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  לחברה הזיקה  טיב  שם  החברה  שם
, דירקטור(דח"צ, 

  "נ) בעמ

  פסקת הגילוי  –  מ”בע  מידרוגל הזיקה טיב

  "מ בע  במידרוג   דירקטורים

מבטחים    מנורה . 1
  החזקות בע"מ  

מכהנת  במנורה מבטחים החזקות בע"מ וכן    "ציתדחכ   מכהנתאביטל שטיין  ד"ר    "צית דח  שטיין  אביטל
ידי  מ"בע  מידרוגב  "ציתדחכ על  הנקבעים  לדירוגים  נגיעה  כל  שטיין  לגב'  אין   .

  . מ”בע מידרוג
ביטוח    מנורה  . 2 מבטחים 

  בע"מ  
  חברת  שהינה"מ  בע  החזקות  מבטחים  במנורה"צית  דחמכהנת כ  שטיין  אביטלד"ר   "צית דח  שטיין  אביטל

  אין.  מ" בע  במידרוג"צית  דח כ  מכהנת  וכן"מ,  בע  ביטוח  מבטחים  מנורה  של  האם
  . מ"בע מידרוג ידי  על הנקבעים לדירוגים  נגיעה כל  שטיין' לגב

  פנסיה   מבטחים  מנורה . 3
  "מ בע  וגמל

ודח"צית   "מ בע וגמל   פנסיה  מבטחים במנורה"צית דחכ מכהנת שטיין  אביטלד"ר   "צית דח  שטיין  אביטל
בע"מ שהינה חברת פנסיה    במנורה מבטחים החזקות  של מנורה מבטחים  האם 

כ  וכןוגמל     לדירוגים  נגיעה  כל  שטיין   ד"רל  אין.  מ"בע  במידרוג"צית  דחמכהנת 
  .מ" בע מידרוג ידי  על הנקבעים

חברת    ליינס   א "איסת . 4
של   הנסיעות 

  בע"מ  הסטודנטים

כ  שטיין  אביטל  ד"ר  "צית דח  שטיין  אביטל של  ליינס    א" באיסת"צית  דחמכהנת  הנסיעות  חברת 
  נגיעה   כל  שטיין  ד"רל  אין.  מ"דח"צית במידרוג בע מכהנת כוכן    ,בע"מהסטודנטים  

  . מ"בע מידרוג ידי  על  הנקבעים לדירוגים
בסלע קפיטל נדל"ן בע"מ וכן  יה  דירקטורית בלתי תלוד"ר אביטל שטיין מכהנת כ  דירקטורית בלתי תלויה   אביטל שטיין   סלע קפיטל נדל"ן בע"מ  . 5

בע"מ  כ  מכהנת נדל"ן  קפיטל  סלע  בע"מ.  במידרוג  זכויות  דח"צית  את  רכשה 
הבעלות של המשרדים אותם שוכרת מידרוג. מידרוג שכרה את משרדיה מהבעלים  

חברה שאיננה מדורגת על ידי מידרוג. השכירות של מידרוג החלה    א הקודמים, שהי
ביום    2.5.2018   ביום תסתיים  את  31.8.2028והיא  לסיים  הזכות  למידרוג  אך   ,

ל.  31.8.2024השכירות ביום   ידי    ד"ראין  נגיעה לדירוגים הנקבעים על  שטיין כל 
  מידרוג בע"מ.  

  אין.  מ"בע  במידרוג"צ  דחמכהן כ  וכן  בע"מ  במליסרון"צ  דח כהן כמ  שרף  שלמה  מר  "צ  דח  שרף   שלמה  "מ בע  מליסרון . 6
  .מ" בע מידרוג  ידי  על הנקבעים לדירוגים  נגיעה כל שרף למר

תעשיות   . 7 גליל  דלתא 
  בע"מ 

במידרוג    דח"צמכהן כעשיות בע"מ וכן  תבדלתא גליל    דח"צכ  מכהןשלמה שרף  מר    דח"צ  שלמה שרף 
  בע"מ. אין למר שרף כל נגיעה לדירוגים הנקבעים על ידי מידרוג בע"מ. 

נכסים  -אלוני . 8 חץ 
  והשקעות בע"מ 

דח"צ  מכהן כחץ נכסים והשקעות בע"מ וכן  -דח"צ באלונימר שלומי שוב מכהן כ  דח"צ    שלומי שוב 
  מידרוג בע"מ. במידרוג בע"מ. אין למר שוב כל נגיעה לדירוגים הנקבעים על ידי 
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מר שלומי שוב מכהן כחבר הוועדה המייעצת ברמיטריקס בע"מ וכן מכהן כדח"צ   חבר הוועדה המייעצת   שלומי שוב   מ "בע רמיטריקס . 9
  במידרוג בע"מ. אין למר שוב כל נגיעה לדירוגים הנקבעים על ידי מידרוג בע"מ. 

