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דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
תקנה ) 33ג( ) -ד( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( ,תש"ל 1970 -

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא. _________ , _________ , _________ :

להלן מצבת נכון לתאריך : 30/06/2019
א .בעלי עניין בתאגיד )לרבות מנכ"ל ודירקטורים ,ולרבות כל עובד אחר המחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו(:

שם ,סוג וסדרה של
נייר ערך

מספר שם המחזיק
מחזיק

כמות ניירות ערך
מעודכנת

שיעור החזקה
 %הון

 %הצבעה

שיעור החזקה )דילול
מלא(
 %הצבעה
 %הון

1

ג.י.ן ייעוץ כלכלי וניהול השקעות
 -2017שותפות מוגבלת

מניה רגילה בת
 0.1ש"ח

105,513,550

49.22

49.22

49.22

49.22

2

המבורגר גדעון

מניה רגילה בת
 0.1ש"ח

184,760

0.09

0.09

0.09

0.09

3

המבורגר יאיר

מניה רגילה בת
 0.1ש"ח

188,780

0.09

0.09

0.09

0.09

4

מנור נורית

מניה רגילה בת
 0.1ש"ח

184,760

0.09

0.09

0.09

0.09

5

צ'חנובר יוסף

מניה רגילה בת
 0.1ש"ח

30,997

0.01

0.01

0.01

0.01

6

הראל קרנות נאמנות בע"מ

מניה רגילה בת
 0.1ש"ח

1,302,986

0.61

0.61

0.61

0.61

7

הראל השקעות בביטוח
ושירותים פיננסים בע"מ

מניה רגילה בת
 0.1ש"ח

8,458,150

0.00

0.00

0.00

0.00

סה"כ שיעור החזקה
 %הצבעה
 %הון
50.1

50.1

סה"כ שיעור החזקה
)דילול מלא(
 %הצבעה
 %הון
50.1

50.1

ב .נושאי משרה בכירה בתאגיד )למעט מנכ"ל ודירקטורים ,ולמעט כל עובד אחר המחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה
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בו(:
אינם מחזיקים בניירות ערך של התאגיד.
להלן מצבת החזקות נושאי משרה בכירה בתאגיד:

מספר שם המחזיק
מחזיק
1

שם ,סוג וסדרה של
נייר ערך

_________

_________

כמות ניירות ערך
מעודכנת
_________

שיעור החזקה
 %הצבעה
 %הון
_________

_________

שיעור החזקה )דילול
מלא(
 %הצבעה
 %הון
_________ _________

סה"כ שיעור החזקה
 %הצבעה
 %הון

סה"כ שיעור החזקה
)דילול מלא(
 %הצבעה
 %הון

_________ _________

_________ _________

הסברים:
 .1יש לדווח גם על החזקת ני"ע אחרים ,לרבות ני"ע אחרים שאינם רשומים למסחר.
 .2אם בעל העניין מחזיק ביותר מסוג אחד של ניירות ערך בתאגיד ,יש לציין את שיעור ההחזקה )לרבות בדילול מלא( בהתחשב בכל ניירות הערך המוחזקים על ידו
בשורה אחת בלבד.
 .3בטופס זה יש לפרט את מצבת החזקותיהם של כלל בעלי העניין ,לרבות אלה שלא חל שינוי בהחזקותיהם.
 .4במקרה בו בעל העניין הינו חברה מוחזקת עם פעילות מהותית לפעילות התאגיד ,יש לפצל את ההחזקות למניות שנרכשו טרם כניסת חוק החברות ,התשנ"ט – 1999
לתוקף ,והמקנות זכויות בהון ובהצבעה ,ומניות שנרכשו לאחר כניסתו לתוקף והנן מניות רדומות.
 .5אם בעל העניין הוא תאגיד ,יש לציין גם את שמו הפרטי של בעל/י השליטה היחיד/יחידים הסופי/ים בתאגיד זה .לא היה בבעל העניין בעל שליטה -יובאו פרטי בעלי
העניין בו.
 .6אם נושא משרה בכירה מחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו ,יש לפרט את החזקותיו בטבלת החזקות "בעלי עניין"
כמפורט בסעיף א' לעיל.
 .7אם בעל העניין או נושא המשרה הבכירה מחזיק גם בניירות ערך בחברה מוחזקת שלו ,אם פעילותיה מהותית לפעילות התאגיד ,יובא פירוט בדבר החזקותיו אלה
בשדה "הערות" המופיע במסגרת פרטי המחזיק.
שם המחזיק

