק
	V. Goldenberg
	רז דיגאת
	U.R.V Holdings Ltd
	ןיסירפק רז דיגאת
	1096
	םורטשא תצובק
	GARNER LTD
	רז דיגאת
	U.R.V Holdings Ltd
	ןיסירפק רז דיגאת
	1097
	םורטשא תצובק
	ROADGIL LTD
	רז דיגאת
	U.R.V Holdings Ltd
	ןיסירפק רז דיגאת
	1098
	םורטשא תצובק
	S.C. ABA CONSRUCTII S.R.L
	רז דיגאת
	UNION INTERNATIONAL CENTER S.R.L
	הינמור רז דיגאת
	1099
	םורטשא תצובק
	עב תוקזחאו םיסכנ ןגרמ"מ
	511694390
	 לאקזחיו היתב םואבסונ תועקשה(1982) עב"מ
	510920788
	1100
	םורטשא תצובק
	עב לנוישנרטניא ןודגוא"מ
	511694903
	עב תוקזחאו םיסכנ ןגרמ"מ
	511694390
	1101
	םורטשא תצובק
	 חותיפו הסדנהל תדחואמ הרבח וקדנויעב"מ
	510439045
	עב תוקזחאו םיסכנ ןגרמ"מ
	511694390
	1102
	םורטשא תצובק
	 םיתורישו תוקזחא תולדגמ(1994) עב"מ
	511014557
	עב תוקזחאו םיסכנ ןגרמ"מ
	511694390
	1103
	םורטשא תצובק
	עב תועקשהו םיטקייורפ ןגרמ"מ
	511694424
	עב תוקזחאו םיסכנ ןגרמ"מ
	511694390
	1104
	םורטשא תצובק
	עב ןוימג"מ
	511355638
	 הסדנהל תדחואמ הרבח וקדנויעב חותיפו"מ
	510439045
	1105
	םורטשא תצובק
	 לוהינל הרבח ןוימג(1990) עב"מ
	511515769
	 הסדנהל תדחואמ הרבח וקדנויעב חותיפו"מ
	510439045
	1106
	םורטשא תצובק
	ג ביבא תמר טרופס זכרמ 'עב"מ
	511189508
	 הסדנהל תדחואמ הרבח וקדנויעב חותיפו"מ
	510439045
	1107
	םורטשא תצובק
	A.Z Shipping LLC
	רז דיגאת
	יבהז לכימ
	-
	1108
	םורטשא תצובק
	ע.ד.מ.י.ע.עב תועקשה ד"מ
	512570235
	יבהז לכימ
	-
	1109
	קזב תצובק
	עב סנשייקינוימוק יב"מ
	512832743
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1110
	קזב תצובק
	Searchlight Capital Partners II GP ,LLC
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1111
	קזב תצובק
	Searchlight Capital Partners II GP ,L.P
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1112
	קזב תצובק
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1113
	קזב תצובק
	Searchlight Capital II PV, L.P
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1114
	קזב תצובק
	Searchlight Capital II BZQ Holdings, Ltd
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1115
	קזב תצובק
	Searchlight Capital II PV BZQ Holdings, L.P
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1116
	קזב תצובק
	Searchlight Capital II BZQ, L.P
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1117
	קזב תצובק
	Searchlight Capital II PV BZQ L.P
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1118
	קזב תצובק
	Searchlight II BZQ, L.P
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1119
	קזב תצובק
	Searchlight II BZQ GP, Ltd
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1120
	קזב תצובק
	MLN TopCo Ltd
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1121
	קזב תצובק
	Mitel Networks (International) Ltd
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1122
	קזב תצובק
	MLN US TopCo Inc
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1123
	קזב תצובק
	MLN DE HoldCo Gmbh
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1124
	קזב תצובק
	MLN SE HoldCo AB
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1125
	קזב תצובק
	Mitel Networks Corporation
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1126
	קזב תצובק
	MLN UK Midco Limited
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1127
	קזב תצובק
	MLN US HoldCo LLC
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1128
	קזב תצובק
	MITEL US Holdings, Inc
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1129
	קזב תצובק
	MNC I Inc
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1130
	קזב תצובק
	Mitel (Delaware), Inc
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1131
	קזב תצובק
	Mitel Networks, Inc
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1132
	קזב תצובק
	Puerto Rico Employee
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1133
	קזב תצובק
	Mitel Communications Inc
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1134
	קזב תצובק
	Mitel Cloud Services, Inc
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1135
	קזב תצובק
	ShoreTel International, Inc
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1136
	קזב תצובק
	Corvisa Europe Ltd
	רז דיגאת
	Searchlight Capital II, L.P
	רז דיגאת
	1137
	קזב תצובק
	Mitel Cloud Services of Virginia, Inc
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	 תרושקתל תילארשיה הרבחה קזבעב"מ
	520031931
	1272
	קזב תצובק
	 תוקזחא -עב ררופ דודו לכימ"מ
	513173401
	ררופ דוד
	-
	1273
	קזב תצובק
	 תילכלכב תוקזחא ררופ -תלבגומ תופתוש
	550267322
	 תוקזחא -עב ררופ דודו לכימ"מ
	513173401
	1274
	קזב תצובק
	עב ינורטקלא דויצ ןדלא"מ
	510848690
	 תוקזחא -עב ררופ דודו לכימ"מ
	513173401
	1275
	קזב תצובק
	עב יאלפוס לקינכט דנא לקידמ רויק"מ
	511311078
	עב ינורטקלא דויצ ןדלא"מ
	510848690
	1276
	קזב תצובק
	עב קיפיטנייס םרפואינ"מ
	510904048
