
 2019  פברוארצדדים קשורים לחודש 

 שיעור החזקה מחזיק החברה

 44.55% גילעד אלטשולראלטשולר שחם בע"מ 
 44.55% קלמן שחם

 9.89% רוני בנין בר

 35.97% גילעד אלטשולר אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

 35.97% קלמן שחם

 7.99% רוני בנין בר

 19.25% יאיר לוינשטיין

 45.01% גילעד אלטשולרשחם בית השקעות בע"מ  אלטשולר

 45.01% קלמן שחם

 9.98% וילף-גליה בר

 44.55% גילעד אלטשולראלטשולר שחם נגזרים פיננסיים בע"מ 

 44.55% קלמן שחם

 8.89% רוני בנין בר

 19.25% יאיר לוינשטיין אלטשולר שחם שירותי ניהול בע"מ

 7.99% רוני בנין בר

 35.97% ן שחםקלמ

 35.97% גילעד אלטשולר

 50%גילעד אלטשולר  ) בע"מ 1993אלטשולר שחם ניהול השקעות (

 50% קלמן שחם

 100% גילעד אלטשולרלעד אלטשולר החזקות בע"מ יג

 100% קלמן שחםקלמן שחם החזקות בע"מ 

 45.01% גילעד אלטשולר אלטשולר שחם החזקות ושירותי תפעול בע"מ 

 45.01% קלמן שחם

 9.08% וילף-גליה בר

 33.76% גילעד אלטשולראי & איי מערכות תוכנה פיננסיות בע"מ 

 33.76% קלמן שחם

 6.81% וילף-גליה בר

 44.55% גילעד אלטשולר אלטשולר שחם אלטרנטיב בע"מ

 44.55% קלמן שחם

 9.89% רוני בנין בר



 
 
 

 45.01% גילעד אלטשולר אלטשולר שחם ניהול שותפויות בע"מ 

 45.01% קלמן שחם 

 9.08% וילף-גליה בר 

 22.96% גילעד אלטשולר פרומסס בע"מ 

 22.96% קלמן שחם 

 4.63% וילף-גליה בר 

 39.6% גילעד אלטשולר קאטפיש בע"מ

 39.6% קלמן שחם 

 9.36% וילף-גליה בר 

החברה משמשת שותף  –אלטשולר שחם ינשוף גידור בע"מ 
לי בשותפויות: אלטשולר שחם ינשוף (מסטר) שותפות כל

 מוגבלת ואלטשולר שחם ינשוף שותפות מוגבלת.

 43.66% גילעד אלטשולר

 43.66% קלמן שחם 

 9.68% וילף-גליה בר 

[מהווה שותף כללי בתשואות ירוקות תשואה ירוקה בע"מ 
 ) לעד שותפות מוגבלת]2010(

 22.51%% גילעד אלטשולר

 22.51% קלמן שחם 

 4.54% וילף-גליה בר 

 44.55% גילעד אלטשולר אלטשולר שחם אחזקות גמל בע"מ 

 44.55% קלמן שחם 

 8.99% רוני בנין בר 

 100% רן שחם (בפירוק)רן שחם ניהול פיננסים בע"מ 

Onyx BHNV Real Estate LTD  40% יאיר לוינשטיין 

Onyx BHNV Propertied LP  40% יאיר לוינשטיין 

BHNV   ISRAEL LP  40% יאיר לוינשטיין 

 100% יאיר  לוינשטיין לוינשטיין יאיר אחזקות בע"מ 

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

 22.13% גילעד אלטשולר 

 22.13% קלמן שחם 

 4.92% רוני בנין בר 

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

 22.13% גילעד אלטשולר 

 22.13% קלמן שחם 

 4.92% רוני בנין בר 

 28.18% יאיר  לוינשטיין שיא רמת גן בע"מ 
 12.4% גילעד אלטשולר 
 12.4% קלמן שחם 
 2.75% רוני בנין בר 



 
 
 

%25.1 יאיר  לוינשטיין ג'נריקס תכנה בע"מ   

 11.06% גילעד אלטשולר 

 11.06% קלמן שחם 

 2.46% בררוני בנין  

 100% יאיר  לוינשטיין אלטשולר שחם סוכנות לביטוח בע"מ 
 22.13% גילעד אלטשולר 
 22.13% קלמן שחם 
 4.92% רוני בנין בר 

 45.01% גילעד אלטשולר אלטשולר שחם טכנולוגיות בע"מ
 45.01% קלמן שחם 
 9.08% וילף-גליה בר 

 100% ן זאבבארי ב ) יועצים בע"מWOOLFSONחברת בן זאב (
 19.25% יאיר לוינשטיין אלטשולר שחם ניהול פיננסי בע"מ

 7.99% רוני בנין בר 
 35.97% קלמן שחם 
 35.97% גילעד אלטשולר 

שותף כללי בפורטפוליו איי  - פורטפוליו איי גידור בע"מ
 (קיימן) שותפות מוגבלות ופורטפוליו איי שותפות מוגבלות

 22.83% גילעד אלטשולר

 22.83% למן שחםק 

 4.84% וילף-גליה בר 

 בע"מ  קרנות נאמנותשחם ניהול -אלטשולר
 

 35.64% גילעד אלטשולר 

 35.64% קלמן שחם 

 7.91% רוני בנין בר 

 אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ 
 

 44.55% גילעד אלטשולר 

 44.55% קלמן שחם 

 8.89% רוני בנין בר 

החברה משמשת שותף כללי בנץ גידור  –נץ גידור בע"מ 
(קיימן) שותפות מוגבלת ובאלטשולר שחם נץ שותפות 

 מוגבלת.