ג.י.ן ייעוץ כלכלי וניהול השקעות  -2017שותפות מוגבלת
שם המחזיק באנגלית כפי שמופיע בדרכון

G.Y.N. Financial Consulting and Investment Management 2017 LP
מס' מחזיק1 :
סוג המחזיק :בעל ענין שאינו עונה על אף אחת מההגדרות האחרות
סוג מספר זיהוי :מספר ברשם השותפויות בישראל
מספר זיהוי550272587 :
בעל השליטה במחזיק :

:שותפות מוגבלת בה שותפים
יאיר המבורגר  2016בע"מ 1.
גדעון המבורגר ניהול ויעוץ כלכלי  2016בע"מ 2.
נורית מנור ניהול ויעוץ כלכלי  2016בע"מ 3.
אזרחות /ארץ התאגדות או רישום :התאגד בישראל
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ארץ אזרחות  /התאגדות או רישום_________ :
האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של תאגיד לא
האם המחזיק רשאי לדווח על השינוי בהחזקה באופן מצטבר :לא
הסבר :החייבים בדיווח על כל שינוי בהחזקה בהתאם לתקנה  33לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים הם :בעל עניין שהוא התאגיד ,תאגיד בשליטת התאגיד ,בעל
שליטה או נושא משרה בכירה בתאגיד.
האם המניות המוחזקות הינן מניות רדומות לא
מספר נייר ערך בבורסה0585018 :
יתרה בדיווח מרכז קודם )כמות ניירות ערך(105,513,550 :
שינוי בכמות ניירות הערך 0 :
הסבר :במידה ומדווח על קיטון במספר יש לציין ערך שלילי ,דהיינו עם סימן "."-
שיעור החזקה מרבי של המחזיק בנייר הערך בתקופת הדוח_________ % :
שיעור החזקה מזערי של המחזיק בנייר הערך בתקופת הדוח_________ % :
הסבר :שיעור החזקה מירבי ומזערי בתקופה שתחילתה במועד התוקף של דוח המצבה הקודם ,יינתן ע"י כל אחד מהחברים בקבוצת דיווח מוסדית ,הנתונים לשליטתו
או בניהולו של בעל עניין ,אשר החזיקו ו/או מחזיקים בניירות ערך בעבור בעל העניין.
הערות:

_________
שם המחזיק

המבורגר גדעון
שם המחזיק באנגלית כפי שמופיע בדרכון

Hamburger Gideon
מס' מחזיק2 :
סוג המחזיק :בעל ענין שאינו עונה על אף אחת מההגדרות האחרות
סוג מספר זיהוי :מספר תעודת זהות
מספר זיהוי7048663 :
בעל השליטה במחזיק :

_________
אזרחות /ארץ התאגדות או רישום :אדם פרטי עם אזרחות ישראלית
ארץ אזרחות  /התאגדות או רישום_________ :
האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של תאגיד לא
האם המחזיק רשאי לדווח על השינוי בהחזקה באופן מצטבר :לא
הסבר :החייבים בדיווח על כל שינוי בהחזקה בהתאם לתקנה  33לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים הם :בעל עניין שהוא התאגיד ,תאגיד בשליטת התאגיד ,בעל
שליטה או נושא משרה בכירה בתאגיד.
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האם המניות המוחזקות הינן מניות רדומות לא
מספר נייר ערך בבורסה0585018 :
יתרה בדיווח מרכז קודם )כמות ניירות ערך(184,760 :
שינוי בכמות ניירות הערך 0 :
הסבר :במידה ומדווח על קיטון במספר יש לציין ערך שלילי ,דהיינו עם סימן "."-
שיעור החזקה מרבי של המחזיק בנייר הערך בתקופת הדוח0.09 % :
שיעור החזקה מזערי של המחזיק בנייר הערך בתקופת הדוח0.09 % :
הסבר :שיעור החזקה מירבי ומזערי בתקופה שתחילתה במועד התוקף של דוח המצבה הקודם ,יינתן ע"י כל אחד מהחברים בקבוצת דיווח מוסדית ,הנתונים לשליטתו
או בניהולו של בעל עניין ,אשר החזיקו ו/או מחזיקים בניירות ערך בעבור בעל העניין.
הערות:

