
2022 יוני צדדים קשורים לחודש 

שיעור החזקה מחזיק החברה ח.פ   

44.81%גילעד אלטשולר אלטשולר שחם בע"מ 511446551

44.81%* קלמן שחם

4.95%בנין בר דניאל 

4.95%גליה ז'אן בר וילף 

 בע"מ  פיננסיםאלטשולר שחם  516508603
חברות ציבוריות 

שונה.%0025גילעד אלטשולר  ההחזקה שיעור

שונה.%0025* קלמן שחם ההחזקה שיעור

2.76%בנין בר דניאל 

2.76%גליה ז'אן בר וילף 

שונה.%3014יאיר לוינשטיין  ההחזקה שיעור

שונה%25.00גילעד אלטשולר  מ "בע ופנסיה  גמל   שחם אלטשולר 513173393 ההחזקה שיעור

שונה%25.00* קלמן שחם ההחזקה שיעור

2.76%בנין בר דניאל 

2.76%גליה ז'אן בר וילף 

שונה.%0314יאיר לוינשטיין  ההחזקה שיעור

45.01%גילעד אלטשולר  אלטשולר שחם בית השקעות בע"מ  513862581

45.01%* קלמן שחם

9.98%גליה ז'אן בר וילף 

אלטשולר שחם נגזרים פיננסיים   513812388
 בע"מ 

44.81%גילעד אלטשולר 

44.81%* קלמן שחם

4.95%בנין בר דניאל 

4.95%גליה ז'אן בר וילף 

19.25%יאיר לוינשטיין  אלטשולר שחם שירותי ניהול בע"מ  515092484

36.18%גילעד אלטשולר 

36.18%* קלמן שחם

2.46%בנין בר דניאל 

2.46%גליה ז'אן בר וילף 

אלטשולר שחם ניהול השקעות   511853012
 ( בע"מ 1993)

50%גילעד אלטשולר 

50%* קלמן שחם

100%גילעד אלטשולר  גילעד אלטשולר החזקות בע"מ 514305200



 
 

 

 100% * קלמן שחם קלמן שחם החזקות בע"מ  514305218

אלטשולר שחם החזקות ושירותי   514029834
 תפעול בע"מ 

 45.01% גילעד אלטשולר 

 45.01% * קלמן שחם

 9.98% גליה ז'אן בר וילף 

פיננסיות  אי & איי מערכות תוכנה  513910893
 בע"מ 

 30.2% גילעד אלטשולר 

 30.2% * קלמן שחם

 6.69% גליה ז'אן בר וילף 

אלטשולר שחם גלובל   515442135
 אופטרטיוניטיז בע"מ 

 22.41% גילעד אלטשולר 

 22.41% * קלמן שחם

אמ.דבליו.איי השקעות  
 ותקשורת בע"מ 

50% 

 2.47% בנין בר דניאל 

 2.47% גליה ז'אן בר וילף 

 17.92% גילעד אלטשולר  בע"מ פאנדס  קפיטל  איי  516355278

 17.92% * קלמן שחם

 1.98% בנין בר דניאל 

 1.98% גליה ז'אן בר וילף 

 17.92% גילעד אלטשולר  בע"מ  סמארט בטא  514979699

 17.92% * קלמן שחם

 1.98% בנין בר דניאל 

 1.98% גליה ז'אן בר וילף 

 35.85% גילעד אלטשולר  בע"מ  אלטשולר שחם טרייד 516414992

 35.85% * קלמן שחם

 20% יאיר לוינשטיין 

 3.96% בנין בר דניאל 

 3.96% גליה ז'אן בר וילף 

אלטשולר שחם ניהול שותפויות   514058957
 בע"מ 

 43.66% גילעד אלטשולר 

 43.66% * קלמן שחם

 9.68% גליה ז'אן בר וילף 

אלטשולר שחם  
 נאמנויות בע"מ 

3% 

 39.6% גילעד אלטשולר  קאטפיש בע"מ  515070225

 39.6% * קלמן שחם

 9.36% גליה ז'אן בר וילף 

 43.66% גילעד אלטשולר  514060904



 
 

 

  – אלטשולר שחם ינשוף גידור בע"מ 
החברה משמשת שותף כללי  

בשותפויות: אלטשולר שחם ינשוף  
)מסטר( שותפות מוגבלת ואלטשולר  

 שחם ינשוף שותפות מוגבלת. 

