
/ מספר רישוםתאגידים מוחזקיםסוג התאגידמספר רישוםשם
פ.ח/ צ.ח

מספר מנפיק 
בבורסה

שיעור 
החזקה

הערותסוג התאגיד

 07957319 צבי סטפק

חברה פרטית515995405100%מ"אבנר סטפק בע

חברה פרטית516015930100%מ"צבי סטפק בע

חברה פרטית515995413100%מ"אמיר סטפק בע

חברה פרטית515964302100%מ"סטפק בע. ר

27378058אבנר סטפק

חברה פרטית51347488260%מ"בע (יעלעם)מאיה החזקות 

חברה פרטית51055204560%מ"החזקות בע (אמיר)נילי 

חברה ציבורית52004379517.8%מ"מיטב דש השקעות בע

חברה פרטית513417188100%מ" החזקות בע10נטע 

חברה פרטית513719864100%מ" סוחרים בע10נטע 

חברה פרטית51356384180%מ" אסטרטגיות בע10שירה 

514258623100%מ"פליקאן מאיה השקעות בע

062860499רחל סטפק

חברה פרטית51347488220%מ"בע (יעלים)מאיה החזקות 

 (יעלים)במישרין ובאמצעות מאיה החזקות חברה פרטית51055204520%מ"החזקות בע (אמיר)נילי 
מ"בע

035717776אמיר סטפק

חברה פרטית51347488220%מ"בע (יעלים)מאיה החזקות 

 (יעלים)במישרין ובאמצעות מאיה החזקות חברה פרטית51055204520%מ"החזקות בע (אמיר)נילי 
מ"בע

מ"בע (יעלים)מאיה החזקות 

בפירוק מרצוןחברה פרטית51374926770%מ"מיטב גלובל מרקטס בע

חברה פרטית51187472952.5%מ"החזקות בע (מאיה)טיילורמייד 

בפירוק מרצוןחברה פרטית51310928070%מ"אלגרו שוקי הון בע

חברה פרטית51433325170%מ"אלגרו טכנולוגיות בע

חברה פרטית51370546716.6%מ"קרנות בע. פי.אס.בי

חברה פרטית51405025123.33%מ"קרנות ישראל בע. פי.אס.בי

בפירוק מרצוןחברה פרטית51425658558.45%מ"אלפא אסטרטגיות בע

חברה פרטית510552045100%מ"החזקות בע (אמיר)נילי 

בין מאיה החזקות לברמ פיננסים קיים חברה ציבורית520043795106428.62%מ"מיטב דש השקעות בע
הסכם בעלי מניות המסדיר את שליטתם 

.מ"המשותפת במיטב דש השקעות בע

2Bבמישרין ובעקיפין באמצעות שותפות חברה פרטית51544793610%מ"עדיפות לנכים בע

חברה פרטיתזניח515219848מ"מודלי אופנה בע

מההון5148812755.84%מ"זיקית קניות מקוונות בע  
המונפק

על בסיס דילול מלא 6.39%חברה פרטית

החזקות  (מאיה)טיילורמייד 
בפירוק מרצוןחברה פרטית513088682100%מ"מייד קפיטל בע-טיילורמ"בע

מ" חבר בורסה מיטב דש ניהול תיקים בע31.12.2020צדדים קשורים ליום 
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58142431יובל רכבי

BRM CAPITAL PARTNERS LLC50041415633%י מר " ע33%; י מר יובל רכבי" ע33%מוחזקת שותפות זרה
י מר ניר ברקת" ע33%- אלי ברקת ו

חברה פרטית512702028100%מ"יובל רכבי בע

מ"יובל רכבי בע

חברה פרטית512205402100%מ"בע (1995) אחזקות 63יובל 

מ"בע (1995) אחזקות 63יובל 

י אליברקת " ע33.3%מוחזקת , בנוסףחברה פרטית51128754233.3%מ"קבוצת ברמ בע
ברקת . נ.י ב" ע33.3%- מ ו"אחזקות בע

