
תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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מנורה ביטוח

איירפורט 

שנתית12:00 10958351.3603/10/19מ"סיטי בע

דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2018 בדצמבר 31

מנורה ביטוח

איירפורט 

שנתית12:00 10958351.3603/10/19מ"סיטי בע

 כרואה החשבון המבקר של KPMGחייקין -חידוש מינוי רואה חשבון סומך. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה והסמכת דירקטוריון חברה לקבוע את שכר טרחתו

מנורה ביטוח

איירפורט 

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה. 3שנתית12:00 10958351.3603/10/19מ"סיטי בע

מנורה ביטוח

איירפורט 

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינויו מחדש של מר איתן וולוך כדירקטור בחברה. 4שנתית12:00 10958351.3603/10/19מ"סיטי בע

מנורה ביטוח

איירפורט 

שנתית12:00 10958351.3603/10/19מ"סיטי בע

מינויו מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור . 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.תנאי כהונתו והעסקתו

מנורה ביטוח

איירפורט 

שנתית12:00 10958351.3603/10/19מ"סיטי בע

לתקופה של שלוש , לאשר את מדיניות התגמול החדשה של החברה. 6

עברבעדבעד.2019 בינואר 1החל מיום , שנים

רוב 

√לא91.23מיוחד

מנורה ביטוח

איירפורט 

שנתית12:00 10958351.3603/10/19מ"סיטי בע

לאשר את התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטה . 7

ר דירקטוריון פעיל "לקבלת שירותי ניהול של יו, מלאים של מר חיים צוף

לתקופה של שלוש ,  משרה40%-בהיקף השווה ל, באמצעות מר חיים צוף

עברבעדבעד.2019 בינואר 1החל מיום , שנים

רוב 

√לא91.79מיוחד

מנורה ביטוח

בתי זקוק 

לנפט 

מיוחדת12:00 25902480.6403/10/19מ"בע

 1ב והכול כמפורט בסעיף " מיליוני דולר ארה50חלוקת דיבידנד בסך של . 1

עברבעדבעדלזימון

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

משולם 

לוינשטין 

הנדסה 

וקבלנות 

14:00 5730140.3203/10/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018 בדצמבר 31

מנורה ביטוח

משולם 

לוינשטין 

הנדסה 

וקבלנות 

14:00 5730140.3203/10/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

כרואי החשבון המבקרים ' ח פאהן קנה ושות"חידוש מינויו של משרד רו. 2

של החברה עד לכינוס אסיפת בעלי המניות הבאה של החברה והסמכת 

√לארוב רגילעברבעדבעד.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

מנורה ביטוח

משולם 

לוינשטין 

הנדסה 

וקבלנות 

14:00 5730140.3203/10/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

, ה אליעזר אלקון"ה, ר הדירקטוריון הנוכחי בחברה"הארכת כהונתו של יו. 3

לתקופה של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד 

√לארוב רגילעברבעדבעדהמינוי ואישור הארכת הסכם למתן שירותים עמו

מנורה ביטוח

משולם 

לוינשטין 

הנדסה 

וקבלנות 

14:00 5730140.3203/10/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

לתקופה , ה שאול לוטן"ה, הארכת כהונתו של הדירקטור הנוכחי בחברה. 4

√לארוב רגילעברבעדבעדשל עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד המינוי

מנורה ביטוח

משולם 

לוינשטין 

הנדסה 

וקבלנות 

14:00 5730140.3203/10/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

, ה רחל לוטן"ה, הארכת כהונתה של הדירקטורית הנוכחית בחברה. 5

לתקופה של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד 

√לארוב רגילעברבעדבעד.המינוי

31102019 עד תאריך 01102019השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 
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מנורה ביטוח

משולם 

לוינשטין 

הנדסה 

וקבלנות 

14:00 5730140.3203/10/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

ה ניר "ה, הארכת כהונתו של הדירקטור הבלתי תלוי הנוכחי בחברה. 6

לתקופה של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר , קפלון

√לארוב רגילעברבעדבעדמועד המינוי

מנורה ביטוח

משולם 

לוינשטין 

הנדסה 

וקבלנות 

14:00 5730140.3203/10/19מ"בע

שנתית 

עברבעדבעדאישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה של החברה. 7ומיוחדת

רוב 

√לא85.42מיוחד

מנורה ביטוח

מבטח 

שמיר 

אחזקות 

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה. 1שנתית14:30 1270191.1203/10/19מ"בע

מנורה ביטוח

מבטח 

שמיר 

אחזקות 

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה. 2שנתית14:30 1270191.1203/10/19מ"בע

מנורה ביטוח

מבטח 

שמיר 

אחזקות 

√לארוב רגילעברבעדבעד.(דירקטור בלתי תלוי)מינוי מחדש של מר דוד שוורץ כדירקטור בחברה . 3שנתית14:30 1270191.1203/10/19מ"בע

מנורה ביטוח

מבטח 

שמיר 

אחזקות 

שנתית14:30 1270191.1203/10/19מ"בע

משרד בריטמן , מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.רואי חשבון - (Deloitte)' אלמגור זהר ושות

מנורה ביטוח

מבטח 

שמיר 

אחזקות 

שנתית14:30 1270191.1203/10/19מ"בע

עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה ואישורה לתקופה בת . 5

עברבעדבעד.שלוש שנים

רוב 

√לא87.48מיוחד

מנורה ביטוח

מבטח 

שמיר 

אחזקות 

שנתית14:30 1270191.1203/10/19מ"בע

או בחברות בת /מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה המכהנים בחברה ו. 6