רובוסט אקספקטיישנס   .10
  קפיטל מנג'מנט בע"מ 

  רובוסט אקספקטיישנס קפיטל מנג'מנט בע"מדירקטור בכ  מכהן  מר ברק סורני    דירקטור   ברק סורני  
כ  וכן לדירוגים  מכהן  נגיעה  כל  סורני  למר  אין  בע"מ.  מידרוג  דירקטוריון  יו"ר 

  הנקבעים על ידי מידרוג בע"מ.
וטכנאים   .11   – הנדסאים 

קופות   לניהול  חברה 
  גמל בע"מ 

השקעות    ברק סורני   ועדת  חבר 
  ודירקטור חיצוני  

חבר ועדת השקעות ודירקטור חיצוני בהנדסאים וטכנאים  כ  מכהןמר ברק סורני  
יו"ר דירקטוריון מידרוג בע"מ. אין  מכהן כוכן    בע"מחברה לניהול קופות גמל    –

  למר סורני כל נגיעה לדירוגים הנקבעים על ידי מידרוג בע"מ. 
גמל על קופת התגמולים   .12

  בדי אל על של עו
השקעות,    ברק סורני  ועדת  חבר 

  דירקטור 
דירקטור וחבר ועדת השקעות בגמל על קופת התגמולים של  מכהן כמר ברק סורני  

יו"ר דירקטוריון מידרוג בע"מ. אין למר סורני כל נגיעה  מכהן כ וכן      עבדי אל על 
  לדירוגים הנקבעים על ידי מידרוג בע"מ. 

השתלמות   .13 קרנות 
תיכוניים, מורי  למורים  

ומפקחים   סמינרים 
  חברה מנהלת בע"מ 

חבר ועדת השקעות בקרנות השתלמות למורים תיכוניים,  כ  מכהן מר ברק סורני    חבר ועדת השקעות   ברק סורני 
יו"ר דירקטוריון מידרוג  מכהן כמורי סמינרים ומפקחים חברה מנהלת בע"מ וכן  

  על ידי מידרוג בע"מ.בע"מ. אין למר סורני כל נגיעה לדירוגים הנקבעים 

השתלמות   .14 קרנות 
חברה  ההוראה,    לעובדי 

  מנהלת בע"מ 

סורני    חבר ועדת השקעות   ברק סורני   ברק  לכ   מכהןמר  השתלמות  בקרנות  השקעות  ועדת  ההוראה חבר    עובדי 
יו"ר דירקטוריון מידרוג בע"מ. אין למר סורני כל  מכהן כחברה מנהלת בע"מ וכן  

  . הנקבעים על ידי מידרוג בע"מנגיעה לדירוגים 
 אינפיניטי שותפות .15

  מדיקל  אינוניישן
   מדיקל  אינוניישן אינפיניטי שותפותב  חבר ועדת השקעותמר ברק סורני מכהן  כ  חבר ועדת השקעות    ברק סורני 

לדירוגים   נגיעה  כל  סורני  למר  אין  בע"מ.  מידרוג  דירקטוריון  כיו"ר  מכהן  וכן 
  הנקבעים על ידי מידרוג בע"מ.

מר ברק סורני מכהן  כחברה הוועדה המייעצת בחברת זירה. קום בע"מ  וכן מכהן    המייעצת   הוועדה חבר  ברק סורני   זירה. קו בע"מ  .16
רני כל נגיעה לדירוגים הנקבעים על  כיו"ר דירקטוריון מידרוג בע"מ. אין למר סו

  ידי מידרוג בע"מ. 
מר ברק סורני מכהן  כיו"ר ועדת השקעות באקסלנס ניהול תיקים  וכן מכהן כיו"ר    השקעות   ועדת  ר"יו  ברק סורני    אקסלנס ניהול תיקים  .17

ידי   על  הנקבעים  לדירוגים  נגיעה  כל  סורני  למר  אין  בע"מ.  מידרוג  דירקטוריון 
  בע"מ. מידרוג 

וכן מכהן    תלוי  בלתי דירקטור  ברק סורני    וויטסמוק תוכנה בע"מ  .18 בע"מ  בוויטסמוק תוכנה  תלוי  בלתי  ברק סורני מכהן  כדירקטור  מר 
כיו"ר דירקטוריון מידרוג בע"מ. אין למר סורני כל נגיעה לדירוגים הנקבעים על  

  ידי מידרוג בע"מ. 