	 יאלפוס לקינכט דנא לקידמ רויקעב"מ
	511311078
	1277
	קזב תצובק
	ג'סקידמנ
	540231461
	עב קיפיטנייס םרפואינ"מ
	510904048
	1278
	קזב תצובק
	עב םרפואינ"מ
	510139082
	ררופ דוד
	-
	1279
	קזב תצובק
	עב וקידמורפ"מ
	510840010
	עב םרפואינ"מ
	510139082
	1280
	קזב תצובק
	עב לבת דקש"מ
	511659302
	עב וקידמורפ"מ
	510840010
	1281
	קזב תצובק
	 םרפואינ(לארשי) 1996עב "מ
	512420555
	עב םרפואינ"מ
	510139082
	1282
	קזב תצובק
	 םרפואינ - רויק(2005) עב"מ
	513654848
	 םרפואינ(לארשי) 1996עב "מ
	512420555
	1283
	קזב תצובק
	עב הכירצ ירצומ םרפואינ"מ
	514706555
	עב םרפואינ"מ
	510139082
	1284
	קזב תצובק
	עב הצפהו קוויש פושואינ"מ
	514918333
	עב הכירצ ירצומ םרפואינ"מ
	514706555
	1285
	קזב תצובק
	ןא.סא. ץייא(2012) עב"מ
	514803683
	עב הכירצ ירצומ םרפואינ"מ
	514706555
	1286
	קזב תצובק
	יד.יפ. םיימעפ דח םירצומ תוישעת לאעב"מ
	511773319
	עב הכירצ ירצומ םרפואינ"מ
	514706555
	1287
	קזב תצובק
	 תועקשה םרפואינ1966עב "מ
	510477821
	ררופ דוד
	-
	1288
	קזב תצובק
	לא.יד. תומדקתמ תויגולונכט יד(2005) עב"מ
	513764415
	 תועקשה םרפואינ1966עב "מ
	510477821
	1289
	קזב תצובק
	לא.יד.תלבגומ תופתוש תויגולונכט יד
	550018436
	 תועקשה םרפואינ1966עב "מ
	510477821
	1290
	קזב תצובק
	לא.יד.עב קניא סיגלונכט יד"מ
	512680737
	 תועקשה םרפואינ1966עב "מ
	510477821
	1291
	קזב תצובק
	עב הרטויב"מ
	513164152
	לא.יד.תלבגומ תופתוש תויגולונכט יד
	550018436
	1292
	קזב תצובק
	ליוסויב
	540216157
	עב הרטויב"מ
	513164152
	1293
	קזב תצובק
	ד"עב רוע ר"מ
	511930240
	 תועקשה םרפואינ1966עב "מ
	510477821
	1294
	קזב תצובק
	103 W Coop LLC
	98-1084368
	 תועקשה םרפואינ1966עב "מ
	510477821
	1295
	קזב תצובק
	Neovil Pharmaceuticals AG
	CHE-290.853.130
	 תועקשה םרפואינ1966עב "מ
	510477821
	1296
	קזב תצובק
	Neovii Biopharmaceuticals GmbH
	CHE-437.271.191
	Neovil Pharmaceuticals AG
	CHE-290.853.130
	1297
	קזב תצובק
	Nevoil Biotech NA, INC.
	20-1185878
	Neovil Pharmaceuticals AG
	CHE-290.853.130
	1298
	קזב תצובק
	Nevoil Holding GMBH
	HRB 195357 
	Neovil Pharmaceuticals AG
	CHE-290.853.130
	1299
	קזב תצובק
	Neovii Biotech GMBH
	HRB 129883 
	Nevoil Holding GMBH
	HRB 195357 
	1300
	קזב תצובק
	Fuhrer real estate Holding GMBH
	HRB 191469 
	 תועקשה םרפואינ1966עב "מ
	510477821
	1301
	קזב תצובק
	 סזיירפרטנא םרפואינ1979עב "מ
	510833106
	ררופ דוד
	-
	1302
	קזב תצובק
	עב ררופ דודו לכימ יסכנ"מ
	510209422
	ררופ דוד
	-
	1303
	קזב תצובק
	Zoey Inc
	1.3.4063991
	ט.נ.עב תועקשה ר"מ
	511893539
	1304
	קזב תצובק
	עב סנשייקינוימוק יב"מ
	512832742
	ט.נ.עב תועקשה ר"מ
	511893539
	1305
	קזב תצובק
	ט.נ.ר .עב ןיעקרקמ יסכנ"מ
	511975534
	ררופ דוד
	-
	1306
	קזב תצובק
	עב תרושקתל תילארשיה הרבחה קזב"מ
	520031931
	ט.נ.ר .עב ןיעקרקמ יסכנ"מ
	511975534
	1307
	קזב תצובק
	ט.נ.עב תילכלכב תוקזחא ר"מ
	515417558
	ט.נ.ר .עב ןיעקרקמ יסכנ"מ
	511975534
	1308
	קזב תצובק
	לדנ יחותיפ וד לש" ן(ייק וי) עב"מ
	516008455
	ט.נ.ר .עב ןיעקרקמ יסכנ"מ
	511975534
	1309
	קזב תצובק
	Shall Do Real Estate holdings UK limited
	11989277
	לדנ יחותיפ וד לש" ן(ייק וי) עב"מ
	516008455
	1310
	קזב תצובק
	Shall Do Wells Court limited
	12025906
	Shall Do Real Estate holdings UK limited
	11989277
	1311
	קזב תצובק
	Shall Do Stoke Road LTD
	12138273
	Shall Do Real Estate holdings UK limited
	11989277
	1312
	קזב תצובק
	Shall Do Crown street ltd
	12138194
	Shall Do Real Estate holdings UK limited
	11989277
	1313
	קזב תצובק
	Neopharm International limited
	324811
	ררופ דוד
	-
	1314
	קזב תצובק
	Top point capital limited
	526849
	ררופ דוד
	-
	1315
	קזב תצובק
	Innobuilt Properties Sarl
	B153295
	ררופ דוד
	-
	1316
	קזב תצובק
	Lesil Properties AG
	CH-140300.363-8
	Innobuilt Properties Sarl
	רז דיגאת
	1317
	קזב תצובק
	Pesatu Properties AG
	CH-0203.366522-3
	Innobuilt Properties Sarl
	רז דיגאת
	1318
	קזב תצובק
	ט.נ.ר .עב תועקשה"מ
	511893539
	ררופ דוד
	-
	1319
	קזב תצובק
	ט.נ.ר .עב תועקשה"מ
	511893539
	ררופ לכימ
	-
	1320
	דופטיירב תצובק-הבונת
	Shanghai Gousheng Group Co. Ltd
	91310000667805050M
	State-owned Assets Supervision and 
	-
	1321
	דופטיירב תצובק-הבונת
	Shanghai Municipal Investment (Group) Corporation
	91310000132211037N
	State-owned Assets Supervision and 
	-
	1322
	דופטיירב תצובק-הבונת
	Shanghai Jiushi (Group) Co., Ltd
	9131000013221297X9
	State-owned Assets Supervision and 
	-
	1323
	דופטיירב תצובק-הבונת
	Bright Food (Group) Co, Ltd
	9.131E+17
	State-owned Assets Supervision and 
	-
	1324
	דופטיירב תצובק-הבונת
	Bright Food International Limited
	1560535
	Bright Food (Group) Co. ,Ltd.[9]
	9.131E+17
	1325
	דופטיירב תצובק-הבונת
	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd
	201429229N
	Bright Food International Limited
	1560535
	1326
	דופטיירב תצובק-הבונת
	Bright Food Singapore Investment Pte Ltd.