_________
שם המחזיק

המבורגר יאיר
שם המחזיק באנגלית כפי שמופיע בדרכון

Hamburger Yona Yair
מס' מחזיק3 :
סוג המחזיק :בעל ענין שאינו עונה על אף אחת מההגדרות האחרות
סוג מספר זיהוי :מספר תעודת זהות
מספר זיהוי7048671 :
בעל השליטה במחזיק :

_________
אזרחות /ארץ התאגדות או רישום :אדם פרטי עם אזרחות ישראלית
ארץ אזרחות  /התאגדות או רישום_________ :
האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של תאגיד לא
האם המחזיק רשאי לדווח על השינוי בהחזקה באופן מצטבר :לא
הסבר :החייבים בדיווח על כל שינוי בהחזקה בהתאם לתקנה  33לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים הם :בעל עניין שהוא התאגיד ,תאגיד בשליטת התאגיד ,בעל
שליטה או נושא משרה בכירה בתאגיד.
האם המניות המוחזקות הינן מניות רדומות לא
מספר נייר ערך בבורסה0585018 :
יתרה בדיווח מרכז קודם )כמות ניירות ערך(188,780 :
שינוי בכמות ניירות הערך 0 :
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הסבר :במידה ומדווח על קיטון במספר יש לציין ערך שלילי ,דהיינו עם סימן "."-
שיעור החזקה מרבי של המחזיק בנייר הערך בתקופת הדוח0.09 % :
שיעור החזקה מזערי של המחזיק בנייר הערך בתקופת הדוח0.09 % :
הסבר :שיעור החזקה מירבי ומזערי בתקופה שתחילתה במועד התוקף של דוח המצבה הקודם ,יינתן ע"י כל אחד מהחברים בקבוצת דיווח מוסדית ,הנתונים לשליטתו
או בניהולו של בעל עניין ,אשר החזיקו ו/או מחזיקים בניירות ערך בעבור בעל העניין.
הערות:

_________
שם המחזיק

מנור נורית
שם המחזיק באנגלית כפי שמופיע בדרכון

Manor Nurit
מס' מחזיק4 :
סוג המחזיק :בעל ענין שאינו עונה על אף אחת מההגדרות האחרות
סוג מספר זיהוי :מספר תעודת זהות
מספר זיהוי051171312 :
בעל השליטה במחזיק :

_________
אזרחות /ארץ התאגדות או רישום :אדם פרטי עם אזרחות ישראלית
ארץ אזרחות  /התאגדות או רישום_________ :
האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של תאגיד לא
האם המחזיק רשאי לדווח על השינוי בהחזקה באופן מצטבר :לא
הסבר :החייבים בדיווח על כל שינוי בהחזקה בהתאם לתקנה  33לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים הם :בעל עניין שהוא התאגיד ,תאגיד בשליטת התאגיד ,בעל
שליטה או נושא משרה בכירה בתאגיד.
האם המניות המוחזקות הינן מניות רדומות לא
מספר נייר ערך בבורסה0585018 :
יתרה בדיווח מרכז קודם )כמות ניירות ערך(184,760 :
שינוי בכמות ניירות הערך 0 :
הסבר :במידה ומדווח על קיטון במספר יש לציין ערך שלילי ,דהיינו עם סימן "."-
שיעור החזקה מרבי של המחזיק בנייר הערך בתקופת הדוח0.09 % :
שיעור החזקה מזערי של המחזיק בנייר הערך בתקופת הדוח0.09 % :
הסבר :שיעור החזקה מירבי ומזערי בתקופה שתחילתה במועד התוקף של דוח המצבה הקודם ,יינתן ע"י כל אחד מהחברים בקבוצת דיווח מוסדית ,הנתונים לשליטתו
או בניהולו של בעל עניין ,אשר החזיקו ו/או מחזיקים בניירות ערך בעבור בעל העניין.
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הערות:

_________
שם המחזיק

צ'חנובר יוסף
שם המחזיק באנגלית כפי שמופיע בדרכון

Ciechanover Itzhar Joseph
מס' מחזיק5 :
סוג המחזיק :דירקטור/מנכ"ל
סוג מספר זיהוי :מספר תעודת זהות
מספר זיהוי5991468 :
בעל השליטה במחזיק :