  "מבע במידרוג מניות   בעלי
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ערך  דש    מיטב .19 ניירות 
  השקעות בע"מ  ו

  וחברות   החברה
  קשורות 

   במידרוג   מניות   החזקת
  בשרשור

  של  המניות  מהון  4.9%[בעקיפין]    מחזיקה"מ  בע  השקעותניירות ערך ו  דש  מיטב
  .כלשהם שליטה אמצעי חסרות  החברה מניות. מ"בע מידרוג

השקעות   .20 דש  מיטב 
  בע"מ 

במידרוג    חברות קשורות   מניות  החזקת 
  בשרשור

השקעות בע"מ הינה הבעלים של מלוא הון המניות המונפק והנפרע של  מיטב דש  
[בעקיפין]    הקיחז מהיא  ו  ,(להלן: "החברה")  בע"מ  השקעותמיטב דש ניירות ערך ו

ב  מהון  4.9% בע"מ  מידרוג  של    חסרות   החברה  מניות.  החברה   אמצעותהמניות 
  .כלשהם שליטה אמצעי

לבטוח   .21 מוסד  מבטחים 
העובדים   של  סוציאלי 

  בע"מ 

  וחברות   החברה
  קשורות 

   במידרוג   מניות   החזקת
  בשרשור

  מהון   4.9%[בעקיפין]   מחזיקה  מבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
  . כלשהם שליטה אמצעי חסרות  החברה מניות. מ"בע מידרוג  של המניות

החברה וחברות     "מ בע  לישראל  אגוד  בנק .22
  קשורות 

מוחזק  אגוד  בנק אשר   ,
מזרחי   בנק  ידי  על 

- ב  מחזיק  טפחות בע"מ
  איגוד   ממניות  99.99%

.ש.י)  א(  וייזום   השקעות 
  מניות   מחזיקש"מ  בע

  בשרשור.  במידרוג

בע"מ לישראל  אגוד  בע"מ,  בנק  טפחות  מזרחי  בנק  של  מלאה  בבעלות    הנמצא 
  השקעות   אגוד   אמצעותהמניות של מידרוג בע"מ ב  מהון  4.9%ק [בעקיפין]  יחזמ

  . כלשהם שליטה אמצעי חסרות החברה  מניות"מ. בע.ש.י) א( וייזום

טפחות   .23 מזרחי  בנק 
  בע"מ 

במידרוג    חברות קשורות   מניות  החזקת 
  בשרשור    

אגוד   בנק  של  והנפרע  המונפק  המניות  הון  מלוא  של  הבעלים  הינו  מזרחי  בנק 
מהון המניות של מידרוג בע"מ באמצעות    4.9%קיפין]  לישראל בע"מ המחזיק [בע

 אגוד השקעות וייזום (א.ש.י) בע"מ. מניות החברה חסרות אמצעי שליטה כלשהו. 
  

  מניות בעל  /דירקטור  וייסברג  רון  היישוב  הכשרת קבוצת .24
  בשרשור

  ומכהן מ "בע מידרוג של המניות  מהון 12.25%[בעקיפין]  מחזיק וייסברג  רון מר
  בשרשור"נ וכבעמ  כדירקטור מכהן וייסברג מר. מ"בע במידרוג כדירקטור

כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י   וייסברגמר  ל אין. היישוב הכשרת בקבוצת
  .מ"מידרוג בע

השתלמות   .25 קרן 
וטכנאים   להנדסאים 

  בע"מ 

    יושב ראש הקרן   רון וייסברג 
  ומכהן מ "בע מידרוג של המניות  מהון 12.25%[בעקיפין]  מחזיק וייסברג  רון מר

כיו"ר קרן השתלמות להנדסאים   מכהן וייסברג מר. מ"בע במידרוג כדירקטור
  .מ"לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע כל נגיעה וייסברגמר ל  אין. וטכנאים בע"מ

 לפידות קפיטל בע"מ   .26
  

  ומכהן  מ"בע  מידרוג  של  המניות  מהון  12.25%[בעקיפין]    מחזיקמר רון וייסברג    דח"צ  רון וייסברג 
בע"מ,    מכהן  וייסברג  מר.  מ"בע  במידרוג  כדירקטור קפיטל  בלפידות  כדח"צ 

חלץ   לפידות  בע"מ,  מגורים  ישראל  אפריקה  בע"מ,  סיבוס  בדניה    –השולטת 
.  ניקה בע"משותפות מוגבלת וכן בסאני תקשורת סלולרית בע"מ וסאני אלקטרו 

