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--109,974,378--109,974,378כןלאלאכןכן109,974,378511446551אלטשולר שחם בע"מ1חברה
--27,658,367--27,658,367כןלאלאכןכן27,658,367513187054לוינשטיין יאיר החזקות בע"מ2חברה
--2,005,000--2,005,000לאכןלאלאלא2,005,000540253275-שותפות-מניות ישראל3חברה
--1,935,580--1,935,580לאכןלאלאלא1,935,580511776783הראל קרנות נאמנות בע"מ4חברה
--1,683,199--1,683,199לאכןלאלאלא1,683,199514884485מור ניהול קרנות נאמנות )3102(5חברה
-1,465,216---1,465,216לאכןלאלאלא1,465,216520042177הכשרה חברה לביטוח בע"מ6חברה
--1,239,264--1,239,264לאכןלאלאלא1,239,264510938608קסם קרנות נאמנות בע"מ7חברה
--878,050--878,050לאכןלאלאלא878,050513534974מיטב תכלית קרנות נא8חברה
--663,318--663,318לאכןלאלאלא663,318513011445איילון קרנות נאמנות9חברה
--656,986--656,986לאכןלאלאלא656,986540253275שותפות-מניות ישראל-הפניקס עמיתים10חברה
--649,160--649,160לאכןלאלאלא649,160511880460אנליסט קופות גמל בע"מ11חברה
--441,983--441,983כןכןלאלאלא441,983513765339פסגות קרנות נאמנות בע"מ12חברה
--322,195--322,195לאכןלאלאלא322,195511146490אנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ13חברה
--318,180--318,180לאכןלאלאלא318,180510791031אי.בי.אי. ניהול קרנ14חברה
--316,443--316,443לאכןלאלאלא316,443510938608קסם קרנות נאמנות בע"15חברה
--306,061--306,061לאכןלאלאלא306,061512227265הלמן - אלדובי קופותגמל ופנסיה בע"16חברה
--296,218--296,218לאכןלאלאלא296,218570009449עוצ"ם א.ש. 05 ומטה ארץ17חברה
--250,644--250,644לאכןלאלאלא250,644511303661מגדל  קרנות נאמנות בע"מ18חברה
--190,000--190,000לאכןלאלאלא190,000520024985עגור חברה לניהול קו19חברה
--186,629--186,629לאכןלאלאלא186,629540265568שותפות- סל מדדים מניות20חברה
--185,300--185,300לאכןלאלאלא185,300520023094גילעד גימלאות לעובדים דתיים בעמ21חברה
--164,894--164,894לאכןלאלאלא164,894520032269החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ22חברה
--157,519--157,519לאכןלאלאלא157,519513534974תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ - נוסטרו23חברה
--141,500--141,500לאכןלאלאלא141,500513534974מיטב תכלית ק.נ אלמגו24חברה
--140,667--140,667לאכןלאלאלא140,667515447035הלמן-אלדובי חח"י גמל בע"מ25חברה
--123,166--123,166כןכןלאלאלא123,166520027954היש' אקדמאים כללי בניהול פסגות26חברה
--119,503--119,503לאכןלאלאלא119,503520031824רום ספיר מניות27חברה
--116,983--116,983לאכןלאלאלא116,983513534974מיטב תכלית קרנות נאמנות  בע"מ28חברה
--109,201--109,201לאכןלאלאלא109,201513910703אי.די.אי. חברה לביטוח בע"מ29חברה
--107,875--107,875לאכןלאלאלא107,875511756595סיגמא קרנות נאמנות30חברה
--102,264--102,264לאכןלאלאלא102,264520042169איילון חברה לביטוח  בע"מ - כלל31חברה
--97,449--97,449לאכןלאלאלא97,449540265568שותפות סל ממדים מניות32חברה
--96,961--96,961לאכןלאלאלא96,961520042615מחר לבני 05 ומטה בניהול אי.בי.33חברה
--94,625--94,625לאכןלאלאלא94,625513534974תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ34חברה
-81,579---81,579לאכןלאלאלא81,579520042581עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ35חברה
--77,365--77,365לאכןלאלאלא77,365511303661מגדל קרנות נאמנות ב36חברה
--74,458--74,458לאכןלאלאלא74,458510142789חברת בית למיד דלית בעמ37חברה
--69,592--69,592לאכןלאלאלא69,592520042169איילון חברה לביטוח בע"מ38חברה
--60,057--60,057לאכןלאלאלא60,057570002618קופת תגמולים של עובדי עת"א - מ39חברה
--59,844--59,844לאכןלאלאלא59,844515447035הלמן-אלדובי חח"י גמ40חברה
--42,829--42,829לאכןלאלאלא42,829511576209אפסילון ניהול קרנות41חברה
--42,599--42,599לאכןלאלאלא42,599570014928תעשייה אווירית מסלול 06-05 בני42חברה
--37,156--37,156לאכןלאלאלא37,156513534974מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ43חברה
--35,061--35,061לאכןלאלאלא35,061512887647אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות45חברה
--33,130--33,130לאכןלאלאלא33,130570011767קופת תגמולים אל על מניות46חברה
--30,339--30,339לאכןלאלאלא30,339520031659עוצ"מ חברה לניהול קה"ש ארץ47חברה
--30,000--30,000כןכןלאלאלא30,000513765339פסגות קרנות נאמנות בע"מ-עבור קרנות סל48חברה
--27,497--27,497לאכןלאלאלא27,497512227265מגן קרן פנסיה ותיקה49חברה
--27,326--27,326לאכןלאלאלא27,326520030693שיבולת חברה לניהול קופות גמל בע"מ50חברה
--24,115--24,115לאכןלאלאלא24,115520023185הפניקס חברה לביטוח בע"מ- אקסלנ51חברה
--19,439--19,439לאכןלאלאלא19,439511303661מגדל קרנות נאמנות בע"מ52חברה
-12,120---12,120לאכןלאלאלא12,120520022518ניהול תיקים-איביאי הסוכנות היה53חברה
--11,000--11,000לאכןלאלאלא11,000514956465מור קופות גמל בע"מ )כללי(54חברה
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-9,289---9,289לאכןלאלאלא9,289520022518החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ55חברה