לשעבר נירברקת )מ "אחזקות וסטודיו בע
(מ"אחזקות בע

י אליברקת " ע33.3%מוחזקת , בנוסף51435187333%מ"ברמ פיננסים בע
ברקת . נ.י ב" ע33.3%- מ ו"אחזקות בע

לשעבר נירברקת )מ "אחזקות וסטודיו בע
(מ"אחזקות בע

58368143אלי ברקת

BRM CAPITAL PARTNERS LLC50041415633%י מר " ע33%; י מר יובל רכבי" ע33%מוחזקת שותפות זרה
י מר ניר ברקת" ע33%- אלי ברקת ו

חברה פרטית51316758599%מ"אלי ברקת בע

מ"אלי ברקת בע

חברה פרטית512205436100%מ" בע19י .ת.ג.א

מ" בע19י .ת.ג.א

 אחזקות 63י יובל " ע33.3%מוחזקת , בנוסףחברה פרטית51128754233.3%מ"קבוצת ברמ בע
ברקת . נ.י ב" ע33.3%- מ ו"בע (1995)

מ"אחזקות וסטודיו בע

 אחזקות 63י יובל " ע33.3%מוחזקת , בנוסףחברה פרטית51435187333%מ"ברמ פיננסים בע
ברקת . נ.י ב" ע33.3%- מ ו"בע (1995)

מ"אחזקות וסטודיו בע

56092430ניר ברקת

BRM CAPITAL PARTNERS LLC50041415633%י מר " ע33%; י מר יובל רכבי" ע33%מוחזקת שותפות זרה
י מר ניר ברקת" ע33%- אלי ברקת ו

י מר אלי ברקת"המניות מוחזקות בנאמנות עחברה פרטית51270203699%מ"ניר ברקת בע

מ"ניר ברקת בע

חברה פרטית51220542899%מ"ברקת אחזקות וסטודיו בע. נ.ב

ברקת אחזקות וסטודיו . נ.ב
 אחזקות 63י יובל " ע33.3%מוחזקת , בנוסףחברה פרטית51128754233.3%מ"קבוצת ברמ בעמ"בע

י אליברקת אחזקות " ע33.3%- מ ו"בע (1995)
מ"בע

 אחזקות 63י יובל " ע33.3%מוחזקת , בנוסףחברה פרטית51435187333.0%מ"ברמ פיננסים בע
י אליברקת אחזקות " ע33.3%- מ ו"בע (1995)

מ"בע
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מ"קבוצת ברמ בע

BRM CAPITAL FUND LP50041414963%שותפות זרה

Monterey Bay Labs Inc75%בהליכי פירוקחברה פרטית זרה

חברה פרטית512991605100%מ"קפיטל יועצים בע. מ.ר.ב

BRM GROUP INC100%חברה פרטית זרה

חברה פרטית512869405100%מ"בנון החזקות בע

חברה פרטית512326224100%מ"בע' מדיהפאת

 DOIT9לשעבר )מ "דואט מדיה בע
LTD)

חברה פרטית51444759822%

BRM CAPITAL FUND (V.C. 
ANNEX ) LIMITED 

PARTNERSHIP

שותפות מוגבלת55024277074%

ColorChip Inc51041006819%חברה זרה

חברה פרטית זרה51473952320%מ"טראפקס בע

Innoventric Ltd51540525630%חברה פרטית

מ"ברמ פיננסים בע

מ למאיה החזקות "בין ברמ פיננסים בעחברה ציבורית520043795106429.39%מ"מיטב דש השקעות בע
מ קיים הסכם בעלי מניות "בע (יעלים )

המסדיר את שליטתם המשותפת במיטב דש 
.מ"השקעות בע

מ "מיטב דש השקעות בע
דש איפקס הולדינגס - לשעבר )