או קרוביו לתקופה בת שלוש /או בחברות קשורות שהינם בעל השליטה ו/ו

עברבעדבעד.שנים

רוב 

√לא88.79מיוחד

מנורה ביטוח

מבטח 

שמיר 

אחזקות 

שנתית14:30 1270191.1203/10/19מ"בע

את דוח הדירקטוריון , בין היתר, דיון בדוח התקופתי של החברה הכולל. 7

√לאדיוןדיוןדיון.2018 בדצמבר 31ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

מיוחדת10:00 11295010.4906/10/19מ"בע

לתקופה , לאשר את מינויו של מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני בחברה. 1

או )או ממועד אישור , (ככל שיתקבל) שנים החל ממועד אישור האסיפה 3של 

ביטוח , מאת הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון (הודעת אי התנגדות

עברבעדבעד.לפי המאוחר, וחסכון שבמשרד האוצר

רוב 

√לא82.25מיוחד

מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

מיוחדת10:00 11295010.4906/10/19מ"בע

 3לתקופה של , לאשר את מינויו של מר איזי כהן כדירקטור חיצוני בחברה. 2

או )או ממועד אישור , (ככל שיתקבל)שנים החל ממועד אישור האסיפה 

ביטוח , מאת הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון (הודעת אי התנגדות

עברבעדבעד.לפי המאוחר, וחסכון שבמשרד האוצר

רוב 

√לא99.85מיוחד
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מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

מיוחדת10:00 11295010.4906/10/19מ"בע

בכפוף לאישור מינויו של מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני בחברה כאמור . 3

לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט ,  שעל סדר היום לעיל1בנושא 

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב" לדוח הזימון המצ1.3בסעיף 

מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

מיוחדת10:00 11295010.4906/10/19מ"בע

בכפוף לאישור מינויו של מר איזי כהן כדירקטור חיצוני בחברה כאמור . 4

לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט ,  שעל סדר היום לעיל2בנושא 

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב" לדוח הזימון המצ1.4בסעיף 

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

16:00 11094950.7906/10/19וי.אן

ח "אג

התייעצות

דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצבה של . 1על סדר היום . 1

דיון בנושאים . 2. החברה ולפעולות שנעשו ממועד האסיפות האחרונות

√לאר.לדיוןדיוןדיון.או הנאמנים/נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

16:00 11095030.0706/10/19וי.אן

ח "אג

התייעצות

דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצבה של החברה ולפעולות . 1

√לאר.לדיוןדיוןדיון.שנעשו ממועד האסיפות האחרונות

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

16:00 11095030.0706/10/19וי.אן

ח "אג

התייעצות

או /דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו. 2

√לאר.לדיוןדיוןדיון.הנאמנים

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2018ח התקופתי של החברה לשנת "דיון בדושנתית15:30 11238500.7207/10/19מ"בע

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברנגדנגדמוצע לאשר חידוש כהונתו של מר יואל קרסו כדירקטור בחברה. 2שנתית15:30 11238500.7207/10/19מ"בע

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברנגדנגדמוצע לאשר חידוש כהונתו של מר שלמה קרסו כדירקטור בחברה. 3שנתית15:30 11238500.7207/10/19מ"בע

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברנגדנגדציפורה מזרחי כדירקטורית בחברה' מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב. 4שנתית15:30 11238500.7207/10/19מ"בע

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברנגדנגדמוצע לאשר חידוש כהונתו של מר אריאל קרסו כדירקטור בחברה. 5שנתית15:30 11238500.7207/10/19מ"בע

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

שנתית15:30 11238500.7207/10/19מ"בע

יוני גולדשטיין קרסו כדירקטורית ' מוצע לאשר חידוש כהונתו של גב. 6

√לארוב רגילעברנגדנגדבחברה

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברנגדנגדאורלי חשן כדירקטורית בחברה' מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב. 7שנתית15:30 11238500.7207/10/19מ"בע

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברנגדנגדשרה קרסו בוטון כדירקטורית בחברה' מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב. 8שנתית15:30 11238500.7207/10/19מ"בע

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברנגדנגדמוצע לאשר חידוש כהונתו של מר משה קרסו כדירקטור בחברה. 9שנתית15:30 11238500.7207/10/19מ"בע

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברנגדנגדמוצע לאשר חידוש כהונתו של מר יורם בן חיים כדירקטור בחברה. 10שנתית15:30 11238500.7207/10/19מ"בע
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מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

שנתית15:30 11238500.7207/10/19מ"בע

אירית שלומי כדירקטורית בלתי ' מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב. 11

√לארוב רגילעברבעדבעדתלויה בחברה

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

שנתית15:30 11238500.7207/10/19מ"בע

 כרואה החשבון BDO– מוצע למנות מחדש את משרד זיו האפט . 12

באסיפה יינתן דיווח לגבי שכרו של רואה , כמו כן. המבקר של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.החשבון המבקר

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61103651.3607/10/19מ"בע

ח "אג

נדחית

יחד עם תוצאות סדרות , אישור לאופן ספירת קולות המחזיקים באסיפה. 1

למרות כל הוראה אחרת בשטר : אגרות החוב האחרות נוסח ההחלטה

,  שעל סדר היום2להורות לנאמן כי ספירת הקולות בהחלטה , הנאמנות

תתבצע באופן שיספרו כלל קולות מחזיקי אגרות החוב משלושת הסדרות 

 (75%)ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ברוב הדרוש . במשותף 

. ('כח– ' כז- 'כו)בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב 

 לזימון 7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

כחלק בלתי נפרד ,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, המצורף

עברבעדללא המלצה.ל"מההחלטה הנ

רוב 

√לא88מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61103651.3607/10/19מ"בע