 43.66% * קלמן שחם

אלטשולר שחם  
 נאמנויות בע"מ 

3% 

 9.68% גליה ז'אן בר וילף 

תשואה ירוקה בע"מ ]מהווה שותף   514444447
( לעד  2010כללי בתשואות ירוקות )

 שותפות מוגבלת[ 

 22.51%% גילעד אלטשולר 

 22.51% * קלמן שחם

 4.54% גליה ז'אן בר וילף 

 44.81% גילעד אלטשולר  אלטשולר שחם אחזקות גמל בע"מ  513188763

 44.81% * קלמן שחם

 4.95% בנין בר דניאל 

 4.95% גליה ז'אן בר וילף 

514625656 Onyx BHNV Real Estate LTD  40% יאיר לוינשטיין 

550242325 Onyx BHNV Propertied LP  40% יאיר לוינשטיין 

550256085 BHNV   ISRAEL LP  40% יאיר לוינשטיין 

 100% יאיר  לוינשטיין  לוינשטיין יאיר אחזקות בע"מ  513187054

 50.33% יאיר  לוינשטיין  פרפקט )י.נ.א( שוקי הון בע"מ  512071127

 22.12% גילעד אלטשולר 

 22.12% * קלמן שחם

 2.46% בנין בר דניאל 

 2.46% גליה ז'אן בר וילף 

 50.33% יאיר  לוינשטיין  מניב שוקי הון ל.מ. בע"מ 513136275

 22.25% גילעד אלטשולר 

 22.25% * קלמן שחם

 2.46% בנין בר דניאל 

 2.46% גליה ז'אן בר וילף 

 28.18% יאיר  לוינשטיין  שיא רמת גן בע"מ  513118075

 12.46% גילעד אלטשולר 

 12.46% * קלמן שחם

 1.38% בנין בר דניאל 

 1.38% גליה ז'אן בר וילף 

 50.33% יאיר  לוינשטיין  ג'נריקס תכנה בע"מ  514010230

 22.25% גילעד אלטשולר 

 22.25% * קלמן שחם

 2.46% בנין בר דניאל 

 2.46% גליה ז'אן בר וילף 

אלטשולר שחם סוכנות לביטוח   513334151
 בע"מ 

 50.33 יאיר  לוינשטיין 

 22.25% גילעד אלטשולר 

 22.25% * קלמן שחם

 2.46% בנין בר דניאל 

 2.46% גליה ז'אן בר וילף 

 45.01% גילעד אלטשולר  אלטשולר שחם טכנולוגיות בע"מ  513844621

 45.01% * קלמן שחם

 9.98% גליה ז'אן בר וילף 



 
 

 

 בע"מ   1טרייד  514197045
 

 15.10% גילעד אלטשולר 

 15.10% * קלמן שחם

(  WOOLFSONחברת בן זאב )  514526193
 יועצים בע"מ 

 100% בארי בן זאב 

שותף   - פורטפוליו איי גידור בע"מ  515229086
כללי בפורטפוליו איי )קיימן(  

שותפות מוגבלות ופורטפוליו איי  
 שותפות מוגבלות 

 21.83% גילעד אלטשולר 

 21.83% * קלמן שחם

 4.84% גליה ז'אן בר וילף 

אלטשולר שחם  
 נאמנויות בע"מ 

1.5% 

שחם ניהול קרנות  -אלטשולר 511944670
 נאמנות בע"מ 

 