	201433870G
	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd.
	201429229N
	1327
	דופטיירב תצובק-הבונת
	Bright Food Singapore Capital Pte Ltd.
	201435110C
	Bright Food Singapore Investment Pte Ltd.
	201433870G
	1328
	דופטיירב תצובק-הבונת
	Bright Food Israel, L.P.
	550258321
	Bright Food Singapore Investment Pte Ltd.
	201433870G
	1329
	דופטיירב תצובק-הבונת
	פא.שמ.נת.עב תוקזחא"מ
	514049519
	Bright Food Israel, L.P.
	550258321
	1330
	דופטיירב תצובק-הבונת
	ת תופתוש.א.מ -קלימ
	540229424
	פא.שמ.נת.עב תוקזחא"מ
	514049519
	1331
	דופטיירב תצובק-הבונת
	 הבונת ןוזמ תוישעת - תיפותיש הדוגאעב לארשיב תיאלקח"מ
	570025700
	ת תופתוש.א.מ-קלימ
	540229424
	1332
	דופטיירב תצובק-הבונת
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	 הבונת ןוזמ תוישעת - הדוגאעב לארשיב תיאלקח תיפותיש"מ
	570025700
	1333
	דופטיירב תצובק-הבונת
	 המרוג היבילוא(1996) עב"מ
	512374331
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1334
	דופטיירב תצובק-הבונת
	עב הבונת היבילוא"מ
	512876814
	 המרוג היבילוא(1996) עב"מ
	512374331
	1335
	דופטיירב תצובק-הבונת
	גמ יוס תוקזחא' קי - תיפותיש הדוגאעב תיאלקח"מ
	570059121
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1336
	דופטיירב תצובק-הבונת
	סא.רא.עב סקיטילנא יפ"מ
	515707438
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1337
	דופטיירב תצובק-הבונת
	 חורפא –עב תיאלקח תיפותיש הדוגא"מ
	570062141
	תלבגומ תופתוש םטפ תייבר תרפא
	550012694
	1338
	דופטיירב תצובק-הבונת
	תלבגומ תופתוש םטפ תייבר תרפא
	550012694
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1339
	דופטיירב תצובק-הבונת
	עב תומדקתמ תויגולונכט קמעב"מ
	512312034
	 הבונת ןוזמ תוישעת - הדוגאעב לארשיב תיאלקח תיפותיש"מ
	570025700
	1340
	דופטיירב תצובק-הבונת
	 הבונת רקב -תלבגומ תופתוש
	550210678
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1341
	דופטיירב תצובק-הבונת
	עבב סטקדורפ ןאילטיא ורוד"מ
	513986059
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1342
	דופטיירב תצובק-הבונת
	 ינגרוא ןוזמ תרצות ףודרה - הדוגאעב תיפותיש תיאלקח"מ
	570032979
	 הבונת ןוזמ תוישעת - הדוגאעב לארשיב תיאלקח תיפותיש"מ
	570025700
	1343
	דופטיירב תצובק-הבונת
	עב םידספ רוזחמל הרבח"מ
	511993123
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1344
	דופטיירב תצובק-הבונת
	 תיאלקח תרצותל יאנוטיסה קושה תרבחעב םילשוריב"מ
	510215007
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1345
	דופטיירב תצובק-הבונת
	 תיאלקח תרצותל יאנוטיסה קושה תרבחעב ביבא לתב"מ
	520018185
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1346
	דופטיירב תצובק-הבונת
	תושו ןושש תרבח '(םישבי תוריפ) עב"מ
	511695744
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1347
	דופטיירב תצובק-הבונת
	תושו ןושש תרבח '(ש.ת .תוישעת) עב"מ
	513715268
	תושו ןושש תרבח '(םישבי תוריפ) עב"מ
	511695744
	1348
	דופטיירב תצובק-הבונת
	 חותיפו תועקשה םיצוביקו םיבשומ רפח(1996) עב"מ
	512414624
	 ןח שינרוק(1987) עב"מ
	511235954
	1349
	דופטיירב תצובק-הבונת
	עב תופתוש לוהינ יבצ תריט ביט"מ
	512781089
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1350
	דופטיירב תצובק-הבונת
	ביט- יבצ תריט2000תלבגומ תופתוש 
	550018311
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1351
	דופטיירב תצובק-הבונת
	אנט- הגנ( קוויש1981) עב"מ
	510895436
	 הבונת ןוזמ תוישעת - הדוגאעב לארשיב תיאלקח תיפותיש"מ
	570025700
	1352
	דופטיירב תצובק-הבונת
	י . ץיבוקציא(1987) תושו ' תופתושתלבגומ
	550009096
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1353
	דופטיירב תצובק-הבונת
	 בגנה רמשמ ילול – תיפותיש הדוגאעב תיאלקח"מ
	570060277
	 ןח שינרוק(1987) עב"מ
	511235954
	1354
	דופטיירב תצובק-הבונת
	במ" ט -עב ירט רשב"מ
	513226480
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1355
	דופטיירב תצובק-הבונת
	ומ-עב די"מ
	510833742
	 הבונת ןוזמ תוישעת - הדוגאעב לארשיב תיאלקח תיפותיש"מ
	570025700
	1356
	דופטיירב תצובק-הבונת
	 קמעה םידספ רוזחמל ןוכמ(1994) תלבגומ תופתוש
	550013965
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1357
	דופטיירב תצובק-הבונת