ח "אג

נדחית

על הצעת , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן. 2

להורות : מ נוסח ההחלטה"דמרי בניה ופיתוח בע. ח.ההסדר מטעם חברת י

על מסמכי הסדר , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, לנאמן לנהל משא ומתן

דמרי בניה . ח.מפורטים בהתאם להצעת עקרונות ההסדר מטעם חברת י

 25.9.2019כפי שפורסמה בדיווח מיידי מיום , ("המציעה")מ "ופיתוח בע

לרבות הסכם הפקדת הערבות , (2019-01-082992'' אסמכתא מס)

או , (2019-01-100027: אסמכתא) 26.9.2019שפורסם בדיווח מיידי מיום 

יובהר . ("הסדר דמרי")כל נוסח מעודכן יותר שיפורסם עד למועד ההצבעה 

אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו : כי

באסיפת המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית המשפט בקשר עם ההסדר 

כאמור והוא יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו , ככל שתכונס, המלא

החלטה סופית ומחייבת . והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט, באסיפה זו

בדבר הסדר מלא תתקבל רק לאחר שההליך המתאים יתקיים במסגרת 

-ח"תשע,  לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי320אישור הסדר מכוח סעיף 

על אף האמור התחייבות המחזיקים והנאמן . ("חוק חדלות פירעון") 2018

לבלעדיות ולאי העלאת הצעה חלופית אשר אינה מקיימת את השיפור 

מבוטלתללא המלצההמוסכם

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61103651.3607/10/19מ"בע

ח "אג

נדחית

על , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן. . 3

 ("מסמכי ההסדר")מסמכי הסדר מפורטים ונוסח בקשת כינוס אסיפות נושים 

עם המציע אשר הצעת ההסדר מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות 

הסדר . (1): ואלו הן ההצעות;   להלן4-  ו3ההסדר המפורטות בסעיפים 

ההסדר עם ")כהגדרתו להלן )הסדר דמרי . (2)או  (כהגדרתו להלן)לפידות 

 3נוסח ההחלטה בסעיף .    (לפי הענין" המציע הנבחר"או " המציע הנבחר

על , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן: זה

. ח.מסמכי הסדר מפורטים בהתאם להצעת עקרונות ההסדר מטעם חברת י

דמרי בנייה . ח.הצעת י: משמעו" הסדר דמרי. "מ"דמרי בניה ופיתוח בע

'' אסמכתא מס) 25.9.2019כפי שפורסמה בדיווח מיידי מיום , מ"ופיתוח בע

לרבות הסכם הפקדת הערבות שפורסם בדיווח מיידי , (2019-01-082992

ולרבות מכתב עדכון  (2019-01-100027: אסמכתא) 26.9.2019מיום 

או כל , (2019-01-085293: אסמכתא) 3.10.2019ההצעה שפורסם ביום 

כחלק .  ("הסדר דמרי")נוסח מעודכן יותר שיפורסם עד למועד ההצבעה 

מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן , ככל שתתקבל, בלתי נפרד מהחלטה זו

נגדללא המלצהיחד עם החברה והמציע הנבחר לשם כינוס אס, להגיש הודעה מתאימה

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61103651.3607/10/19מ"בע

ח "אג

נדחית

על , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן. . 4

 ("מסמכי ההסדר")מסמכי הסדר מפורטים ונוסח בקשת כינוס אסיפות נושים 

עם המציע אשר הצעת ההסדר מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות 

הסדר . (1): ואלו הן ההצעות;   להלן4-  ו3ההסדר המפורטות בסעיפים 

ההסדר עם ")כהגדרתו להלן )הסדר דמרי . (2)או  (כהגדרתו להלן)לפידות 

 4נוסח ההחלטה בסעיף .    (לפי הענין" המציע הנבחר"או " המציע הנבחר

על , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן: זה

מסמכי הסדר מפורטים בהתאם להצעת עקרונות ההסדר מטעם לפידות 

אשר , מ"הצעת לפידות קפיטל בע: משמעו" הסדר לפידות. "מ"קפיטל בע

, 15.8.2019, 14.8.2019מיום ]פורסמה על ידי החברה בדיווחים מיידים 

, 2019-01-084508: אסמכתאות) 27.8.2019-  ו21.8.2019, 19.8.2019

2019-01-085450 ,2019-01-086347 ,2019-01-0723962019-01-

וכן מיום  (בהתאמה- 2019-01-088783- ו072507,2019-01-086344

'' מס) 13.9.2019מיום , (2019-01-077454: אסמכתא'' מס) 4.9.2019

-2019-01: אסמכתא'' מס )29.9.2019מיום ,(2019-01-095971: אסמכתא

או כל נוסח , (2019-01-085296: אסמכתא )3.10.2019ומיום  (100213

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמעודכן אחר של

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61104311.3007/10/19מ"בע

ח "אג

נדחית

יחד עם תוצאות סדרות , אישור לאופן ספירת קולות המחזיקים באסיפה. 1

למרות כל הוראה אחרת בשטר : אגרות החוב האחרות נוסח ההחלטה

,  שעל סדר היום2להורות לנאמן כי ספירת הקולות בהחלטה , הנאמנות

תתבצע באופן שיספרו כלל קולות מחזיקי אגרות החוב משלושת הסדרות 

 (75%)ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ברוב הדרוש . במשותף 

. ('כח– ' כז- 'כו)בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב 

 לזימון 7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

כחלק בלתי נפרד ,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, המצורף

עברבעדללא המלצה.ל"מההחלטה הנ

רוב 

√לא88מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61104311.3007/10/19מ"בע

ח "אג

נדחית

על הצעת , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן. 2

להורות : מ נוסח ההחלטה"דמרי בניה ופיתוח בע. ח.ההסדר מטעם חברת י

על מסמכי הסדר , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, לנאמן לנהל משא ומתן