מיטב דש - לשעבר )מ "ד אוצר בע.מ(מ"בע
איפקס חיתום וניהול - מ ו"אוצר בע

(מ"הנפקות בע

חברה פרטית513129460100%

חברה פרטית512040601100%מ"דש איפקס טכנולוגיות בע

חברה פרטית514171818100%מ"דש איפקס מיזוגים ורכישות בע

מ "מיטב דש סוכנות לביטוח בע
הבית הפנסיוני סוכנות לביטוח -לשעבר)

דש סוכנות לביטוח ,מ "פנסיוני בע
(מ" בע2011פנסיוני 

חברה פרטית51470607688%

דש - לשעבר )מ "בע' מיטב דש ברוקראז
(מ"ברוקראז בע

חברה פרטית51432423588.13%

מ "מיטב דש טרייד בע
מיטב טרייד ניירות ערך - לשעבר )

(מ"בע

חברה פרטית510528276100%

- לשעבר)מיטב דש שווקים גלובליים 
(מ"מיטב דש ניהול סיכונים בע

חברה פרטית51319579270.01%

מ "מיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני בע
מיטב סוכנות לביטוח פנסיוני -לשעבר)

מ" בע2009

חברה פרטית514223353100%

חברה פרטית51463637260%מ"סלע סוכנות לביטוח בע

מ "מיטב דש יועצי משכנתאות בע
(מ"מיטב משכנתאות בע- לשעבר )

חברה פרטית51468735960.01%

מ "מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע
(מ"דש בית השקעות בע- לשעבר)

חברה פרטית520043266100%

-אי-לשעבר)מ "מיטב דש הלוואות בע
(מ " בע2012פי הלוואות 2לון פי

חברה פרטית514817154100%

חברה פרטית51483742619.95%מ"ווליו בייס בע

חברה פרטית515859783100%מ"מיטב דש חצבים ניהול השקעות בע
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חברה פרטית515386365100%מ"מיקדו קרנות גידור בע

חברה פרטית51555089575%מ"מדפ קרנות הלוואות בע

חברה ציבורית52003371333350.79%מ"קבוצת פנינסולה בע

חברה פרטית51577508844.59%מ"בע. סי.ליקווידיטי קפיטל אמ

חברה פרטית51592149260.2%מ"פי בע.י'ג.פי.י'ליקווידיטי קפיטל ג

חברה פרטית511195711100%מ"סוכנויות ביטוח בע. ב.ק.י

חברה פרטית51592416587%מ"אשלים קפיטל מרקט בע

שותפות , ד אשלים קפיטל מרקטס.מ
מוגבלת

שותפות מוגבלת54028539286.89%

נוקס שיווק השקעות וסוכנות לביטוח 
מ"פנסיוני בע

חברה פרטית51569913059.3%

חברה פרטית51609271567.5%מ"מיטב דש רייגו החזקות בע

Lotus investment management limited 
חברה פרטית זרה 5623565.75%

באירלנד

חברה פרטית516098779100%מ" בע2ליקווידיטי פאנד 

חברה פרטית51619880120%מ "נד איטרנטיינמנט בע'ניולג

חברה פרטית51628255551%מ"נד ניהול מבית מיטב דש בע'ניולג

סי .ליקווידיטי קפיטל אמ
 liquidity for growth' inc 20188348931מ"בע

(usa)
חברה פרטית זרה100%

Mars Growth Capital Pte.Ltd202025843G50% חברה פרטית זרה
(Singapore)