	עב תונדעמ"מ
	520036542
	עב טסורפנס"מ
	520033572
	1358
	דופטיירב תצובק-הבונת
	גמ יוס'עב קי"מ
	512928821
	גמ יוס תוקזחא' קי - תיפותיש הדוגאעב תיאלקח"מ
	570059121
	1359
	דופטיירב תצובק-הבונת
	עב לייס טראמס"מ
	514412378
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1360
	דופטיירב תצובק-הבונת
	עב טסורפנס"מ
	520033572
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1361
	דופטיירב תצובק-הבונת
	עב הקשוגל טסורפנס"מ
	511208902
	עב טסורפנס"מ
	520033572
	1362
	דופטיירב תצובק-הבונת
	עב תויגולונכט קטדופ סקראפס"מ
	515969897
	דופ תממח הבונת- קט(2019) ,תלבגומ תופתוש
	540287620
	1363
	דופטיירב תצובק-הבונת
	ןוזמ תויגולונכט קטדופ סקראפס , תופתושתלבגומ
	540287455
	דופ תממח הבונת- קט(2019) ,תלבגומ תופתוש
	540287620
	1364
	דופטיירב תצובק-הבונת
	 םילק תואקשמ ןויצ יבנע(1981) עב"מ
	510907306
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1365
	דופטיירב תצובק-הבונת
	לת תודותע-עב ףסוי"מ
	513417212
	 הבונת ןוזמ תוישעת - הדוגאעב לארשיב תיאלקח תיפותיש"מ
	570025700
	1366
	דופטיירב תצובק-הבונת
	עב ןויצ ירפ"מ
	512917022
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1367
	דופטיירב תצובק-הבונת
	עב סולפ ורפ"מ
	512586348
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1368
	דופטיירב תצובק-הבונת
	א תצובק.ת . תיאלקח תיפותיש הדוגאעב"מ
	570059816
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1369
	דופטיירב תצובק-הבונת
	 ןח שינרוק(1987) עב"מ
	511235954
	א תצובק.ת . תיפותיש הדוגאעב תיאלקח"מ
	570059816
	1370
	דופטיירב תצובק-הבונת
	ק.ל. פ –עב הקיטסיגולו הלבוה"מ
	515888261
	 ןח שינרוק(1987) עב"מ
	511235954
	1371
	דופטיירב תצובק-הבונת
	ויק.יא.מא - דנא טרופסקא יטילאוקעב גניטקרמ"מ
	513467357
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1372
	דופטיירב תצובק-הבונת
	תושו תימר '(1991) תלבגומ תופתוש
	550010946
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1373
	דופטיירב תצובק-הבונת
	 הפיחב תיאלקח תרצותל יאנוטיס קושעב"מ
	510141443
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1374
	דופטיירב תצובק-הבונת
	עב הנתוכו םינטוב קוויש"מ
	510135932
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1375
	דופטיירב תצובק-הבונת
	עב הבונת קווישו אוצי יתוריש"מ
	511753501
	 הבונת ןוזמ תוישעת - הדוגאעב לארשיב תיאלקח תיפותיש"מ
	570025700
	1376
	דופטיירב תצובק-הבונת
	עב באות"מ
	511332165
	 הבונת ןוזמ תוישעת - הדוגאעב לארשיב תיאלקח תיפותיש"מ
	570025700
	1377
	דופטיירב תצובק-הבונת
	תלבגומ תופתוש באונת
	550010896
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1378
	דופטיירב תצובק-הבונת
	עב לנוישנרטניא הבונת"מ
	513566836
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1379
	דופטיירב תצובק-הבונת
	עב לילג הבונת"מ
	512863309
	 הבונת ןוזמ תוישעת - הדוגאעב לארשיב תיאלקח תיפותיש"מ
	570025700
	1380
	דופטיירב תצובק-הבונת
	 הבונת -תלבגומ תופתוש לילג
	550018998
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1381
	דופטיירב תצובק-הבונת
	עב קטדופ תממח הבונת"מ
	515991586
	 הבונת ןוזמ תוישעת - הדוגאעב לארשיב תיאלקח תיפותיש"מ
	570025700
	1382
	דופטיירב תצובק-הבונת
	דופ תממח הבונת- קט(2019) , תופתושתלבגומ
	540287620
	 הבונת ןוזמ תוישעת - הדוגאעב לארשיב תיאלקח תיפותיש"מ
	570025700
	1383
	דופטיירב תצובק-הבונת
	 םורדה תבונת(1994) עב"מ
	511978868
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1384
	דופטיירב תצובק-הבונת
	 הנומ הבונת(לארשי) עב"מ
	515114254
	 הבונת ןוזמ תוישעת - הדוגאעב לארשיב תיאלקח תיפותיש"מ
	570025700
	1385
	דופטיירב תצובק-הבונת
	עב לארשי הינמור הבונת"מ
	513578963
	עב לנוישנרטניא הבונת"מ
	513566836
	1386
	דופטיירב תצובק-הבונת
	עב ןיפירצ תובונת"מ
	513206680
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1387
	דופטיירב תצובק-הבונת
	תושו םורדה תבונת ' תרצות קווישתלבגומ תופתוש תיאלקח
	550013858
	 תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונתעב לארשיב תיאלקח"מ
	570000745
	1388
	דופטיירב תצובק-הבונת
	TNUVA USA INC.
	רז דיגאת
	ויק.יא.מא - דנא טרופסקא יטילאוקעב גניטקרמ"מ
	513467357
	1389
	דופטיירב תצובק-הבונת
	Muuna Inc.