דמרי בניה . ח.מפורטים בהתאם להצעת עקרונות ההסדר מטעם חברת י

 25.9.2019כפי שפורסמה בדיווח מיידי מיום , ("המציעה")מ "ופיתוח בע

לרבות הסכם הפקדת הערבות , (2019-01-082992'' אסמכתא מס)

או , (2019-01-100027: אסמכתא) 26.9.2019שפורסם בדיווח מיידי מיום 

יובהר . ("הסדר דמרי")כל נוסח מעודכן יותר שיפורסם עד למועד ההצבעה 

אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו : כי

באסיפת המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית המשפט בקשר עם ההסדר 

כאמור והוא יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו , ככל שתכונס, המלא

החלטה סופית ומחייבת . והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט, באסיפה זו

בדבר הסדר מלא תתקבל רק לאחר שההליך המתאים יתקיים במסגרת 

-ח"תשע,  לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי320אישור הסדר מכוח סעיף 

על אף האמור התחייבות המחזיקים והנאמן . ("חוק חדלות פירעון") 2018

לבלעדיות ולאי העלאת הצעה חלופית אשר אינה מקיימת את השיפור 

מבוטלתללא המלצההמוסכם

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61104311.3007/10/19מ"בע

ח "אג

נדחית

על , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן. . 3

 ("מסמכי ההסדר")מסמכי הסדר מפורטים ונוסח בקשת כינוס אסיפות נושים 

עם המציע אשר הצעת ההסדר מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות 

הסדר . (1): ואלו הן ההצעות;   להלן4-  ו3ההסדר המפורטות בסעיפים 

ההסדר עם ")כהגדרתו להלן )הסדר דמרי . (2)או  (כהגדרתו להלן)לפידות 

 3נוסח ההחלטה בסעיף .    (לפי הענין" המציע הנבחר"או " המציע הנבחר

על , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן: זה

. ח.מסמכי הסדר מפורטים בהתאם להצעת עקרונות ההסדר מטעם חברת י

דמרי בנייה . ח.הצעת י: משמעו" הסדר דמרי. "מ"דמרי בניה ופיתוח בע

'' אסמכתא מס) 25.9.2019כפי שפורסמה בדיווח מיידי מיום , מ"ופיתוח בע

לרבות הסכם הפקדת הערבות שפורסם בדיווח מיידי , (2019-01-082992

ולרבות מכתב עדכון  (2019-01-100027: אסמכתא) 26.9.2019מיום 

או כל , (2019-01-085293: אסמכתא) 3.10.2019ההצעה שפורסם ביום 

כחלק .  ("הסדר דמרי")נוסח מעודכן יותר שיפורסם עד למועד ההצבעה 

מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן , ככל שתתקבל, בלתי נפרד מהחלטה זו

נגדללא המלצהיחד עם החברה והמציע הנבחר לשם כינוס אס, להגיש הודעה מתאימה

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61104311.3007/10/19מ"בע

ח "אג

נדחית

על , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן. . 4

 ("מסמכי ההסדר")מסמכי הסדר מפורטים ונוסח בקשת כינוס אסיפות נושים 

עם המציע אשר הצעת ההסדר מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות 

הסדר . (1): ואלו הן ההצעות;   להלן4-  ו3ההסדר המפורטות בסעיפים 

ההסדר עם ")כהגדרתו להלן )הסדר דמרי . (2)או  (כהגדרתו להלן)לפידות 

 4נוסח ההחלטה בסעיף .    (לפי הענין" המציע הנבחר"או " המציע הנבחר

על , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן: זה

מסמכי הסדר מפורטים בהתאם להצעת עקרונות ההסדר מטעם לפידות 

אשר , מ"הצעת לפידות קפיטל בע: משמעו" הסדר לפידות. "מ"קפיטל בע

, 15.8.2019, 14.8.2019מיום ]פורסמה על ידי החברה בדיווחים מיידים 

, 2019-01-084508: אסמכתאות) 27.8.2019-  ו21.8.2019, 19.8.2019

2019-01-085450 ,2019-01-086347 ,2019-01-0723962019-01-

וכן מיום  (בהתאמה- 2019-01-088783- ו072507,2019-01-086344

'' מס) 13.9.2019מיום , (2019-01-077454: אסמכתא'' מס) 4.9.2019

-2019-01: אסמכתא'' מס )29.9.2019מיום ,(2019-01-095971: אסמכתא

או כל נוסח , (2019-01-085296: אסמכתא )3.10.2019ומיום  (100213

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמעודכן אחר של

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61104800.0007/10/19מ"בע

ח "אג

נדחית

יחד עם תוצאות סדרות , אישור לאופן ספירת קולות המחזיקים באסיפה. 1

למרות כל הוראה אחרת בשטר : אגרות החוב האחרות נוסח ההחלטה

,  שעל סדר היום2להורות לנאמן כי ספירת הקולות בהחלטה , הנאמנות

תתבצע באופן שיספרו כלל קולות מחזיקי אגרות החוב משלושת הסדרות 

 (75%)ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ברוב הדרוש . במשותף 

. ('כח– ' כז- 'כו)בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב 

 לזימון 7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

כחלק בלתי נפרד ,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, המצורף

עברבעדללא המלצה.ל"מההחלטה הנ

רוב 

√לא83מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61104800.0007/10/19מ"בע

ח "אג

נדחית

על הצעת , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן. 2

להורות : מ נוסח ההחלטה"דמרי בניה ופיתוח בע. ח.ההסדר מטעם חברת י

על מסמכי הסדר , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, לנאמן לנהל משא ומתן