מ,פאגאיה השקעות ישראל בע

חברה פרטית51555089525%מ,מדפ קרנות הלוואות בע

מ"מיטב דש רייגו החזקות בע

חברה פרטית516138443100%מ"רייגו מבית מיטב דש יעוץ לקרנות בע

מ"אוצר בע. ד.מ

51494152519.9%מ"איפקס הנפקות בע

51517303719.9%מ"איפקס קפיטל מרקטס בע

מ"מיטב דש טרייד בע

חברה פרטית512622606100%מ"החזקות בע. ה.ב.ג.מ

חברה פרטית513068072100%מ"בע (מבלל)גאון השקעות בפיננסים 

חברה פרטית513023036100%מ"בע (2000)גאון השקעות בפיננסים 

מ"מיטב דש גמל ופנסיה בע

חברה פרטית515315000100%מ"בע (2015)איילון נכסים 

שותפות מוגבלת550263636100%הייץ איילון שותפות מוגבלת. אר.אס.אי

מ"ב סוכנויות ביטוח בע.ק.י

חברה פרטית512061292100%מ"קריב סוכנויות לביטוח בע
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מיטב דש ניירות ערך 
דש -לשעבר)מ "והשקעות בע

-לשעבר)מ "מיטב דש גמל ופנסיה בע(מ"בית השקעות בע
(מ"דש גמל ופנסיה בע

חברה פרטית51206520280%

דש חיתום - לשעבר )מיטב דש נכסים 
(מ"בע

חברה פרטית511855090100%

חברה פרטית100%לא הנפיקה513993980מ"תכלית מכשירים מורכבים בע

חברה פרטית100%לא הנפיקה513534974מ"מיטב תכלית קרנות נאמנות בע

- לשעבר )מ "מיטב דש ניהול תיקים בע
(מ"מיטב ניהול השקעות בע

חברה פרטית510831175100%

מ "מיטב דש שווקים פיננסים בע
(מיטב שווקים פיננסים- לשעבר )

חברה פרטית513572974100%

חברה פרטית511978314100%מ"מיטב הנפקות ופיננסים בע

חברה פרטית5132088763.27%מ"פרוו סופטוור בע

מ"מיטב דש הלוואות בע

חברה פרטית515644755100%מ"יפי בע'לון ג-אי

שותפות מוגבלת55027448499%אס פי סי הלוואות שותפות מוגבלת

מיטב דש סוכנות לביטוח 
מ"בע

חברה פרטית51306773688%מ"רימונים סוכנות לביטוח בע

מ"רימונים סוכנות לביטוח בע

חברה פרטית51578179751%מ"בע (2018)פלס סוכנות לביטוח 

 (2018)רימונים צפון סוכנות לביטוח 
מ"בע

חברה פרטית51589725451%

מיטב תכלית קרנות נאמנות 
ובעקיפין באמצעות  (4.5%)במישרין חברה מנפיקה5135941011223100%מ"תכלית תעודות סל בעמ"בע

ותכלית  (18.2%)מ "סינרגטיקה חיתום בע
(77.3%)מ "מכשירים פיננסיים בע

מ"בעקיפין באמצעות תכלית תעודות סל בעחברה פרטית513594507100%מ"בע (אינדקס)מצבור וסחר 

תכלית מכשירים מורכבים 
חברה פרטית513471060100%מ"סינרגטיקה חיתום בעמ"בע

מ"סינרגטיקה חיתום בע

חברה פרטית100%לא מנפיקה513556688מ"תכלית מכשירים פיננסיים בע

Lotus investment management limited 

LOTUS INVESTMENTS IG LIMITED

חברה פרטית זרה 538132100%
באירלנד

Lotus Finco Limited 

חברה פרטית זרה 678316100%
באירלנד

Emerald Sky 3 Designated

Activity Company.

חברה פרטית זרה 609978100%
באירלנד

LOTUS INVESTMENTS IG LIMITED
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EMERALD LOTUS FUNDING LIMITED

חברה פרטית זרה 665328100%
באירלנד

מ"קבוצת פנינסולה בע

חברה פרטית515291581100%מ"פנינסולה אשראי מסחרי בע

חברה פרטית513605196100%מ"פנינסולה בע

חברה פרטית51537384319.90%מ"פנינסולה ניהול קרנות בע

516216413100מ"חברה לאשראי נקוב יהלומים בע

חברה פרטית
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