 44.81% גילעד אלטשולר 

 44.81% * קלמן שחם

 4.95% בנין בר דניאל 

 4.95% גליה ז'אן בר וילף 

אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות   514979715
 בע"מ 
 

 44.81% גילעד אלטשולר 

 44.81% * קלמן שחם

 4.95% בנין בר דניאל 

 4.95% גליה ז'אן בר וילף 

החברה משמשת   – נץ גידור בע"מ  515007938
שותף כללי בנץ גידור )קיימן(  

שותפות מוגבלת ובאלטשולר שחם  
 נץ שותפות מוגבלת. 

 
 

 21.83% גילעד אלטשולר 

 21.83% * קלמן שחם

 4.84% גליה ז'אן בר וילף 

אלטשולר שחם  
 נאמנויות בע"מ 

1.5% 

 43.66% גילעד אלטשולר  בע"מ גידור ג'י.פי.   קמיליון 515450526

 43.66% * קלמן שחם

אלטשולר שחם  
 נאמנויות בע"מ 

1.5% 

 9.68% גליה ז'אן בר וילף 

החברה הינה  –יסעור גידור בע"מ  515450542
שותף כללי בקרן יסעור שותפות  

 )בפירוק מרצון(   מוגבלת

 21.83% גילעד אלטשולר 

 21.83% * קלמן שחם

 4.84% וילף גליה ז'אן בר 

אלטשולר שחם  
 נאמנויות בע"מ 

1.5% 

החברה הינה שותף   – סייפן גידור   515450351

כללי בסייפן )קיימן(, שותפות  

 מוגבלת  בע"מ 

 

 43.66% גילעד אלטשולר 

 43.66% * קלמן שחם

אלטשולר שחם  
 נאמנויות בע"מ 

3% 

 9.68% גליה ז'אן בר וילף 

 22.96% גילעד אלטשולר  נאמנויות בע"מאלטשולר שחם  513901330

 22.96% * קלמן שחם



 
 

 

 5.09% גליה ז'אן בר וילף 

516363884 

 
540305430 

 

 אקספוננציאל קפיטל בע"מ 
 מהווה שותף כללי בשותפות: 

(  2021אקספוננציאל קפיטל )

 שותפות מוגבלת 

 
 

 22.51% גילעד אלטשולר 

 22.51% * קלמן שחם  

 4.99% וילף גליה ז'אן בר   

 50% דור גולן    

 22.96% גילעד אלטשולר  אלטשולר שחם בנפיטס בע"מ 513890285

 22.96% * קלמן שחם

 5.09% גליה ז'אן בר וילף 

 פארטו השקעות המונים בע"מ 516194842
 

 22.96% גילעד אלטשולר 

 22.96% * קלמן שחם

 5.09% גליה ז'אן בר וילף 

מהווה   – אורקה קפיטל בע"מ בלו  515450500

שותף כללי בשותפויות הבאות:  

אורקה לונג שורט שותפות מוגבלת,  

אורקה לונג שורט )קיימן( שותפות  

מוגבלת וכן מחזיקה בחברה בלו  

אורקה לונג ג'י.פי. בע"מ שהינה 

שותף כללי באורקה לונג )קיימן(,  

 . שותפות מוגבלת 

 21.83% גילעד אלטשולר 

 21.83% * קלמן שחם

 4.84% גליה ז'אן בר וילף 

אלטשולר שחם  
 נאמנויות בע"מ 

1.5% 

 Triple V (1999) Ltd.  100% שי דתיקה 

513604090 Lee Bal Shaked Holdings and 

Investments Ltd. 