דמרי בניה . ח.מפורטים בהתאם להצעת עקרונות ההסדר מטעם חברת י

 25.9.2019כפי שפורסמה בדיווח מיידי מיום , ("המציעה")מ "ופיתוח בע

לרבות הסכם הפקדת הערבות , (2019-01-082992'' אסמכתא מס)

או , (2019-01-100027: אסמכתא) 26.9.2019שפורסם בדיווח מיידי מיום 

יובהר . ("הסדר דמרי")כל נוסח מעודכן יותר שיפורסם עד למועד ההצבעה 

אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו : כי

באסיפת המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית המשפט בקשר עם ההסדר 

כאמור והוא יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו , ככל שתכונס, המלא

החלטה סופית ומחייבת . והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט, באסיפה זו

בדבר הסדר מלא תתקבל רק לאחר שההליך המתאים יתקיים במסגרת 

-ח"תשע,  לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי320אישור הסדר מכוח סעיף 

על אף האמור התחייבות המחזיקים והנאמן . ("חוק חדלות פירעון") 2018

לבלעדיות ולאי העלאת הצעה חלופית אשר אינה מקיימת את השיפור 

מבוטלתללא המלצההמוסכם

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61104800.0007/10/19מ"בע

ח "אג

נדחית

על , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן. . 3

 ("מסמכי ההסדר")מסמכי הסדר מפורטים ונוסח בקשת כינוס אסיפות נושים 

עם המציע אשר הצעת ההסדר מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות 

הסדר . (1): ואלו הן ההצעות;   להלן4-  ו3ההסדר המפורטות בסעיפים 

ההסדר עם ")כהגדרתו להלן )הסדר דמרי . (2)או  (כהגדרתו להלן)לפידות 

 3נוסח ההחלטה בסעיף .    (לפי הענין" המציע הנבחר"או " המציע הנבחר

על , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן: זה

. ח.מסמכי הסדר מפורטים בהתאם להצעת עקרונות ההסדר מטעם חברת י

דמרי בנייה . ח.הצעת י: משמעו" הסדר דמרי. "מ"דמרי בניה ופיתוח בע

'' אסמכתא מס) 25.9.2019כפי שפורסמה בדיווח מיידי מיום , מ"ופיתוח בע

לרבות הסכם הפקדת הערבות שפורסם בדיווח מיידי , (2019-01-082992

ולרבות מכתב עדכון  (2019-01-100027: אסמכתא) 26.9.2019מיום 

או כל , (2019-01-085293: אסמכתא) 3.10.2019ההצעה שפורסם ביום 

כחלק .  ("הסדר דמרי")נוסח מעודכן יותר שיפורסם עד למועד ההצבעה 

מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן , ככל שתתקבל, בלתי נפרד מהחלטה זו

נגדללא המלצהיחד עם החברה והמציע הנבחר לשם כינוס אס, להגיש הודעה מתאימה

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61104800.0007/10/19מ"בע

ח "אג

נדחית

על , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן. . 4

 ("מסמכי ההסדר")מסמכי הסדר מפורטים ונוסח בקשת כינוס אסיפות נושים 

עם המציע אשר הצעת ההסדר מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות 

הסדר . (1): ואלו הן ההצעות;   להלן4-  ו3ההסדר המפורטות בסעיפים 

ההסדר עם ")כהגדרתו להלן )הסדר דמרי . (2)או  (כהגדרתו להלן)לפידות 

 4נוסח ההחלטה בסעיף .    (לפי הענין" המציע הנבחר"או " המציע הנבחר

על , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן: זה

מסמכי הסדר מפורטים בהתאם להצעת עקרונות ההסדר מטעם לפידות 

אשר , מ"הצעת לפידות קפיטל בע: משמעו" הסדר לפידות. "מ"קפיטל בע

, 15.8.2019, 14.8.2019מיום ]פורסמה על ידי החברה בדיווחים מיידים 

, 2019-01-084508: אסמכתאות) 27.8.2019-  ו21.8.2019, 19.8.2019

2019-01-085450 ,2019-01-086347 ,2019-01-0723962019-01-

וכן מיום  (בהתאמה- 2019-01-088783- ו072507,2019-01-086344

'' מס) 13.9.2019מיום , (2019-01-077454: אסמכתא'' מס) 4.9.2019

-2019-01: אסמכתא'' מס )29.9.2019מיום ,(2019-01-095971: אסמכתא

או כל נוסח , (2019-01-085296: אסמכתא )3.10.2019ומיום  (100213

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמעודכן אחר של

מנורה ביטוח

מוניציפל 

מיוחדת15:00 7110100.5010/10/19מ"בנק בע

ובכלל זה , מ"הארכת הסכם המיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע. 1

הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים הקבוע בהסכם המיזוג 

 לקובץ המצורף לדיווח 1.1לפרטים נוספים ראו סעיף . 2019 בדצמבר 1ליום 

עברבעדבעד.זה

רוב 

√לא99.98מיוחד

15:30 11130340.1410/10/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

התייעצות

 דיווח אודות המשא ומתן בעניין עסקת תהל 1: על סדר יומן של האסיפות. 1

 דיון והתייעצות של מחזיקי 2. ומתן הנחיות באשר להתקדמות המשא ומתן

או מחזיקי /י הנאמנים ו"אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע

√לאר.לדיוןדיוןדיון.אגרות החוב

15:30 11432700.1410/10/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

התייעצות

 דיווח אודות המשא ומתן בעניין עסקת תהל 1: על סדר יומן של האסיפות. 1

 דיון והתייעצות של מחזיקי 2. ומתן הנחיות באשר להתקדמות המשא ומתן

או מחזיקי /י הנאמנים ו"אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע

√לאר.לדיוןדיוןדיון.אגרות החוב

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג16:00 61104800.0010/10/19מ"בע