	רז דיגאת
	 הנומ הבונת(לארשי) עב"מ
	515114254
	1390
	בולג תיזג תצובק
	קניא תוקזחה ראטסרונ
	44528798375
	ןמצכ םייח
	-
	1391
	בולג תיזג תצובק
	עב לארשי ראטסרונ"מ
	511512295
	קניא תוקזחה ראטסרונ
	44528798375
	1392
	בולג תיזג תצובק
	עב תוקזחה לארשי ראטסרונ"מ
	511865008
	עב לארשי ראטסרונ"מ
	511512295
	1393
	בולג תיזג תצובק
	עב םותיח ראטסרונ"מ
	511994808
	עב לארשי ראטסרונ"מ
	511512296
	1394
	בולג תיזג תצובק
	Gazit USA Inc
	רז דיגאת
	קניא תוקזחה ראטסרונ
	44528798375
	1395
	בולג תיזג תצובק
	 תוקזחה בולג תיזג(1992) עב"מ
	511736761
	תיזג-עב בולג"מ
	520033234
	1396
	בולג תיזג תצובק
	ג'עב םיירחסמ םיזכרמ לארשי י"מ
	511774150
	תיזג-עב בולג"מ
	520033234
	1397
	בולג תיזג תצובק
	ג'י.לא.יא . –עב םיסכנ לוהינ"מ
	511811465
	ג'םיירחסמ םיזכרמ לארשי י
	511774150
	1398
	בולג תיזג תצובק
	עב ברוח זכרמ לוהינל הרבחה"מ
	511244774
	ג'םיירחסמ םיזכרמ לארשי י
	511774151
	1399
	בולג תיזג תצובק
	עב ברוח זכרמ ןוינח"מ
	511286999
	ג'םיירחסמ םיזכרמ לארשי י
	511774152
	1400
	בולג תיזג תצובק
	עב תועקשהו ןינב דכא"מ
	510811615
	ג'םיירחסמ םיזכרמ לארשי י
	511774153
	1401
	בולג תיזג תצובק
	 םיסכנו דויצ דכא(1979) עב"מ
	510814288
	עב תועקשהו ןינב דכא"מ
	510811615
	1402
	בולג תיזג תצובק
	G-Netherlands B.V
	34262142
	ג'םיירחסמ םיזכרמ לארשי י
	511774150
	1403
	בולג תיזג תצובק
	G Bulgaria EAD
	175404926
	G-Netherlands B.V
	34262142
	1404
	בולג תיזג תצובק
	G Macedonia DOOEL
	6304583
	G-Netherlands B.V
	34262142
	1405
	בולג תיזג תצובק
	Trident AD
	175278228
	G-Netherlands B.V
	34262142
	1406
	בולג תיזג תצובק
	M.G.N USA INC.
	רז דיגאת
	תיזג-עב בולג"מ
	520033234
	1407
	בולג תיזג תצובק
	M.G.N (USA) 2016 LLC
	רז דיגאת
	M.G.N USA INC.
	רז דיגאת
	1408
	בולג תיזג תצובק
	MGN Icarus LLC
	רז דיגאת
	Gazit Group USA Inc
	רז דיגאת
	1409
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Group Financial LLC
	רז דיגאת
	MGN USA INC
	רז דיגאת
	1410
	בולג תיזג תצובק
	GAZIT (1995) INC.
	רז דיגאת
	MGN USA INC
	רז דיגאת
	1411
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Group USA INC.
	רז דיגאת
	MGN USA INC
	רז דיגאת
	1412
	בולג תיזג תצובק
	M.G.N America LLC.
	רז דיגאת
	MGN USA INC
	רז דיגאת
	1413
	בולג תיזג תצובק
	M.G.N America 2016  LLC.
	רז דיגאת
	MGN America LLC
	רז דיגאת
	1414
	בולג תיזג תצובק
	Gazit First Generation LLC.
	רז דיגאת
	GAZIT (1995) INC.
	רז דיגאת
	1415
	בולג תיזג תצובק
	GAZIT Horizons INC
	רז דיגאת
	MGN USA INC
	רז דיגאת
	1416
	בולג תיזג תצובק
	Promed Properties Inc
	רז דיגאת
	Gazit Group USA INC
	רז דיגאת
	1417
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Acquisition Corp.
	רז דיגאת
	Gazit Group USA INC
	רז דיגאת
	1418
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Canada Inc.
	רז דיגאת
	תיזג-עב בולג"מ
	520033234
	1419
	בולג תיזג תצובק
	Gazit America Inc.
	רז דיגאת
	תיזג-עב בולג"מ
	520033234
	1420
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Canada Investment LP
	רז דיגאת
	תיזג-עב בולג"מ
	520033234
	1421
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Canada General Partner Inc
	רז דיגאת
	תיזג-עב בולג"מ
	520033234
	1422
	בולג תיזג תצובק
	GC York Mills Centre LP
	רז דיגאת
	Gazit Canada Inc.
	רז דיגאת
	1423
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Tripllle Canada GP Inc
	רז דיגאת
	תיזג-בולג
	520033234
	1424
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Tripllle Canada LP Inc
	רז דיגאת
	Gazit Canada Inc
	רז דיגאת
	1425
	בולג תיזג תצובק
	Ficus Inc.
	רז דיגאת
	Gazit America Inc
	רז דיגאת
	1426
	בולג תיזג תצובק
	Silver Maple (2001) INC.
	רז דיגאת
	תיזג-עב בולג"מ
	520033234
	1427
	בולג תיזג תצובק
	Citycon OYJ.
	רז דיגאת
	תיזג-עב בולג"מ
	520033234
	1428
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Europe (Netherlands) B.V.
	רז דיגאת
	תיזג-עב בולג"מ
	520033234
	1429
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Europe (Asia) B.V.
	רז דיגאת
	תיזג-עב בולג"מ
	520033234
	1430
	בולג תיזג תצובק
	Gazit NB (2019) B.V
	רז דיגאת
	Gazit Europe (2019) B.V
	רז דיגאת
	1431
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Europe (2019) B.V
	רז דיגאת
	תיזג-עב בולג"מ
	520033234
	1432
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Germany Beteiligungs GMBH & CO.KG
	רז דיגאת
	 Gazit Europe (Netherlands) B.V.