  .מ"כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע וייסברגמר ל אין
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 וטכנאים הנדסאים  .27
 קופות לניהול חברה

  מ "בע גמל

  ומכהן  מ"בע  מידרוג  של  המניות  מהון  12.25%[בעקיפין]    מחזיק  וייסברג  רון  מר  יו"ר הדירקטוריון    רון וייסברג 
כיו"ר דירקטוריון הנדסאים וטכנאים    מכהן  וייסברג  מר.  מ"בע  במידרוג   כדירקטור

לדירוגים הנקבעים ע"י    כל נגיעה   וייסברגמר  ל  אין.  חברה לניהול קופות גמל בע"מ
  .מ"מידרוג בע

[בעקיפין]   הדירקטוריון "ר  יו  זינגר  יוסף  בע"מ  קפיטל'נריישן ג .28 זינגר מחזיק  יוסף  בע  שלמניות  ה  מהון  6.125%מר  ומכהן  "מידרוג  מ 
  ג'נריישן קפיטל בע"מחברת    דירקטוריון "ר  יו כ   מכהן  וכן   מ"בע   במידרוג  כדירקטור

"ר  יו כ  מר זינגר מכהן גם  ."), אשר היא בעלת שליטה בסולגרין בע"מהקרן(להלן: "
וכבעמ"נ בשרשור בג'נריישן ניהול בע"מ,    בע"מ  ניהולג'נריישן  חברת    דירקטוריון

מר יוסף זינגר כל נגיעה  ל  איןאין בקרן בעל שליטה.    .שהיא חברת הניהול של הקרן
  .מ"לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע

[בעקיפין]    הדירקטוריון "ר  יו  זינגר  יוסף  "מ בע  ניהול'נריישן ג .29 זינגר מחזיק  יוסף  בע  שלמניות  ה  מהון  6.125%מר  ומכהן  "מידרוג  מ 
  בע"מ   ניהולג'נריישן  חברת    דירקטוריון"ר  יוהינו    וכן  מ"בע   במידרוג  כדירקטור

וכבעמ"נ בשרשור בג'נריישן ניהול בע"מ, שהיא חברת הניהול של חברת ג'נריישן  
אין בקרן    .") אשר היא בעלת שליטה בסולגרין בע"מהקרן קפיטל בע"מ (להלן: "

 .מ"מר יוסף זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע ל איןבעל שליטה. 
  חברה איי .  די. איי .30

  "מ בע לביטוח
  שמיר   צור  בחברת "צ  דח  זינגר  יוסף

  שהינה "מ  בע  אחזקות
  השליטה  בעלת

[בעקיפין]   זינגר מחזיק  יוסף  בע  שלמניות  ה  מהון  6.125%מר  ומכהן  "מידרוג  מ 
בחברת צור שמיר אחזקות בע"מ, המחזיקה   כדח"צ וכן מ"בע  במידרוג כדירקטור

בע"מ.   לביטוח  חברה  איי.די.איי  נגיעה  ל   אין בשרשור בחברת  כל  זינגר  יוסף  מר 
  .מ"לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע

  השקעות   ישיר  ביטוח .31
  "מ בע פיננסיות

[בעקיפין]    האם   בחברת"צ דח  זינגר  יוסף זינגר מחזיק  יוסף  ומכהן  "וג בעמידר  שלמניות  ה  מהון  6.125%מר  מ 
בחברת צור שמיר אחזקות בע"מ המחזיקה    כדח"צ   וכן  מ"בע   במידרוג  כדירקטור 

נגיעה לדירוגים  ל  אין בע"מ.  פיננסיות  בביטוח ישיר השקעות   זינגר כל  מר יוסף 
  .מ"הנקבעים ע"י מידרוג בע 

  מקבוצת   ישיר  מימון  .32
  "מ בע ) 2006( ישיר

  שמיר   צור  בחברת "צ  דח  זינגר  יוסף
  שהינה "מ  בע  אחזקות

  השליטה  בעלת

[בעקיפין]   זינגר מחזיק  יוסף  בע  שלמניות  ה  מהון  6.125%מר  ומכהן  "מידרוג  מ 
בחברת צור שמיר אחזקות בע"מ, המחזיקה   כדח"צ וכן מ"בע  במידרוג כדירקטור

מר יוסף זינגר כל  ל  אין) בע"מ.  2006בשרשור בחברת מימון ישיר מקבוצת ישיר (
  .מ" לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בענגיעה 