_________
אזרחות /ארץ התאגדות או רישום :אדם פרטי עם אזרחות ישראלית
ארץ אזרחות  /התאגדות או רישום_________ :
האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של תאגיד לא
האם המחזיק רשאי לדווח על השינוי בהחזקה באופן מצטבר :לא
הסבר :החייבים בדיווח על כל שינוי בהחזקה בהתאם לתקנה  33לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים הם :בעל עניין שהוא התאגיד ,תאגיד בשליטת התאגיד ,בעל
שליטה או נושא משרה בכירה בתאגיד.
האם המניות המוחזקות הינן מניות רדומות לא
מספר נייר ערך בבורסה0585018 :
יתרה בדיווח מרכז קודם )כמות ניירות ערך(30,997 :
שינוי בכמות ניירות הערך 0 :
הסבר :במידה ומדווח על קיטון במספר יש לציין ערך שלילי ,דהיינו עם סימן "."-
שיעור החזקה מרבי של המחזיק בנייר הערך בתקופת הדוח0.01 % :
שיעור החזקה מזערי של המחזיק בנייר הערך בתקופת הדוח0.01 % :
הסבר :שיעור החזקה מירבי ומזערי בתקופה שתחילתה במועד התוקף של דוח המצבה הקודם ,יינתן ע"י כל אחד מהחברים בקבוצת דיווח מוסדית ,הנתונים לשליטתו
או בניהולו של בעל עניין ,אשר החזיקו ו/או מחזיקים בניירות ערך בעבור בעל העניין.
הערות:

ההחזקה באמצעות תאגיד בשליטה מלאה
שם המחזיק

הראל קרנות נאמנות בע"מ
שם המחזיק באנגלית כפי שמופיע בדרכון
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Harel Mutual Funds Ltd
מס' מחזיק6 :
סוג המחזיק :חברות לניהול קרנות להשקעות משותפות בנאמנות
סוג מספר זיהוי :מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי511776783 :
בעל השליטה במחזיק :
)הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ ( בעלי שליטה :יאיר המבורגר ,גדעון המבורגר ונורית מנור

אזרחות /ארץ התאגדות או רישום :התאגד בישראל
ארץ אזרחות  /התאגדות או רישום_________ :
האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של תאגיד לא
האם המחזיק רשאי לדווח על השינוי בהחזקה באופן מצטבר :כן
הסבר :החייבים בדיווח על כל שינוי בהחזקה בהתאם לתקנה  33לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים הם :בעל עניין שהוא התאגיד ,תאגיד בשליטת התאגיד ,בעל
שליטה או נושא משרה בכירה בתאגיד.
האם המניות המוחזקות הינן מניות רדומות לא
מספר נייר ערך בבורסה0585018 :
יתרה בדיווח מרכז קודם )כמות ניירות ערך(1,354,129 :
שינוי בכמות ניירות הערך -51,143 :
הסבר :במידה ומדווח על קיטון במספר יש לציין ערך שלילי ,דהיינו עם סימן "."-
שיעור החזקה מרבי של המחזיק בנייר הערך בתקופת הדוח_________ % :
שיעור החזקה מזערי של המחזיק בנייר הערך בתקופת הדוח_________ % :
הסבר :שיעור החזקה מירבי ומזערי בתקופה שתחילתה במועד התוקף של דוח המצבה הקודם ,יינתן ע"י כל אחד מהחברים בקבוצת דיווח מוסדית ,הנתונים לשליטתו
או בניהולו של בעל עניין ,אשר החזיקו ו/או מחזיקים בניירות ערך בעבור בעל העניין.
הערות:

.המחזיקה (עבור קרנות הנאמנות שבניהולה) הינה חברה נכדה של החברה

שם המחזיק

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ
שם המחזיק באנגלית כפי שמופיע בדרכון

Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.
מס' מחזיק7 :
סוג המחזיק :התאגיד המדווח
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סוג מספר זיהוי :מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי520033986 :
בעל השליטה במחזיק :