	רז דיגאת
	1433
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Germany Asset Management Gmbh
	רז דיגאת
	Gazit Germany Beteiligungs GMBH & CO.KG
	רז דיגאת
	1434
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Brasil Ltda
	רז דיגאת
	Gazit Brazil L.P
	רז דיגאת
	1435
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Brazil L.P
	רז דיגאת
	תיזג-עב בולג"מ
	520033234
	1436
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Group South America Inc
	רז דיגאת
	MGN USA INC
	רז דיגאת
	1437
	בולג תיזג תצובק
	Norstar FIM
	רז דיגאת
	Gazit Brazil L.P
	רז דיגאת
	1438
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Gaia Limited
	רז דיגאת
	תיזג-עב בולג"מ
	520033234
	1439
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Midas Limited
	רז דיגאת
	תיזג-עב בולג"מ
	רז דיגאת
	1440
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Hercules 2020 Limited
	רז דיגאת
	תיזג-עב בולג"מ
	רז דיגאת
	1441
	בולג תיזג תצובק
	Atrium European Real Estate Limited
	רז דיגאת
	 Gazit Gaia Limited
	רז דיגאת
	1442
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Immobilien Wentorf GmbH
	רז דיגאת
	Gazit Germany Beteiligungs GMBH & CO.KG
	רז דיגאת
	1443
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Immobilien Grevenbroich GmbH
	רז דיגאת
	Gazit Germany Beteiligungs GMBH & CO.KG
	רז דיגאת
	1444
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Immobilien Motorama München GmbH
	רז דיגאת
	Gazit Germany Beteiligungs GMBH & CO.KG
	רז דיגאת
	1445
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Immobilien Friedrichsdorf GmbH
	רז דיגאת
	Gazit Germany Beteiligungs GMBH & CO.KG
	רז דיגאת
	1446
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Immobilien Fachmarktzentrum Groß Gerau 
	רז דיגאת
	Gazit Germany Beteiligungs GMBH & CO.KG
	רז דיגאת
	1447
	בולג תיזג תצובק
	GG 1 Immobilien GmbH & Co. KG
	רז דיגאת
	Gazit Immobilien Fachmarktzentrum Groß 
	רז דיגאת
	1448
	בולג תיזג תצובק
	GG 2 Immobilien GmbH Co. KG
	רז דיגאת
	Gazit Immobilien Fachmarktzentrum Groß 
	רז דיגאת
	1449
	בולג תיזג תצובק
	Motorama Müncen GmbH& Co KG
	רז דיגאת
	Gazit Immobilien Motorama München GmbH
	רז דיגאת
	1450
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Immobilien Grevenbroich GmbH Co. KG
	רז דיגאת
	Gazit Immobilien Grevenbroich GmbH
	רז דיגאת
	1451
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Wentorf Komplementär GmbH
	רז דיגאת
	Gazit Immobilien Wentorf GmbH
	רז דיגאת
	1452
	בולג תיזג תצובק
	Gazit Grevenbroich Komplementär GmbH
	רז דיגאת
	Gazit Germany Beteiligungs GMBH & CO.KG
	רז דיגאת
	1453
	בולג תיזג תצובק
	Motorama München Komplementär GmbH 
	רז דיגאת
	Gazit Germany Beteiligungs GMBH & CO.KG
	רז דיגאת
	1454
	בולג תיזג תצובק
	Groß Gerau Komplementär GmbH
	רז דיגאת
	Gazit Germany Beteiligungs GMBH & CO.KG
	רז דיגאת
	1455
	בולג תיזג תצובק
	GAZIT PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. CNPJ 
	10.143.630/000179
	Gazit Brasil Ltda.CNPJ
	 08.903.942/000191
	1456
	בולג תיזג תצובק
	GAZIT CORPORATE ADMINISTRAÇÃO DE 
	09.050.136/000180
	Gazit Brasil Ltda.CNPJ  
	08.903.942/000191
	1457
	בולג תיזג תצובק
	CHAMAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ 
	10.140.340/000171
	Gazit Brasil Ltda.CNPJ  
	08.903.942/000191
	1458
	בולג תיזג תצובק
	GLOW COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.    CNPJ 
	21.986.619/000197
	Gazit Brasil Ltda.CNPJ  
	08.903.942/000191
	1459
	בולג תיזג תצובק
	GANAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ 
	11.928.969/000143
	Gazit Brasil Ltda.CNPJ  
	08.903.942/000191
	1460
	בולג תיזג תצובק
	ZAHAV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ 
	20.316.116/000141
	Gazit Brasil Ltda.CNPJ  
	08.903.942/000191
	1461
	בולג תיזג תצובק
	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO NORSTAR 
	19.669.774/000138
	Gazit Brasil, LP. CNPJ 
	09.944.425/000123
	1462
	בולג תיזג תצובק
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING LIGHT
	17.308.805/000108
	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO NORSTAR 
	19.669.774/000138
	1463
	בולג תיזג תצובק
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING 
	15.447.110/000173
	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO NORSTAR 
	19.669.774/000138
	1464
	בולג תיזג תצובק