--5,838--5,838לאכןלאלאלא5,838513452003קופה אישית לפיצויים מסלול גילא56חברה
--1,549,645--1,549,645לאכןלאלאלא1,549,645513611509ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ64חברה
-1,774,043773--1,774,816לאלאכןכןכןCitibank N.A1,774,8161461.65חברה
--1,712,01658,471-1,770,487לאלאכןכןכן66STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,770,48704-1867445חברה
--1,173,397--1,173,397כןלאכןכןכן1,173,397520027251קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ67חברה
--640,894--640,894לאלאכןכןכן640,894520028390קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים בע"68חברה
--297,085--297,085כןלאכןכןכן297,085520005497החברה לניהול קופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי בע"69חברה
--288,988--288,988לאלאכןכןכן70JPMCL/EGA 42/BLRK INSTITUTIONAL TRU288,988746חברה
--154,307--154,307כןלאכןכןכן154,307510773922ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ71חברה
--134,000--134,000כןלאכןכןכן134,000512008335קו הבריאות - חברנ לניהול קופות גמל בע"מ72חברה
--119,641--119,641לאלאכןכןכן73THE BANK OF NEW YORK MELLON119,641774280309חברה
--71,098--71,098לאלאכןכןכן71,098510927536יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות74חברה
--68,616--68,616כןלאכןכןכן68,616520034968החברה המנהלת של קרן ההשתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע75חברה
--61,479--61,479לאלאכןכןכן76JPMCLON/EGA 74 / BR MSCI EAFE SM CA61,479746חברה
--60,307--60,307כןלאכןכןכן60,307510930654יהב רופאים חברה לניהול קופ"ג בע"מ77חברה
--53,524--53,524לאלאכןכןכן78TNT/NTGI-COLLECTIVE FUNDS53,524000122020חברה
--48,443--48,443לאלאכןכןכן79TNT/CHEVRON MASTER PENSION TRUST48,443000122020חברה
--42,245--42,245לאלאכןכןכן42,245510806870רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ80חברה
-41,969---41,969כןלאכןכןכן41,969512711409גל ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ81חברה
--40,500--40,500כןלאכןכןכן40,500520028861החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ82חברה
--37,810--37,810לאלאכןכןכן37,810510960586קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים83חברה
--27,889--27,889כןלאכןכןכן27,889520029620החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע"מ84חברה
-26,688---26,688כןלאכןכןכן26,688520030941ק.ל.ע - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים בע"85חברה
--25,015--25,015כןלאכןכןכן25,015570005959קופת תגמולים של עובדי עירית חיפה אגודה שיתופית בע"מ86חברה
--22,265--22,265לאלאכןכןכן87JPMCL/ACF60/PUBLIC EMPLOYEES RETIRE22,265746חברה
--21,762--21,762לאלאכןכןכן89BROWN BROTHERS HARRIMAN21,762774645030חברה
--18,736--18,736לאלאכןכןכן18,736520042607הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ90חברה
--17,531--17,531כןלאכןכןכן17,531520030743החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ91חברה
-16,943---16,943כןלאכןכןכן16,943520042573עו"ס - חברה לניהול קופות גמל92חברה
--15,586--15,586כןלאכןכןכן15,586510930670יהב פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בע"מ93חברה
-15,282---15,282לאלאכןכןכןTNT/ 1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES15,282000122020       94חברה
--9,065--9,065לאלאכןכןכן9,065520028556החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים95חברה
--8,345--8,345לאלאכןכןכן96JPMCL/83388/ONEPATH GL.SHA.-SMALL C8,345746חברה
--8,074--8,074לאלאכןכןכן99JPMCL/70911/STATE OF NEW MEXICO STA8,074746חברה
--7,724--7,724לאלאכןכןכןUBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT7,724000000457       100חברה
--7,671--7,671לאלאכןכןכן101NTGS LUX/ VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJ7,6714795756חברה
--7,203--7,203לאלאכןכןכן102JPMLUX/EMC 66/STICHTING PENSIOENFON7,203746חברה
-----5,914לאלאכןכןכן103TNT/NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUN5,914000122021חברה
--5,598--5,598לאלאכןכןכן104JPMCL/EGC 36 /MSCI EAFE SMALL CAP E5,598746חברה
--5,178--5,178לאלאכןכןכןJPMCL/47110/VANGUARD INTERNATIONAL5,178746 106חברה
--4,988--4,988לאלאכןכןכןJPMCL/EGD 02 /MSCI WORLD SMALL CAP4,988746 107חברה
--3,629--3,629לאלאכןכןכן108DB AG L PB/CLTARROWSTREET INT EQ EA3,6295חברה
-3,329---3,329לאלאכןכןכןJPMCL/66247/CITY OF PHILADELPHIA P3,329746.109חברה
-----2,998לאלאכןכןכן110TNT/LEGAL AND GENERAL ICAV2,998000122022חברה
--1,729--1,729לאלאכןכןכן111GOLDMAN SACHS CO LLC1,7291560743חברה
--919,861--919,861לאלאכןכןכן919,861520004078הראל חברה לביטוח בע"מ112חברה
--108,377--108,377לאלאכןכןכן108,377512267592הראל פנסיה וגמל בע"מ 113חברה
--115,691--115,691לאלאכןכןכן115,691520033986הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ114חברה
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