  ופיתוח   השקעות  אדגר .33
  "מ בע

  שמיר   צור  בחברת"צ   דח  זינגר  יוסף
  שהינה "מ  בע  אחזקות

  השליטה  בעלת

[בעקיפין]   זינגר מחזיק  יוסף  בע  שלמניות  ה  מהון  6.125%מר  ומכהן  "מידרוג  מ 
אשר    כדח"צ  וכן  מ"בע  במידרוג  כדירקטור בע"מ,  אחזקות  שמיר  צור  בחברת 

מחזיקה הן באופן ישיר והן באופן עקיף באמצעות חברת ישיר איי.די.איי בשליטה  
מר יוסף זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים  ל  אין"מ.  בע   ופיתוח  השקעות  אדגרב

  .מ"ע"י מידרוג בע



  והחזקות זיקות טבלת
 

 
 

  דיסקונט   השקעות .34
  "מ בע

[בעקיפין]      דירקטור  זינגר  יוסף זינגר מחזיק  יוסף  בע  שלמניות  ה  מהון  6.125%מר  ומכהן  "מידרוג  מ 
מר  ל  אין"מ.  בע  דיסקונט  השקעות'  בחבכדירקטור    וכן  מ"בע  במידרוג  כדירקטור

  .מ" יוסף זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע 
  ובנין   לנכסים  החברה  .35

  "מ בע
[בעקיפין]    האם  בחברת דירקטור  זינגר  יוסף זינגר מחזיק  יוסף  בע  שלמניות  ה  מהון  6.125%מר  ומכהן  "מידרוג  מ 

כדירקטור בחברת דיסקונט השקעות בע"מ, אשר    וכן  מ"בע  במידרוג   כדירקטור
נגיעה  ל   אין"מ.  בע  ובנין  לנכסיםבחברה    שליטה  בעלת  הינה כל  זינגר  יוסף  מר 

  .מ"לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע
מ ומכהן  "מניות של מידרוג בעה  מהון  6.125%מר יוסף זינגר  מחזיק [בעקיפין]    האם  בחברת דירקטור  זינגר  יוסף  "מ בעלקרקעות  ים-גב .36

בע"מ,    דיסקונטבחברת השקעות    דירקטורמשמש    וכן  מ"בע   במידרוג  כדירקטור
לקרקעות    ים-בגב   המחזיקה"מ,  בע   ובנין  לנכסיםבחברה    שליטה  בעלת  הינהאשר  

  .מ"מר יוסף זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע ל אין"מ. בע
מ ומכהן  "מניות של מידרוג בעה  מהון  6.125%מר יוסף זינגר  מחזיק [בעקיפין]    האם  בחברת דירקטור  זינגר  יוסף  "מ בע ישפרו חברת .37

בחברת השקעות דיסקונט בע"מ,    דירקטורמשמש    וכן  מ"בע   במידרוג  כדירקטור
  שליטה   בעלת  הינה  ואשר"מ,  בע   ובנין  לנכסיםבחברה    שליטה  בעלת  הינהאשר  

מר יוסף זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג  ל אין"מ. בע ישפרו בחברת
  .מ"בע

מ ומכהן  "מניות של מידרוג בעה  מהון  6.125%מר יוסף זינגר  מחזיק [בעקיפין]    דירקטור   יוסף זינגר   רפק אנרגיה בע"מ  .38
אשר חברת    בע"מ  רפק אנרגיהבחברת    כדירקטור  וכן  מ"בע   במידרוג  כדירקטור

" (להלן:  בע"מ  קפיטל  גם  הקרןג'נריישן  מכהן  זינגר  מר  בה.  מחזיקה  יו"ר  כ") 
וכבעמ"נ בשרשור    בע"מ  ניהולג'נריישן    דירקטוריון"ר  יו יון הקרן ומכהן כדירקטור 

  אין .  אין בקרן בעל שליטה  בג'נריישן ניהול בע"מ, שהיא חברת הניהול של הקרן.
  .מ"מר יוסף זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בעל

רפק אנרגיה  אלון תבור   .39
  בע"מ 

מ ומכהן  "מניות של מידרוג בעה  מהון  6.125%מר יוסף זינגר  מחזיק [בעקיפין]    דירקטור   יוסף זינגר 
וכן    ע"מ איי. פי. פי אלון תבור בבחברת    כדירקטור   וכן  מ "בע  במידרוג  כדירקטור 

ג'נריישן   חברת  אשר  בע"מ,  אנרגיה  רפק  שלה,  האם  בחברת  כדירקטור  מכהן 
יון  דירקטוריו"ר  כ") מחזיקה בה. מר זינגר מכהן גם  הקרן קפיטל בע"מ (להלן: "

וכבעמ"נ בשרשור בג'נריישן    בע"מ  ניהולג'נריישן    דירקטוריון "ר  יוהקרן ומכהן כ
מר יוסף  ל   איןקרן בעל שליטה.  אין ב  ניהול בע"מ, שהיא חברת הניהול של הקרן.