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MORUMBI TOWN
	19.628.741/000140
	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO NORSTAR 
	19.669.774/000138
	1465
	בולג תיזג תצובק
	MAIS SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
	17.568.605/000186
	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO NORSTAR 
	19.669.774/000138
	1466
	בולג תיזג תצובק
	TOP CENTER II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
	29.018.899/000151
	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO NORSTAR 
	19.669.774/000138
	1467
	בולג תיזג תצובק
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TOP CENTER
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	 גיב -לדנ  קלד"עב ן"מ
	512872888
	עב םיבינמ םיסכנ לארשי דעלא"מ
	510931660
	1585
	קלד תצובק-הבושת
	 קלד -תושו גיב 'תלבגומ תופתוש
	550019137
	עב םיבינמ םיסכנ לארשי דעלא"מ
	510931660
	1586
	קלד תצובק-הבושת
	עב תוקזחה רנקנד"מ
	511174617
	עב םיבינמ םיסכנ לארשי דעלא"מ
	510931660
	1587
	קלד תצובק-הבושת
	עב םיסכנ רנקנד"מ
	511174633
	עב תוקזחה רנקנד"מ
	511174617
	1588
	קלד תצובק-הבושת
	 הפיח םיסכנ רנקנד(1996) עב"מ
	512335712
	עב תוקזחה רנקנד"מ
	511174617
	1589
	קלד תצובק-הבושת
	 תורייתו שפונ למרכה ףוח89עב "מ
	520041252
	עב ןלדנ קלד"מ
	510313778
	1590
	קלד תצובק-הבושת
	 למרכ ףוח88עב "מ
	511315210
	עב ןלדנ קלד"מ
	510313778
	1591
	קלד תצובק-הבושת
	עב םירוגמ לארשי דעלא"מ
	520033820
	עב ןלדנ קלד"מ
	510313778
	1592
	קלד תצובק-הבושת
	עב חותיפו הינב לארשי דעלא"מ
	511053068
	עב םירוגמ לארשי דעלא"מ
	520033820
	1593
	קלד תצובק-הבושת
	עב ימואלניב ןורלב קלד"מ
	520038209
	עב ןלדנ קלד"מ
	510313778
	1594
	קלד תצובק-הבושת
	עב ןוגסקה ןורלב"מ
	512710419
	עב ימואלניב ןורלב קלד"מ
	520038209
	1595
	קלד תצובק-הבושת
	 םיסכנ ןורלב(1993) עב"מ
	511832958
	עב ימואלניב ןורלב קלד"מ
	520038210
	1596
	קלד תצובק-הבושת
	עב טנימ ןורלב"מ
	512591835
	עב ימואלניב ןורלב קלד"מ
	520038211
	1597
	קלד תצובק-הבושת
	עב ןדיורק ןורלב"מ
	512555244
	עב ימואלניב ןורלב קלד"מ
	520038212
	1598
	קלד תצובק-הבושת
	עב םוירטא רטנס יטיס"מ
	512698804
	עב ימואלניב ןורלב קלד"מ
	520038213
	1599
	קלד תצובק-הבושת
	עב  תוקזחהו תועקשה זולשת"מ
	520037888
	הבושת ןורש קחצי
	-
	1600
	קלד תצובק-הבושת
	 ךרע תוריינ ןורשה ירתא(1998) עב"מ
	512710054
	עב תוקזחהו תועקשה זולשת"מ
	520037888
	1601
	קלד תצובק-הבושת
	עב ןורשה ינג לוהינ"מ
	511681611
	עב תוקזחהו תועקשה זולשת"מ
	520037889
	1602
	קלד תצובק-הבושת
	 תועקשה זולשת(1993) עב"מ
	511903452
	עב תוקזחהו תועקשה זולשת"מ
	520037890
	1603
	קלד תצובק-הבושת
	עב חותיפו הינב ירשת"מ
	511595993
	עב ןורשה ינג לוהינ"מ
	511681611
	1604
	קלד תצובק-הבושת
	עב ןורכז תודרומ"מ
	512049743
	עב חותיפו הינב ירשת"מ
	511595993
	1605
	קלד תצובק-הבושת
	עב ןורכז ףונ"מ
	512051426
	עב ןורכז תודרומ"מ
	512049743
	1606
	קלד תצובק-הבושת
	המושר תופתוש  ןורכז תוגספ
	540183258
	עב ןורכז תודרומ"מ
	512049744
	1607
	קלד תצובק-הבושת
	ןולקשא ירשת -עב עוציבו לוהינ"מ
	511967614
	עב חותיפו הינב ירשת"מ
	511595993
	1608
	קלד תצובק-הבושת
	עב גלופ זולשת"מ
	511551079
	עב חותיפו הינב ירשת"מ
	511595994
	1609
	קלד תצובק-הבושת
	תמא"עב תועקשה ש"מ
	511229122
	עב גלופ זולשת"מ
	511551079
	1610
	קלד תצובק-הבושת
	עב תונולמ דעלא"מ
	520034653
	עב תועקשה הבושת ןורש"מ
	512621707
	1611
	קלד תצובק-הבושת
	עב זיידרפ תונולמ תשר"מ
	510555899
	עב תונולמ דעלא"מ
	520034653
	1612
	קלד תצובק-הבושת
	לארשי דימרמ(1986) עב"מ
	511137374
	עב תונולמ דעלא"מ
	520034653
	1613
	קלד תצובק-הבושת
	עב תליא אבש תכלמ"מ
	511678203
	עב זיידרפ תונולמ תשר"מ+דיימרמ
	510555899
	1614
	קלד תצובק-הבושת
	א עבש ראב תונולמ.מ.(2009)  תופתושתלבגומ
	550235790
	לארשי דימרמ(1986) עב"מ
	511137374
	1615
	קלד תצובק-הבושת
	עב תרנכ דעלא"מ
	511478679
	עב תונולמ דעלא"מ
	520034653
	1616
	קלד תצובק-הבושת
	עב ןונמא ץרפמ חותיפל הרבחה"מ
	511140907
	עב תרנכ דעלא"מ
	511478679
	1617
	קלד תצובק-הבושת
	 תליא אבש תכלמ(1998)עב"מ
	512652991
	עב תליא אבש תכלמ"מ
	511678203
	1618
	קלד תצובק-הבושת
	 תליא אבש תכלמ יסכנ-תלבגומ תופתוש
	550018451
	עב תליא אבש תכלמ"מ
	511678203
	1619
	קלד תצובק-הבושת
	 תליא אבש תכלמ99תיללכ תופתוש 
	540193596
	עב תליא אבש תכלמ"מ
	511678203
	1620
	 הרבחה תצובקלארשיל
	עב טפנל קוקז יתב"מ
	520036658
	עב לארשיל הרבחה"מ
	520028010
	1621
	 הרבחה תצובקלארשיל
	עב םיניפלוא למרכ"מ
	511316903
	עב טפנל קוקז יתב"מ
	520036658
	1622
	 הרבחה תצובקלארשיל