נוסח  ('סדרה כח)דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב . 1

לאשר לדחות את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב : ההחלטה

 23.10.2019אשר היום הקובע בגינה הינו ביום , של החברה ('סדרה כח)

המועד הקובע ידחה : למועדים הבאים, (5.11.2019יום התשלום קבוע ליום )

הריבית על קרן . 9.12.2019יום התשלום ידחה ליום . 25.11.2019ליום 

תמשיך להיצבר על פי  (ועל אף שנדחתה כאמור)אגרות החוב שלא שולמה 

כי למעט השינוי במועדי הריבית , יודגש. הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו

או נוסף בתנאי אגרות /כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו

למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה . או בשטר הנאמנות/החוב ו

מן המסחר בבורסה  ('סדרה כח)למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב 

ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות 

על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות  ('סדרה כח)החוב 

החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על 

. או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן/פי שטרי הנאמנות ו

 לזימון 7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 

עברבעדללא המלצהכח,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, המצורף

רוב 

√לא100מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג16:00 61104800.0010/10/19מ"בע

כ "ובסה, הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי הריבית מעת לעת. 2

 (מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו) יום במצטבר 60דחייה כוללת עד 

לאחר התייעצות עם נציגות מחזיקי , להסמיך את הנאמן: נוסח ההחלטה

בתקופות שלא , לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הריבית, אגרות החוב

ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה ,  ימים כל דחייה30יעלו על 

הריבית על קרן אגרות החוב שלא . (באופן מצטבר) יום 60זו לא יעלה על 

תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר  (ועל אף שנדחתה כאמור)שולמה 

יודגש כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט בסעיף . הנאמנות על תיקוניו

או בשטר /או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו

דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק , למען הסר ספק. הנאמנות

מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת  ('סדרה כח)מסדרת אגרות החוב 

משום ויתור או מחילה של , ואו בהחלטה באם תתקבל, ההחלטה כאמור

על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות  ('סדרה כח)מחזיקי אגרות החוב 

המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי 

. או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן/שטר הנאמנות ו

עברבעדללא המלצה7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 

רוב 

√לא99.54מיוחד

מנורה ביטוח

מוניציפל 

שנתית15:00 7110100.4622/10/19מ"בנק בע

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שהסתיימה . 1

 לקובץ המצורף 1.1לפרטים נוספים ראו סעיף . 2018 בדצמבר 31ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.לדיווח זה

מנורה ביטוח

מוניציפל 

שנתית15:00 7110100.4622/10/19מ"בנק בע

 (Deloitte)ח בריטמן אלמגור זהר "אישור מינוי מחדש של משרד רו. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.כרואה חשבון מבקר לבנק והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

מנורה ביטוח

סטרווד 

ווסט 

ח"אג12:00 11435440.1423/10/19לימיטד

דיווח מאת היועצים המשפטיים והכלכליים של הנאמן ושל מחזיקי אגרות . 1

√לאר.לדיוןדיוןדיוןהחוב בדבר האירועים וההתפתחויות ממועד מינויים ועד למועד האסיפה

מנורה ביטוח

סטרווד 

ווסט 

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדבר מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב. 2ח"אג12:00 11435440.1423/10/19לימיטד

מנורה ביטוח

סטרווד 

ווסט 

√לאר.לדיוןדיוןדיוןאו מחזיקי אגרות החוב/דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו. 3ח"אג12:00 11435440.1423/10/19לימיטד

מנורה ביטוח

סטרווד 

ווסט 

ח"אג12:00 11435440.1423/10/19לימיטד

דיווח מאת יועציה המשפטיים והכלכליים של הנאמן ושל מחזיקי אגרות . 

החוב בדבר המרצת הפתיחה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב  

√לאר.לדיוןדיוןדיוןלזימון האסיפה'' המצורפת כנספח א



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

ח"אג20:00 11130340.1423/10/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

 לפיו לאחר ביצוע בדיקת 10.10.2019בהמשך לדיווח החברה מיום : רקע. 1

קיבלה החברה מכתב כוונות מעודכן לביצוע השקעה בחברת , נאותות

Group International V.B Tahal ("תהל") , על ידיFIMI Opportunity 

מתבקשים , ל"על פי העקרונות המפורטים בדיווח החברה הנ, ("קרנות פימי")

אשר , המחזיק הרשום. מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם כמפורט להלן

אישור .1: מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן, פרטיו רשומים לעיל

, בתיאום עם הנאמן, לקדם משא ומתן, אינדיקטיבי ולא מחייב לחברה

על מסמכי עסקת השקעה , היועצים המשפטיים ונציגות מחזיקי אגרות החוב

בהתאם לעקרונות העסקה שפורטו בדיווח החברה מיום , בתהל

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות ) 10.10.2019

לאשר לחברה באופן אינדיקטיבי ולא : נוסח ההחלטה. (המיוצגים בהצבעה

היועצים המשפטיים ונציגות , בתיאום עם הנאמן, לקדם משא ומתן, מחייב

בהתאם לעקרונות , על מסמכי עסקת השקעה בתהל, מחזיקי אגרות החוב

-2019-01: אסמכתא) 10.10.201העסקה שפורטו בדיווח החברה מיום 

 זה הינה אינדיקטיבית בלבד ואופן 1ההצבעה בסעיף : יובהר כי. (102955

 זה זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו 1ההצבעה של מחזיק בסעיף 