 100% שי דתיקה 

161053542000 D.B.K.I.K.E  100% שי דתיקה 

513987701 Habarzel 38/6 Ltd.   50% דתיקה שי 

(  1995מטרה עבודות גמר ובניה ) 512232497

 בע"מ 

 75% רוני בנין בר 

 25% בנין בר דניאל 

  גילעד אלטשולר  גילעד את קלמן החזקות בע"מ 512413899

 אחזקות בע"מ 

50% 

 50% קלמן שחם 

אלטשולר שחם פיננסים סוכנות   515462380 

 לביטוח פנסיוני בע"מ 

 44.81% גילעד אלטשולר 

 44.81% * קלמן שחם



 
 

 

 4.95% בנין בר דניאל 

 4.95% גליה ז'אן בר וילף 

אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס   515552636

 בע"מ 

 32.33% גילעד אלטשולר 

 32.33% * קלמן שחם

 3.57% בנין בר דניאל 

 3.57% גליה ז'אן בר וילף 

אלטשולר שחם  

 נאמנויות בע"מ 

5.05% 

 22.8% אהרון נבון 

אלטשולר שחם הכוונה לפנסיה  514950021

 סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ 

 26.88% גילעד אלטשולר 

 26.88% * קלמן שחם

 2.97% בנין בר דניאל 

 2.97% גליה ז'אן בר וילף 

 45% יאיר לוינשטיין  ג.ל.צ השקעות נדל"ן חו"ל בע"מ 515756260

אלטשולר שחם פרופרטיז בע"מ   515723997

 מהווה שותף כללי בשותפויות זרות. 

 22.5% יאיר לוינשטיין 

 22.5% גילעד אלטשולר 

 22.5% * קלמן שחם

 4.99% גליה ז'אן בר וילף 

א.ש.פ פאונדר השקעות שותפות   540304201

 מוגבלת 

 22.5% יאיר לוינשטיין 

 17.5% אוניקס ניהול הון 

אלטשולר שחם בית  

 השקעות בע"מ 

50% 

 10% שרון גרשביין 

אלטשולר שחם פרופרטיז פאונדר   515724011

בע"מ, משמשת כשותף כללי של   

אלטשולר שחם השקעות נדל"ן  

 פאונדר שותפות מוגבלת. 

 22.5% יאיר לוינשטיין 

 22.5% גילעד אלטשולר 

 22.5% * קלמן שחם

 4.99% גליה ז'אן בר וילף 

אלטשולר שחם פרופרטיז נאמנות   515728913

 בע"מ 

 22.5% יאיר לוינשטיין 

 22.5% גילעד אלטשולר 



 
 

 

 22.5% * קלמן שחם

 4.99% גליה ז'אן בר וילף 

 38% בנין בר דניאל  גליתה בע"מ  511690562

 38% גליה ז'אן בר וילף 

 50% בנין בר דניאל  בנין מימון והשקעות בע"מ  515217743

 50% גליה ז'אן בר וילף 

 96% גליה ז'אן בר וילף  פיתוח המפרץ מגרשים בע"מ  512001637

 26.4% גילעד אלטשולר  אלטשולר שחם הוריזון בע"מ 515730695

 26.4% קלמן שחם 

 5.85% גלי בר וילף 

אובר חוכם קפיטל  

 בע"מ   

21.37% 

לתיה בע"מ  

515818102 

 

9.99% 

 ( ע״מ2015קובי רוזין ניהול ויעוץ ) 515324754

 

 100% קובי רוזין 

 100% ראובן אלקס  איי.אר.אם יעוץ והשקעות בע"מ 51474859

 100% ראובן אלקס  א.ר.נ מלונות בע"מ  515729770

 100% ראובן אלקס  א.ר.נ מלונות טבריה בע"מ  515736205

 100% ראובן אלקס  ייזום והשקעות בע"מ  רלכא  515282960

 ILSBROKERS  25% שי דתיקה 

יעוץ פנסיוני ופיננסי    -אהוד נחתומי  514496199

 בע"מ 

 100% אודי נחתומי 

כהונה  שי דתיקה   סקורס בע"מ  365 514423623

 כדירקטור 

514022284 LTC Lime Ltd  50% ברייר -נוגה קנז 

 בע"מ  פלטינום פסגות  513669713
 )בפירוק מרצון( 

 שיעור ההחזקה שונה     %025.0 גילעד אלטשולר 

 שיעור ההחזקה שונה     %025.0 * קלמן שחם



 
 