 .מ"זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע
אר.די. אנרג'י מנג'מנט   .40

  בע"מ 
מ ומכהן  "מניות של מידרוג בעה  מהון  6.125%מר יוסף זינגר  מחזיק [בעקיפין]    דירקטור   יוסף זינגר 

בחברת אר די אנרג'י מנג'מנט בע"מ וכן    כדירקטור  וכן  מ "בע  במידרוג  כדירקטור
ג'נריישן   חברת  אשר  בע"מ,  אנרגיה  רפק  שלה,  האם  בחברת  כדירקטור  מכהן 

יון  דירקטוריו"ר  כ") מחזיקה בה. מר זינגר מכהן גם  הקרן קפיטל בע"מ (להלן: "
וכבעמ"נ בשרשור בג'נריישן    בע"מ  ניהולג'נריישן    דירקטוריון "ר  יוהקרן ומכהן כ

מר יוסף  ל   אין.  אין בקרן בעל שליטה  שהיא חברת הניהול של הקרן.  ניהול בע"מ,
  .מ"לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע  זינגר כל נגיעה



  והחזקות זיקות טבלת
 

 
 

[בעקיפין]    דירקטור   יוסף זינגר   נגב גז טבעי בע"מ  .41 זינגר מחזיק  יוסף  של מידרוג בעה  מהון  6.125%מר  ומכהן  "מניות  מ 
נגב גז טבעי בע"מ אשר ג'נריישן  בחברת    כדירקטור  וכן  מ"בע  במידרוג  כדירקטור 

יון  דירקטוריו"ר  כמר זינגר מכהן גם    .") מחזיקה בההקרן קפיטל בע"מ (להלן: "
וכבעמ"נ בשרשור בג'נריישן    בע"מ  ניהולג'נריישן    דירקטוריון   "ר יוהקרן ומכהן כ

מר יוסף  ל   אין.  אין בקרן בעל שליטה  ניהול בע"מ, שהיא חברת הניהול של הקרן.
  .מ"זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע

מ ומכהן  "מניות של מידרוג בעה  מהון  6.125%מר יוסף זינגר  מחזיק [בעקיפין]    דירקטור   יוסף זינגר   גז טבעי דרום בע"מ  .42
אשר חברת   ע"מגז טבעי דרום בבחברת    כדירקטור  וכן  מ"בע  במידרוג  דירקטורכ

" (להלן:  בע"מ  קפיטל  בההקרןג'נריישן  מחזיקה  גם    .")  מכהן  זינגר  יו"ר  כמר 
וכבעמ"נ בשרשור    בע"מ  ניהולג'נריישן    דירקטוריון"ר  יו יון הקרן ומכהן כדירקטור 

  אין אין בקרן בעל שליטה.    בג'נריישן ניהול בע"מ, שהיא חברת הניהול של הקרן.
  .מ"מר יוסף זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בעל

זינגר  דירקטור   יוסף זינגר   סולגרין החזקות בע"מ   .43 יוסף  [בעקיפין]    מר  של מידרוג בעה  מהון  6.125%מחזיק  ומכהן  "מניות  מ 
אשר    וכן  מ"בע  במידרוג  כדירקטור בע"מ,  החזקות  סולגרין  בחברת  כדירקטור 

(להלן: " בע"מ  ג'נריישן קפיטל  זינגר  הקרןחברת  בה. מר  ") היא בעלת השליטה 
  בע"מ   ניהולג'נריישן    דירקטוריון"ר  יויון הקרן ומכהן כ דירקטור יו"ר  כמכהן גם  

אין בקרן   וכבעמ"נ בשרשור בג'נריישן ניהול בע"מ, שהיא חברת הניהול של הקרן. 
  .מ"מר יוסף זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע ל אין בעל שליטה.

מ ומכהן  "מניות של מידרוג בעה  מהון  6.125%מר יוסף זינגר  מחזיק [בעקיפין]    דירקטור   יוסף זינגר   סולגרין בע"מ  .44
הנמצאת  מ"בע  במידרוג  כדירקטור בע"מ  בסולגרין  כדירקטור  מכהן  זינגר  מר   .