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהבאסיפת המחזיקים

ח"אג20:00 11432700.1423/10/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

 לפיו לאחר ביצוע בדיקת 10.10.2019בהמשך לדיווח החברה מיום : רקע. 1

קיבלה החברה מכתב כוונות מעודכן לביצוע השקעה בחברת , נאותות

Group International V.B Tahal ("תהל") , על ידיFIMI Opportunity 

מתבקשים , ל"על פי העקרונות המפורטים בדיווח החברה הנ, ("קרנות פימי")

אשר , המחזיק הרשום. מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם כמפורט להלן

אישור .1: מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן, פרטיו רשומים לעיל

, בתיאום עם הנאמן, לקדם משא ומתן, אינדיקטיבי ולא מחייב לחברה

על מסמכי עסקת השקעה , היועצים המשפטיים ונציגות מחזיקי אגרות החוב

בהתאם לעקרונות העסקה שפורטו בדיווח החברה מיום , בתהל

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות ) 10.10.2019

לאשר לחברה באופן אינדיקטיבי ולא : נוסח ההחלטה. (המיוצגים בהצבעה

היועצים המשפטיים ונציגות , בתיאום עם הנאמן, לקדם משא ומתן, מחייב

בהתאם לעקרונות , על מסמכי עסקת השקעה בתהל, מחזיקי אגרות החוב

-2019-01: אסמכתא) 10.10.201העסקה שפורטו בדיווח החברה מיום 

 זה הינה אינדיקטיבית בלבד ואופן 1ההצבעה בסעיף : יובהר כי. (102955

 זה זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו 1ההצבעה של מחזיק בסעיף 

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהבאסיפת המחזיקים

מנורה ביטוח

מגדל 

אחזקות 

ביטוח 

ופיננסים 

מיוחדת12:00 10811650.3324/10/19מ"בע

ר דירקטוריון מגדל שוקי הון "אישור תנאי העסקה של מר ישראל אליהו כיו. 1

חברה בת של החברה מוצע לאשר את תנאי כהונתו של מר , מ"בע (1965)

ר "בתפקיד יו, בעל השליטה בחברה, בנו של מר שלמה אליהו, ישראל אליהו

חברה בת בבעלות ובשליטה מלאה , מ"בע (1965)דירקטוריון מגדל שוקי הון 

 1ר מגדל שוקי הון מיום "המכהן כיו, ("מגדל שוקי הון")של החברה 

. 2019 בספטמבר 1אישור תנאי הכהונה יהיה בתוקף מיום . 2014בפברואר 

עברבעדבעד.לדוח העסקה' לפרטים נוספים בדבר תנאי ההעסקה ראו להלן חלק א

רוב 

√לא94.38מיוחד

מנורה ביטוח

כלל 

החזקות 

עסקי 

ביטוח 

15:00 2240140.6727/10/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה 

 31 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 2018 בדצמבר 31ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2018בדצמבר 



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

כלל 

החזקות 

עסקי 

ביטוח 

15:00 2240140.6727/10/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

גבאי את , פורר, אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט. 2

כרואי החשבון ' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' קסירר ושות

שתסתיים במועד )המבקרים המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת 

 למינוי רואי 2020אישור אסיפת בעלי מניות של החברה שתתכנס בשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעד.(חשבון מבקרים לחברה

מנורה ביטוח

כלל 

החזקות 

עסקי 

ביטוח 

15:00 2240140.6727/10/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

, ר דירקטוריון החברה"של יו, לתקופת כהונה נוספת, אישור מינוי מחדש. 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.המכהן כדירקטור רגיל בחברה, מר דני נוה

מנורה ביטוח

כלל 

החזקות 

עסקי 

ביטוח 

15:00 2240140.6727/10/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

של מר אברהם קנובל המכהן , לתקופת כהונה נוספת, אישור מינוי מחדש. 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.כדירקטור רגיל בחברה

מנורה ביטוח

כלל 

החזקות 

עסקי 

ביטוח 

15:00 2240140.6727/10/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

ורדה אלשייך ' של הגב, לתקופת כהונה נוספת, אישור מינוי מחדש. 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה

מנורה ביטוח

כלל 

החזקות 

עסקי 

ביטוח 

15:00 2240140.6727/10/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 (מלי)חנה מזל ' של הגב, לתקופת כהונה נוספת, אישור מינוי מחדש. 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.מרגליות המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה

מנורה ביטוח

כלל 

החזקות 

עסקי 

ביטוח 

15:00 2240140.6727/10/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

מינוי מחדש של מר סמי מועלם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה . 7

עברבעדבעד.בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה,  שנים3של  (שניה)

רוב 

√לא90.81מיוחד

מנורה ביטוח

כלל 

החזקות 

עסקי 

ביטוח 

15:00 2240140.6727/10/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

' אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בנוסח המצורף כנספח ב. 8

עברבעדבעד.א לחוק החברות267לדוח המידי בהתאם לסעיף 

רוב 

√לא70.57מיוחד

מנורה ביטוח

החברה 

לישראל 

מיוחדת10:00 5760170.9729/10/19מ"בע

בנוסח , לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה. 1

עברבעדבעד.ח זימון האסיפה"כאמור בדו, לדוח זימון האסיפה' ב כנספח א"הרצ

רוב 

√לא80.82מיוחד

מנורה ביטוח

החברה 

לישראל 

מיוחדת10:00 5760170.9729/10/19מ"בע

כאמור , מישוד-טלי בליש' לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי לגב. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.בדוח זימון האסיפה

מנורה ביטוח

החברה 

לישראל 

מיוחדת10:00 5760170.9729/10/19מ"בע

למנות מר יעקב עמידרור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת . 3

אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה , החל ממועד אישור האסיפה, בת שלוש שנים