יאיר המבורגר ,גדעון המבורגר ונורית מנור
אזרחות /ארץ התאגדות או רישום :התאגד בישראל
ארץ אזרחות  /התאגדות או רישום_________ :
האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של תאגיד לא
האם המחזיק רשאי לדווח על השינוי בהחזקה באופן מצטבר :לא
הסבר :החייבים בדיווח על כל שינוי בהחזקה בהתאם לתקנה  33לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים הם :בעל עניין שהוא התאגיד ,תאגיד בשליטת התאגיד ,בעל
שליטה או נושא משרה בכירה בתאגיד.
האם המניות המוחזקות הינן מניות רדומות כן
מספר נייר ערך בבורסה0585018 :
יתרה בדיווח מרכז קודם )כמות ניירות ערך(8,458,150 :
שינוי בכמות ניירות הערך 0 :
הסבר :במידה ומדווח על קיטון במספר יש לציין ערך שלילי ,דהיינו עם סימן "."-
שיעור החזקה מרבי של המחזיק בנייר הערך בתקופת הדוח_________ % :
שיעור החזקה מזערי של המחזיק בנייר הערך בתקופת הדוח_________ % :
הסבר :שיעור החזקה מירבי ומזערי בתקופה שתחילתה במועד התוקף של דוח המצבה הקודם ,יינתן ע"י כל אחד מהחברים בקבוצת דיווח מוסדית ,הנתונים לשליטתו
או בניהולו של בעל עניין ,אשר החזיקו ו/או מחזיקים בניירות ערך בעבור בעל העניין.
הערות:

_________

למועד הגשת דוח זה ועל פי הוראות הדין ,בעל השליטה בתאגיד הוא:
1

ג.י.ן ייעוץ כלכלי וניהול השקעות  2017שותפות מוגבלת -החזקה משותפת עם מחזיקים
2-4
מספר מזהה לבעל השליטה :מספר ברשם השותפויות בישראל 550272587
האם הועברה השליטה בתקופה המתוארת בדוח :לא

_________
הסבר :אם הועברה השליטה בתאגיד המדווח ,יש לציין את שמו של בעל השליטה הקודם ומספרו
המזהה.
2

המבורגר גדעון (מחזיק  ,2שותף במחזיק  - )1החזקה משותפת עם מחזיקים 1,3,4
מספר מזהה לבעל השליטה :מספר תעודת זהות 7048663
האם הועברה השליטה בתקופה המתוארת בדוח :לא

]file:///C/Users/liorlap/Documents/c2iDownloads/H1239484.htm[04/07/2019 13:26:49

_________
הסבר :אם הועברה השליטה בתאגיד המדווח ,יש לציין את שמו של בעל השליטה הקודם ומספרו
המזהה.
3

המבורגר יאיר (מחזיק  ,3שותף במחזיק  - )1החזקה משותפת עם מחזיקים 1,2,4
מספר מזהה לבעל השליטה :מספר תעודת זהות 7048671
האם הועברה השליטה בתקופה המתוארת בדוח :לא

_________
הסבר :אם הועברה השליטה בתאגיד המדווח ,יש לציין את שמו של בעל השליטה הקודם ומספרו
המזהה.
4

מנור נורית (מחזיק  ,4שותף במחזיק  - ) 1החזקה משותפת עם מחזיקים 1,2,3
מספר מזהה לבעל השליטה :מספר תעודת זהות 051171312
האם הועברה השליטה בתקופה המתוארת בדוח :לא

_________
הסבר :אם הועברה השליטה בתאגיד המדווח ,יש לציין את שמו של בעל השליטה הקודם ומספרו
המזהה.

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא )אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה(:
   
   

תאריך עדכון מבנה הטופס25/06/2019 :

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
שם מקוצר :הראל השקעות
כתובת :אבא הלל  , 3רמת גן 
  5211802טלפון 03-7547111 , 03-7547575 :פקס03-7547100 :
דואר אלקטרוני
  natalym@harel-ins.co.il :אתר החברהwww.harel-group.co.il :

שמות קודמים של ישות מדווחת :הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ ,הראל השקעות ביטוח ופיננסים בע"מ ,הראל השקעות בביטוח בע"מ ,הראל המשמר השקעות
בע"מ
שם מדווח אלקטרוני :זכאי נטלי תפקידו :היועץ המשפטי שם חברה מעסיקה:
כתובת :אבא הלל  , 3רמת גן  5252202טלפון 03-7547090 :פקס 03-7388104 :דואר אלקטרוניnatalym@harel-ins.co.il :
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