 22.83% גילעד אלטשולר

 22.83% קלמן שחם 

 4.84% וילף-גליה בר 

 43.66% גילעד אלטשולר  ט גידור ג'י.פי. בע"מיעי
 43.66% קלמן שחם 

 9.68% וילף-גליה בר 

חברה הינה שותף כללי בקרן יסעור ה – יסעור גידור בע"מ
 שותפות מוגבלת

 22.83% גילעד אלטשולר

 22.83% קלמן שחם 

 4.84% וילף-גליה בר 

סייפן (קיימן), החברה הינה שותף כללי ב –סייפן גידור  מ
 מבע"שותפות מוגבלת  

 43.66% גילעד אלטשולר



 
 
 

 43.66% קלמן שחם 

 9.68% וילף-גליה בר 

 22.96% גילעד אלטשולר ויות בע"מנאמנאלטשולר שחם 

 22.96% קלמן שחם 

 4.63% וילף-גליה בר 

 22.96% גילעד אלטשולר בנפיטס בע"מאלטשולר שחם 

 22.96% קלמן שחם 

 4.63% וילף-גליה בר 

מהווה שותף כללי בשותפויות  – בלו אורקה קפיטל בע"מ
הבאות: אורקה לונג שורט שותפות מוגבלת, אורקה לונג 

רט (קיימן) שותפות מוגבלת וכן מחזיקה בחברה בלו שו
אורקה לונג שהינה שותף כללי ב אורקה לונג ג'י.פי. בע"מ

 .שותפות מוגבלת (קיימן),

 22.83% גילעד אלטשולר

 22.83% קלמן שחם 

 4.84% וילף-גליה בר 

Triple V (1999) Ltd.  100% שי דתיקה 

Lee Bal Shaked Holdings and Investments Ltd.  100% שי דתיקה 

Hachilazon 5 10-11 Ltd. 50% שי דתיקה 

Habarzel 38/6 Ltd. 50% שי דתיקה 

R.S.P Technology Ltd. 100% שי דתיקה 

Aleph One Ltd. 100% שי דתיקה  

Derivatives Trading Ltd. %100 שי דתיקה 

Goldbeam International Inc. 100% שי דתיקה 

Cubic Holdings Limited  100% שי דתיקה  

AnyCapital Limited  100% שי דתיקה by 
trustee  

Hibernian Enterprise Ltd.  33.333% שי דתיקה 

Hatachana B’Tel-Avivi Ltd 100% שי דתיקה 

Aventine Holdings Limited 100% שי דתיקה 

Fidunam Associates Ltd. 100% שי דתיקה 

RSP Technology Ltd. %100 שי דתיקה 

 75% רוני בנין בר ) בע"מ 1995מטרה עבודות גמר ובניה (



 
 
 

 

 תכלתגשות בצבע חברות ציבוריות מוד

 חברות שנוספו מודגשות בצבע אדום

 50% גילעד אלטשולר  לעד את קלמן החזקות בע"מ יג

 50% קלמן שחם 

 75% רוני בנין בר ) בע"מ 1995מטרה עבודות גמר ובניה (

 44.55% גילעד אלטשולר  אלטשולר שחם פיננסים סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ

 44.55% קלמן שחם 

 9.89% רונן בנין בר 

 33.86% גילעד אלטשולר  אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס בע"מ

 33.86% קלמן שחם 

 7.52% רונן בנין בר 

 24% אהרון נבון 

 26.73% גילעד אלטשולר  אלטשולר שחם הכוונה לפנסיה סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ

 26.73% קלמן שחם 

 5.93% נן בנין בררו 

 45% יאיר לוינשטיין מג.ל.צ השקעות נדל"ן חו"ל בע"

 22.5% יאיר לוינשטיין אלטשולר שחם פרופרטיז בע"מ

 22.5% יאיר לוינשטיין אלטשולר שחם פרופרטיז פאונדר בע"מ

 22.5% יאיר לוינשטיין אלטשולר שחם נאמנות בע"מ

 22.5% יאיר לוינשטיין וגבלתאלטשולר שחם השקעות נדל"ן פאונדר שותפות מ

 22.96% גילעד אלטשולר יזון בע"מאלטשולר שחם הור

 22.96% קלמן שחם   

 4.63% גלי בר וילף  

 100% קובי רוזין ) ע״מ2015קובי רוזין ניהול ויעוץ (

 24% רוני בנין בר גליתה בע"מ 

 38% וילף-גליה בר 

 38% דניאל בנין בר 



 
 
 

 בצהוב מודגשות השמן שונש חברות

 