עברבעדבעד.ח זימון האסיפה"כאמור בדו

רוב 

√לא99.85מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

מהדרין 

מיוחדת14:00 6860140.2729/10/19מ"בע

חברת בת , מ"אישור מכירת מלוא זכויותיה של חברת פרי אור בע. 1

במקרקעין המצויים , ("פרי אור")המוחזקת בבעלות מלאה של החברה 

 בשטח כולל של 4663 בגוש 2במועצה האזורית גדרות הידועים גם כחלקה 

אשר החברה , מ"לחברת גב ים לקרקעות בע, ("הנכס") דונם 38.727

הנה בעלת עניין בה , בעלת השליטה בחברה, מ"לנכסים ובנין בע

מ כחוק "ח בתוספת מע" מיליון ש107- בתמורה לסך כולל של כ, ("הרוכשת")

עברבעדבעד.(לפי העניין, "העסקה- "ו" התמורה")

רוב 

√לא98.62מיוחד

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

שנתית14:00 10834841.0129/10/19מ"בע

1 .Approval of the re-appointment of Kesselman &amp ;

Kesselman, independent certified public accountants in Israel 

and a member of PricewaterhouseCoopers International Limited 

group, as the Company's auditor for the period ending at the 

close of the next annual general meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

שנתית14:00 10834841.0129/10/19מ"בע

2 .Discussion of the auditor’s remuneration for the year ended 

December 31, 2018, as determined by the Audit Committee and 

by the Board of Directors, and the report of the Board of 

Directors with respect to the remuneration paid to the auditor 

and its affiliates for the year ended December 31, 2018.לאר.לדיוןדיוןדיון√

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

שנתית14:00 10834841.0129/10/19מ"בע

3 .Discussion of the Company’s audited financial statements for 

the year ended December 31, 2018 and the report of the Board 

of Directors for such period.לאר.לדיוןדיוןדיון√

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

שנתית14:00 10834841.0129/10/19מ"בע

4 .Approval of the re-election of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon 

Shalev, Mr. Tomer Bar-Zeev, Mr. Sumeet Jaisinghani, Mr. Barak 

Pridor, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arieh Saban, Mr. Yehuda 

Saban, Mr. Arie (Arik) Steinberg and Mr. Ori Yaron and to serve 

as directors of the Company until the close of the next annual 

general meeting, unless their office becomes vacant earlier in 

accordance with the provisions of the Israeli Companies Law 

and the Company’s Articles of Association.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

שנתית14:00 10834841.0129/10/19מ"בע

5 .(A) approval of the Compensation of Mr. Adam Chesnoff, Mr .

Elon Shalev, Mr. Tomer Bar-Zeev, Mr. Sumeet Jaisinghani, Mr .

Barak Pridor, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arieh Saban, Mr. Yehuda 

Saban and Mr. Ori Yaron; (B) approval and ratification of the 

reimbursement of Reasonable Expenses of each of the directors 

listed above in clause (A); (C) approval that the directors listed 

above in clause (A) will continue to benefit from the Company's 

existing D&amp;O insurance policy; and (D) approval that the 

directors listed above in clause (A) who have indemnification 

and release letters will continue to benefit from their existing 

indemnification and release letters which will continue in full 

force and effect;בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

שנתית14:00 10834841.0129/10/19מ"בע

6 .(A) approval of the Compensation of Ms. Osnat Ronen and 

Mr. Arie Steinberg; (B) approval and ratification of the 

reimbursement of Reasonable Expenses of Ms. Osnat Ronen 

and Mr. Arie Steinberg; (C) approval that Ms. Osnat Ronen and 

Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from the Company's 

existing D&amp;O insurance policy; and (D) approval that Ms .

Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg who have indemnification 

and release letters will continue to benefit from them which will 

continue in full force and effect.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

שנתית14:00 10834841.0129/10/19מ"בע

7 .Approval of the renewal of the Company's Compensation 

Policy for Office Holdersבעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

שנתית14:00 10834841.0129/10/19מ"בע

8 .Do your holdings and your vote DO NOT require the consent 

of the Israeli Minister of Communications pursuant to (i) Sections 

21 (Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-

Ownership) of the Company’s General License for the Provision 

of Mobile Radio Telephone Services using the Cellular Method 

in Israel dated April 7, 1998, as amended (the “License”); or (ii) 

any other license granted to Partner, directly or indirectly. Voding 

FOR means that you agree that your vote does not require the 

consent of the Israeli Minister of Communications. For your 

convenience, a translation of sections 21-24 to the License is 

attached as Annex “E” to the Proxy Statement distributed with 

this Deed of Vote.בעדללא המלצה

ננעלה 

ללא 

קבלת 

√לאר.להחלטות

מנורה ביטוח

פז חברת 

הנפט 

מיוחדת15:00 11000070.6230/10/19מ"בע

מדיניות התגמול המוצעת . אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה

לדוח זימון האסיפה ועליה מסומנים התיקונים שנעשו ' מצורפת כנספח א

ביחס למדיניות התגמול שאושרה לאחרונה על ידי האסיפה הכללית של 

עברבעדבעד.2016 באוגוסט 25החברה ביום 

רוב 

√לא75.92מיוחד

מנורה ביטוח

פז חברת 

הנפט 

עברנגדבעד.ח" מיליון ש3ל החברה בסך של "אישור מענק פרישה מיוחד למנכ. 2מיוחדת15:00 11000070.6230/10/19מ"בע

רוב 

√לא57.09מיוחד

מנורה ביטוח

הראל 

השקעות 

בביטוח 

ושרותים 

פיננסים 

עברנגדבעדל החברה"אישור התקשרות עם מר מישל סיבוני המכהן כמנכ. 1מיוחדת14:00 5850180.6331/10/19מ"בע

רוב 

√לא72.82מיוחד