" (להלן:  בע"מ  קפיטל  ג'נריישן  של  כיו"ר  הקרןבשליטתה  מכהן  זינגר  מר   .("
וכבעמ"נ    בע"מ ניהולג'נריישן הדירקטוריון של הקרן וכן מכהן כיו"ר דירקטוריון 

ה  חברת  שהיא  בע"מ,  ניהול  בג'נריישן  בעל  בשרשור  בקרן  אין  הקרן.  של  ניהול 
 .מ"מר יוסף זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בעל  איןשליטה. 

רפק אנרגיה רמת   .45
  גבריאל בע"מ 

מ ומכהן  "מניות של מידרוג בעה  מהון  6.125%מר יוסף זינגר  מחזיק [בעקיפין]    דירקטור   יוסף זינגר 
כדירקטור באיי.פי.פי רמת גבריאל בע"מ  . מר זינגר מכהן  מ"בע  במידרוג   כדירקטור 

קפיטל   ג'נריישן  חברת  אשר  בע"מ,  אנרגיה  רפק  שלה,  האם  בחברת  וכדירקטור 
(להלן: " זינגר מכהן גם  הקרןבע"מ  יון הקרן  דירקטור יו"ר  כ") מחזיקה בה. מר 

וכבעמ"נ בשרשור בג'נריישן ניהול    בע"מ  ניהול ג'נריישן    דירקטוריון"ר  יוומכהן כ
מר יוסף זינגר  ל  איןאין בקרן בעל שליטה.    חברת הניהול של הקרן.   בע"מ, שהיא

  .מ"כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע
מ ומכהן  "מניות של מידרוג בעה  מהון  6.125%מר יוסף זינגר  מחזיק [בעקיפין]    דירקטור   יוסף זינגר   בון תור בע"מ  .46

בון  ב  כדירקטור   וכן  מ "בע  במידרוג   כדירקטור  ג'נריישן  חברת  אשר  בע"מ  תור 
יון  דירקטוריו"ר  כמר זינגר מכהן גם    .") מחזיקה בההקרן קפיטל בע"מ (להלן: "

וכבעמ"נ בשרשור בג'נריישן    בע"מ  ניהולג'נריישן    דירקטוריון "ר  יוהקרן ומכהן כ
מר יוסף  ל   אין.  אין בקרן בעל שליטה  ניהול בע"מ, שהיא חברת הניהול של הקרן.

  .מ"וגים הנקבעים ע"י מידרוג בעזינגר כל נגיעה לדיר 



  והחזקות זיקות טבלת
 

 
 

גלובל   .47 אי.אס.  ג'י. 
סולושונס   אנוירומנטל 

  בע"מ 

  יוסף 
  זינגר  

מ ומכהן  "מניות של מידרוג בעה  מהון  6.125%מר יוסף זינגר  מחזיק [בעקיפין]    דירקטור 
אנוירומנטל  ב  כדירקטור   וכן  מ "בע  במידרוג  כדירקטור  גלובל  אי.אס.  ג'י.  חברת 

מר זינגר    .") מחזיקה בההקרן ג'נריישן קפיטל בע"מ (להלן: "סולושונס בע"מ אשר  
  בע"מ   ניהולג'נריישן    דירקטוריון"ר  יויון הקרן ומכהן כ דירקטור יו"ר  כמכהן גם  

אין בקרן   וכבעמ"נ בשרשור בג'נריישן ניהול בע"מ, שהיא חברת הניהול של הקרן. 
  .מ"ע"י מידרוג בע מר יוסף זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ל אין. בעל שליטה

התפלה   .48 הים  דרך 
  (אחזקות) בע"מ 

מ ומכהן  "מניות של מידרוג בעה  מהון  6.125%מר יוסף זינגר  מחזיק [בעקיפין]    דירקטור   יוסף זינגר 
. מר זינגר מכהן כדירקטור בדרך הים התפלה (אחזקות)  מ"בע  במידרוג  כדירקטור

ג'י.   (בשרשור),  שלה  האם  בחברת  וכדירקטור  אנוירומנטל  בע"מ  גלובל  אי.אס. 
") מחזיקה בה.  הקרןסולושונס בע"מ, אשר חברת ג'נריישן קפיטל בע"מ (להלן: "

  ניהולג'נריישן    דירקטוריון "ר  יויון הקרן ומכהן כ דירקטוריו"ר  כמר זינגר מכהן גם  
אין    וכבעמ"נ בשרשור בג'נריישן ניהול בע"מ, שהיא חברת הניהול של הקרן. בע"מ

נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג  ל  איןה.  בקרן בעל שליט מר יוסף זינגר כל 
  .מ"בע

מ ומכהן  "מניות של מידרוג בעה  מהון  6.125%מר יוסף זינגר  מחזיק [בעקיפין]    דירקטור   יוסף זינגר   דרך הים תפעול בע"מ  .49
. מר זינגר מכהן כדירקטור בדרך הים התפלה (אחזקות)  מ"בע  במידרוג  כדירקטור