	עב הפיח םייסיסב םינמש" מ(1)
	520025693
	עב טפנל קוקז יתב"מ
	520036658
	1623
	 הרבחה תצובקלארשיל
	עב הימיכורטפ תוישעת בידג"מ
	520040957
	עב טפנל קוקז יתב"מ
	520036658
	1624
	 הרבחה תצובקלארשיל
	וא.רא.לא .עב גנידיירט"מ
	511482762
	עב טפנל קוקז יתב"מ
	520036658
	1625
	 הרבחה תצובקלארשיל
	וא.רא.עב גניפיש לא"מ
	514443043
	עב טפנל קוקז יתב"מ
	520036658
	1626
	 הרבחה תצובקלארשיל
	עב תוישעת זב"מ
	510247067
	עב טפנל קוקז יתב"מ
	520036658
	1627
	 הרבחה תצובקלארשיל
	ןשייבוניב ,תלבגומ תופתוש
	540290905
	עב טפנל קוקז יתב"מ
	520036658
	1628
	 הרבחה תצובקלארשיל
	תויגולונכט לא ייא סא יא ,ש.מ
	540290897
	ןשייבוניב ,תלבגומ תופתוש
	520036658
	1629
	 הרבחה תצובקלארשיל
	עב הביבס תודבעמ לא ייא סא יא"מ
	516049657
	ןשייבוניב ,תלבגומ תופתוש
	520036658
	1630
	 הרבחה תצובקלארשיל
	עב היגרנא ןזב"מ
	515167617
	עב טפנל קוקז יתב"מ
	520036658
	1631
	 הרבחה תצובקלארשיל
	 היגרנא תוישעת ןזב(2015) עב"מ
	515187029
	עב היגרנא ןזב"מ
	515167617
	1632
	 הרבחה תצובקלארשיל
	Colland Polymers B.V
	34288123
	עב םיניפלוא למרכ"מ
	511316903
	1633
	 הרבחה תצובקלארשיל
	Ducor Petrochemicals B.V
	24275879
	Colland Polymers B.V
	34288123
	1634
	 הרבחה תצובקלארשיל
	Carmel Olefins (U.K) Ltd
	2743529
	עב םיניפלוא למרכ"מ
	511316903
	1635
	 הרבחה תצובקלארשיל
	Colins Ltd
	28467
	עב םיניפלוא למרכ"מ
	511316903
	1636
	 הרבחה תצובקלארשיל
	 םיניפלוא למרכ(תועקשה) 2007עב "מ
	513988238
	עב םיניפלוא למרכ"מ
	511316903
	1637
	 הרבחה תצובקלארשיל
	עב לארשיל הרבחה"מ
	520028010
	עב דעלא תועקשה םוינילימ"מ
	512751116
	1638
	 הרבחה תצובקלארשיל
	ח.ל .( תוקזחה -יכ"ל) עב"מ
	512460528
	עב לארשיל הרבחה"מ
	520028010
	1639
	 הרבחה תצובקלארשיל
	ח.ל .יכ שכר" ל(1998) עב"מ
	512707159
	עב לארשיל הרבחה"מ
	520028010
	1640
	 הרבחה תצובקלארשיל
	ח.ל .(ולסכ ,1998) עב"מ
	512707142
	עב לארשיל הרבחה"מ
	520028011
	1641
	 הרבחה תצובקלארשיל
	עב םיבכוכ תוחרוא"מ
	510629173
	עב לארשיל הרבחה"מ
	520028012
	1642
	 הרבחה תצובקלארשיל
	 לארשיל הרבחה לש םימושירו תונמאנעב"מ
	510645013
	עב לארשיל הרבחה"מ
	520028013
	1643
	 הרבחה תצובקלארשיל
	 לנוישנרטניא ידוא(1994) עב"מ
	511650053
	עב לארשיל הרבחה"מ
	520028014
	1644
	 הרבחה תצובקלארשיל
	ח.ל . ץועייו לוהינ(1986) עב"מ
	511147944
	עב לארשיל הרבחה"מ
	520028015
	1645
	 הרבחה תצובקלארשיל
	עב פורג טקדורפ ןשיימרופניא סראמ"מ
	511936163
	עב לארשיל הרבחה"מ
	520028016
	1646
	 הרבחה תצובקלארשיל
	 הרבחה לש םדוסימ ןוכשל הרבח םר לא םורטשאו לארשיל -תלבגומ תופתוש
	55-0001994
	עב לארשיל הרבחה"מ
	520028017
	1647
	 הרבחה תצובקלארשיל
	Icorp s.r.o
	רז דיגאת
	עב לארשיל הרבחה"מ
	520028019
	1648
	 הרבחה תצובקלארשיל
	ייא.יס.עב פורג לא"מ
	520027830
	עב לארשיל הרבחה"מ
	520028018
	1649
	 הרבחה תצובקלארשיל
	עב טפנל קוקיז יתב"מ
	520036658
	עב לארשיל הרבחה"מ
	520028019
	1650
	 הרבחה תצובקלארשיל
	עב חלמה םי ילעפמ"מ
	520019373
	ייא.יס.עב פורג לא"מ
	520027830
	1651
	 הרבחה תצובקלארשיל
	עב חלמה םי םורב"מ
	520035809
	ייא.יס.עב פורג לא"מ
	520027830
	1652
	 הרבחה תצובקלארשיל
	עב בגנ טרפמא םתור"מ
	520030883
	ייא.יס.עב פורג לא"מ
	520027830
	1653
	 הרבחה תצובקלארשיל
	עב חלמה םי סאלקירפ"מ
	520035718
	ייא.יס.עב פורג לא"מ
	520027830
	1654
	 הרבחה תצובקלארשיל
	עב הלבות ילעפמ"מ
	520025479
	ייא.יס.עב פורג לא"מ
	520027830
	1655
	 הרבחה תצובקלארשיל
	עב חלמה םי םויזנגמ"מ
	512248519
	ייא.יס.עב פורג לא"מ
	520027830
	1656
	 הרבחה תצובקלארשיל
	עב לארשי ליכ"מ
	520035098
	ייא.יס.עב פורג לא"מ
	520027830
	1657
	 הרבחה תצובקלארשיל
	ASHLI CHEMICALS (HOLLAND) B.V
	560026106
	עב חלמה םי ילעפמ"מ
	520019373
	1658
	 הרבחה תצובקלארשיל
	עב םורב תובוכרת"מ
	510273394
	עב חלמה םי םורב"מ
	520035809
	1659
	 הרבחה תצובקלארשיל
	 ימת(ימיא) עב חותפלו רקחמל ןוכמ"מ
	510428972
	עב חלמה םי םורב"מ
	520035809
	1660
	 הרבחה תצובקלארשיל
	םיכתומ םירצומ חלמה םי סאלקירפ
	540177821
	עב חלמה םי םורב"מ
	520035809
	1661
	 הרבחה תצובקלארשיל
	 ימת -עב וננ תונשדחל הדבעמ"מ
	513347765
	עב םורב תובוכרת"מ
	510273395
	1662
	 הרבחה תצובקלארשיל
	עב תונשדח ליכ"מ
	514829712
	 ימת(ימיא)  חותפלו רקחמל ןוכמעב"מ
	510428972
	1663
	 הרבחה תצובקלארשיל
	עב דייטבונ"מ
	512853367
	 ימת(ימיא)  חותפלו רקחמל ןוכמעב"מ
	510428972
	1664
	 הרבחה תצובקלארשיל
	עב ןגלשא תקנחל הרבחה"מ
	510492457
	 ימת(ימיא)  חותפלו רקחמל ןוכמעב"מ
	510428972
	1665
	 הרבחה תצובקלארשיל
	ורגא-עב טנו"מ
	512492281
	עב בגנ טרפמא םתור"מ
	520030883
	1666
	 הרבחה תצובקלארשיל
	עב םיימיכ םירמוחו םינשד"מ