 

 2.76% בנין בר דניאל 

 2.76% גליה ז'אן בר וילף 

 שיעור ההחזקה שונה     .%0314 יאיר לוינשטיין 

 שוק בע"מ  פסגות עשיית  510897424
 )בפירוק מרצון( 

 עור ההחזקה שונה שי    %25.00 גילעד אלטשולר 

 שיעור ההחזקה שונה     %25.00 * קלמן שחם

 2.76% בנין בר דניאל 

 2.76% ז'אן בר וילף גליה 

 שיעור ההחזקה שונה     .%0314 יאיר לוינשטיין 

 עסקיות בע"מ  הזדמנויות פסגות קרן  513765362
 )בפירוק מרצון( 

 שיעור ההחזקה שונה     %25.00 גילעד אלטשולר 

 שיעור ההחזקה שונה     %25.00 * קלמן שחם

 2.76% בנין בר דניאל 

 2.76% גליה ז'אן בר וילף 

 שיעור ההחזקה שונה     .%0314 יאיר לוינשטיין 

 סוכנות ופיננסים  אומגה חיסכון 514110931

 ( בע"מ  2008 (לביטוח

 )בפירוק מרצון( 

 שיעור ההחזקה שונה     %25.00 גילעד אלטשולר 

 שיעור ההחזקה שונה     %25.00 * קלמן שחם

 2.76% בנין בר דניאל 

 2.76% גליה ז'אן בר וילף 

 שיעור ההחזקה שונה     .%0314 יאיר לוינשטיין 

מ  "בע אחזקות  סל  תעודות פסגות  512958844
 )בפירוק מרצון( 

 שיעור ההחזקה שונה     %25.00 גילעד אלטשולר 

 שיעור ההחזקה שונה     %25.00 * קלמן שחם

 2.76% בנין בר דניאל 

 2.76% גליה ז'אן בר וילף 

 שיעור ההחזקה שונה     .%0314 יאיר לוינשטיין 

)בפירוק   מ "בע (ל . ב.פ ) פסגות  514148758

 מרצון( 

 שיעור ההחזקה שונה     %25.00 גילעד אלטשולר 

 שיעור ההחזקה שונה     %25.00 * קלמן שחם

 2.76% בנין בר דניאל 



 
 

 

 

מהמניות   100%ממניות ההנהלה של קלמן שחם החזקות בע"מ.   100%-*קלמן שחם מחזיק ב 

לקס חברה לנאמנות בע"מ  -הרגילות של קלמן שחם החזקות בע"מ מוחזקות בנאמנות על ידי שנקר 

 כל אחד.  20%עבור: קלמן שחם, אילנה שחם, רן שחם, אסף שחם וליאור שחם 

 חברות ציבוריות מודגשות בצבע תכלת 

 חברות שנוספו מודגשות בצבע אדום 

 שונה מודגשות בצהוב  ששיעור ההחזקה בהן חברות 

 

 

 

  

 2.76% גליה ז'אן בר וילף 

 שיעור ההחזקה שונה     .%0314 יאיר לוינשטיין 

פסגות מוצרים מובנים מסחר בע"מ   514038967

 )בפירוק מרצון( 

 שיעור ההחזקה שונה     %25.00 גילעד אלטשולר 

 שיעור ההחזקה שונה     %25.00 * קלמן שחם

 2.76% בנין בר דניאל 

 2.76% גליה ז'אן בר וילף 

   .%0314 יאיר לוינשטיין 

 שיעור ההחזקה שונה   