אשר  בע"מ   בע"מ,  (אחזקות)  התפלה  הים  דרך  שלה,  האם  בחברת  וכדירקטור 
" (להלן:  בע"מ  קפיטל  ג'נריישן  זינגר  הקרןחברת  מר  (בשרשור).  בה  מחזיקה   ("

  בע"מ   ניהולג'נריישן    דירקטוריון"ר  יויון הקרן ומכהן כ דירקטור יו"ר  כמכהן גם  
אין בקרן   הקרן.   וכבעמ"נ בשרשור בג'נריישן ניהול בע"מ, שהיא חברת הניהול של

  .מ"מר יוסף זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע ל איןבעל שליטה. 
מ ומכהן  "מניות של מידרוג בעה  מהון  6.125%מר יוסף זינגר  מחזיק [בעקיפין]    דירקטור   יוסף זינגר   דרך הים התפלה בע"מ  .50

התמ"בע   במידרוג  כדירקטור הים  בדרך  כדירקטור  מכהן  זינגר  מר  בע"מ  .  פלה 
אשר   בע"מ,  (אחזקות)  התפלה  הים  דרך  שלה,  האם  בחברת  וכדירקטור  בע"מ 

" (להלן:  בע"מ  קפיטל  ג'נריישן  זינגר  הקרןחברת  מר  (בשרשור).  בה  מחזיקה   ("
  בע"מ   ניהולג'נריישן    דירקטוריון"ר  יויון הקרן ומכהן כ דירקטור יו"ר  כמכהן גם  

אין בקרן   וכבעמ"נ בשרשור בג'נריישן ניהול בע"מ, שהיא חברת הניהול של הקרן. 
  .מ"מר יוסף זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע ל איןבעל שליטה. 

אנרגיה   .51  שורק רפק 
  מ "בע

מ ומכהן  "מניות של מידרוג בעה  מהון  6.125%מר יוסף זינגר  מחזיק [בעקיפין]    דירקטור   יוסף זינגר 
בע"מ  מ"בע  במידרוג  כדירקטור שורק  באיי.פי.פי  כדירקטור  מכהן  זינגר  מר   .

קפיטל   ג'נריישן  חברת  אשר  בע"מ,  אנרגיה  רפק  שלה,  האם  בחברת  וכדירקטור 
(להלן: " זינגר מכהן גם  הקרןבע"מ  יון הקרן  דירקטור ר  יו"כ") מחזיקה בה. מר 

וכבעמ"נ בשרשור בג'נריישן ניהול    בע"מ  ניהול ג'נריישן    דירקטוריון"ר  יוומכהן כ



  והחזקות זיקות טבלת
 

 
 

מר יוסף זינגר  ל  איןאין בקרן בעל שליטה.    בע"מ, שהיא חברת הניהול של הקרן. 
 .מ"כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע

  וא , וכן המ"בע  מידרוג  של  המניות  מהון  4.9%[בעקיפין]    מחזיק"פ  חרל  יואב  מר  בשרשור  מניות בעל  "פ חרל יואב  "מ בע כלמוביל .52
ענין   ידי    בכלמובילבעל  על  לדירוגים הנקבעים  נגיעה  כל  למר חרל"פ  בע"מ. אין 

  . מ"מידרוג בע
  ואה  וכן "מ,  בע  מידרוג  של  המניות  מהון  4.9%[בעקיפין]    מחזיק  פריימן  יוסף  מר  ודירקטור   מניות בעל  פריימן   יוסף  פריקו  קבוצת .53

  ידי  על   הנקבעים   לדירוגים   נגיעה  כל  פריימן  למר  אין.  פריקו  בקבוצת  ענין  בעל
  . "מבע מידרוג

בעמודה   NR  סלע קפיטל נדל"ן בע"מ  .54 להלן  כמפורט 
  השמאלית 

במערכת מאיה נודע למידרוג    23.1.2019  מהדיווח המיידי שמסרה החברה ביום  
רכשה את זכויות הבעלות של המשרדים אותם שוכרת    שסלע קפיטל נדל"ן בע"מ

שהי הקודמים,  מהבעלים  משרדיה  את  שכרה  מידרוג  שאיננה    אמידרוג.  חברה 
והיא תסתיים    2.5.2018    מדורגת על ידי מידרוג. השכירות של מידרוג החלה ביום

  . 31.8.2024, אך למידרוג הזכות לסיים את השכירות ביום 31.8.2028ביום 
 


