
חברהזיהוי' מס

CLAL (US) INCב"רשומה בארה
CLAL (US) L.Pב"רשומה בארה

106943Lunar House Holdings Ltd
US9133471006Unity Wireless Corporation

מ"אוצר התישבות היהודים בע520019704
מ"בע. מ.אוריין ש511068256

US6866881021אורמת טכנולוגיות אינק.
מ"ביט נכסים בע- איתן 510433345
מ"אלקו החזקות בע520025370
מ"ן בע"אלקטרה נדל510607328
מ"ן ומלונאות בע"אלרוב נדל520038894
מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בע520028036
מ"אפריקה ישראל מגורים בע520034760
מ"ארסן ניהול בע513124842
מ"ארסן ניהול בע513124842
מ"אררט אחזקות בע510862642
מ"תורן סוכנות לביטוח בע- בטח 511026700
מ"גן שמואל מזון בע520039934
מ"מרכזים רפואיים בע. ת.ס.ד512938366
מ"בע (1988)דור אלון אנרגיה בישראל 520043878
מ"דלתא גליל תעשיות בע520025602
מ"דניה סיבוס בע512569237
מ"ך בע"החזקות עד511002099
מ"הכלל הראשון בע513530865
מ"בע (קנדה-ישראל)לט -המ520041575
מ"חברה לנכסים ולבנין בע520025438
מ"ים לקרקעות בע-חברת גב520001736
מ"בע (1991)טרנס בטח סוכנות לביטוח ימי 511624413
מ"כלל נס ציונה בע- ישפרו 513791624
מ"ן בצרפת בע"נדל. א.כ513457663
מ"כהן פתוח ומבני תעשיה בע520032970
מ"כלל אשראי ומימון בע513162925
מ"כלל ביטוח אשראי בע510888985
מ"בע (1998)כלל החזקות סוכנויות 512712910
מ"כלל חברה לביטוח בע520024647
מ"כלל לידרס סוכנות לביטוח בע513371476
מ"כלל מימון אשראי עסקי בע514155654
מ"כלל מימון אשראי צרכני בע513886333
מ"כלל מימון סוכנות לביטוח בע511040081
מ"כלל עמיתים בע512741620
מ"כלל פיננסים בע511382343
מ"כלל פנסיה וגמל בע512244146
מ"כלל פקטורינג ומימון בע513037127
מ"בע (1989)כלל פתרונות בריאות סוכנות לביטוח 511402380
מ"כלל שירותי ניהול בע513660217
מ"כלל שירותים פנסיונים בע513154195
מ"בע (1999)כללביט בריאות סוכנות לביטוח כללי 512870007
מ"כללביט מימון בע513754069
מ"כללביט מערכות בע512796269
מ"כלל ניהול פיננסים בע- כנף 512739715
מ"מבטח שמיר אחזקות בע520034125
מ"מוצרי מעברות בע520039488
מ"בע (2006)נחלים הנרי הראל סוכנות לביטוח 513852830
מ"נייר חדרה בע520018383
מ"נכסי אררט בע510821200
מ"נכסי חברות כלל בע511692212
מ"נכסי כלל חברה לביטוח בע510913221
מ"בע (קניון גבעתיים)כלל - נכסים ובנין 513847905
מ" בע1995נצבא החזקות 520043159
מ"סלקום ישראל בע511930125
מ"בע. פ.ן א"עילית נדל512170838
מ"על בד משואות יצחק בע520040205
מ"עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע511789190
מ"קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע520036997
מ"בע (1997)קורין סוכנות לביטוח 512568072
מ" בע22קינגסווי 514273788
מ"ן יזום ופיתוח בע"קרדן נדל520041005
מ"קריית הצורן ניהול ואחזקה בע513821447
.מ.ש, 1קרן כלל אופורטיוניטי תאגידים 550225833
.מ.ש, 1קרן כלל אופורטיוניטי תאגידים 550225833
.מ.ש, 1קרן כלל אופורטיוניטי תאגידים 550225833
.מ. ש1קרן כלל אופורטיוניטי 550219026
.מ. ש1קרן כלל אופורטיוניטי 550219026
מ"שופרסל בע520022732
מ"בע (1998)שורשים סוכנות לביטוח 512659947
מ"בע (1999)סוכנות לביטוח - תכלית 512740598
מ"בע (1987)תמורה סוכנות לביטוח 511236515
מ" בעIIתמיר פישמן הון סיכון 512101460
מ"אורבוטק בע520035213
מ"אשדר חברה לבניה בע510609761
מ"בית אייבקס בע514658889

רשומה 
בלוקסמבורג

Mealli Holding S.A.R.L

Ibex London Limitedרסי'איי ג
מ"אפריקה ישראל נכסים בע510560188

CY0100141015מירלנד דיוולופמנט קורופוריישן פיי אל סי
מ"נובה מכשירי מדידה בע511812463

110867115 Colmore Row Limited
שותפות מוגבלת, (ספיר)כלל שיקאגו 550247985
שותפות מוגבלת, ('בר ג)כלל שיקאגו 550247977

Clal Wacker Investments LPב"רשומה בארה
One South Wacker Finance, LLCב"רשומה בארה
Clal US Management Incב"רשומה בארה
Clal 75 tresser RH, LPב"רשומה בארה

 Broomielaw Limited 150רסי'איי ג
Clal Infiniti RH, LPב"רשומה בארה

מ"בע (2001)הדר - החברה לניהול בית ריבוע 513096057
Clal Shoreland RH, LPב"רשומה בארה
Clal Waterton (2014) RH, LPב"רשומה בארה

511930125Cel US Equity
שותפות מוגבלת, כלל ספיר להשקעה בווטרטון550254973

Clal Harper Court RH, LPב"רשומה בארה
Clal Harper Court, LLCב"רשומה בארה

שותפות מוגבלת', כלל בר ג
Clal Glanview RH, LPב"רשומה בארה



Clal Glanview, LLCב"רשומה בארה
WC 75 tresser LLC

WC Edgewater Venture, LLC
Piper Properties Limitedרסי'איי ג
Piper Holdings Holdingרסי'איי ג

 Project Soorstrasse 80-82 Berlin Grundstucksגרמניה
GmbH 

DCE 1 APSדנמרק
DCE 2 APSדנמרק

אמריקן ישראל קורופוריישן- אמפל130435685

Clal Huston Road RH, LPב"רשומה בארה
השתלמות ' כלל בר ג550260350
שותפות כללית , כלל אמריקה תמר550260343
מ"סיסטמס בע- נייס 520036872
מ"פז חברת הנפט בע510216054


