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שנתית10:00 11550190.0301/05/19. אינק

1 .Elect members of the Board of Directors for a one-year term 

expiring at the 2020 Annual Meeting of Shareholders. Nominees :

1a. Marcello V. Bottoliלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אינטרנשיו

נל 

פליוורס 

אנד 

פראגרנסס

√לארוב רגילעברבעדבעד1b. Dr. Linda Buck. 2שנתית10:00 11550190.0301/05/19. אינק

מנורה ביטוח

אינטרנשיו

נל 

פליוורס 

אנד 

פראגרנסס

√לארוב רגילעברבעדבעד1c. Michael L. Ducker. 3שנתית10:00 11550190.0301/05/19. אינק

מנורה ביטוח

אינטרנשיו

נל 

פליוורס 

אנד 

פראגרנסס

√לארוב רגילעברבעדבעד1d. David R. Epstein.  4שנתית10:00 11550190.0301/05/19. אינק

מנורה ביטוח

אינטרנשיו

נל 

פליוורס 

אנד 

פראגרנסס

√לארוב רגילעברבעדבעד.1e. Roger W. Ferguson, Jr.  5שנתית10:00 11550190.0301/05/19. אינק

מנורה ביטוח

אינטרנשיו

נל 

פליוורס 

אנד 

פראגרנסס

√לארוב רגילעברבעדבעד1f. John F. Ferraro. 6שנתית10:00 11550190.0301/05/19. אינק

מנורה ביטוח

אינטרנשיו

נל 

פליוורס 

אנד 

פראגרנסס

√לארוב רגילעברבעדבעד1g. Andreas Fibig. 7שנתית10:00 11550190.0301/05/19. אינק

מנורה ביטוח

אינטרנשיו

נל 

פליוורס 

אנד 

פראגרנסס

√לארוב רגילעברבעדבעד1h. Christina Gold. 8שנתית10:00 11550190.0301/05/19. אינק

31052019 עד תאריך 01052019השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 
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מנורה ביטוח

אינטרנשיו

נל 

פליוורס 

אנד 

פראגרנסס

√לארוב רגילעברבעדבעד1i. Katherine M. Hudson. 9שנתית10:00 11550190.0301/05/19. אינק

מנורה ביטוח

אינטרנשיו

נל 

פליוורס 

אנד 

פראגרנסס

√לארוב רגילעברבעדבעד1j. Dale F. Morrison. 10שנתית10:00 11550190.0301/05/19. אינק

מנורה ביטוח

אינטרנשיו

נל 

פליוורס 

אנד 

פראגרנסס

√לארוב רגילעברבעדבעד1k. Stephen Williamson. 11שנתית10:00 11550190.0301/05/19. אינק

מנורה ביטוח

אינטרנשיו

נל 

פליוורס 

אנד 

פראגרנסס

שנתית10:00 11550190.0301/05/19. אינק

12 .Ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP as our 

independent registered public accounting firm for the 2019 fiscal 

year.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אינטרנשיו

נל 

פליוורס 

אנד 

פראגרנסס

שנתית10:00 11550190.0301/05/19. אינק

13 .Approve, on an advisory basis, the compensation of our 

named executive officers in 2018.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

-חברת גב

ים 

לקרקעות 

מיוחדת14:00 7590190.2901/05/19מ"בע

לתקופה של שלוש , חוה שכטר כדירקטורית חיצונית בחברה' מינוי גב. 1

עברבעדבעד.החל ממועד אישור האסיפה, שנים

רוב 

√לא91מיוחד

מנורה ביטוח

-חברת גב

ים 

לקרקעות 

מיוחדת14:00 7590190.2901/05/19מ"בע

אישור מחדש של הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה . 2

עברבעדבעד.כפי שיכהנו בה מעת לעת, אשר נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם

רוב 

√לא76.07מיוחד

מנורה ביטוח

-חברת גב

ים 

לקרקעות 

מיוחדת14:00 7590190.2901/05/19מ"בע

ר הדירקטוריון של "בגין הוצאות יו, אישור תשלום או החזר הוצאות. 3

עברבעדבעד.ר דירקטוריון החברה בישראל"החברה בקשר עם מילוי תפקידו כיו

רוב 

√לא90.8מיוחד
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מנורה ביטוח

חברה 

לנכסים 

ולבנין 

מיוחדת15:00 6990170.6201/05/19מ"בע

אישור מחדש של מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה מקרב בעלי . 1

או שיכהנו /המכהנים ו, או קרוביהם/כפי שיהיו מעת לעת ו, שליטה בחברה

 (גם לפני הענקת כתב השיפוי)בחברה מעת לעת וזאת בגין פעולותיהם 

פי בקשתה - בתוקף כהונתם בחברה וכן בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם על

של החברה כנושאי משרה בחברה אחרת אשר החברה מחזיקה בה מניות 

√לארוב רגילעברבעדבעד.או שלחברה עניין כלשהו בה

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

16:00 11392031.9901/05/19מ"שנס בע

ח "אג

התייעצות

כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת חברי הנציגות "דיווח ועדכון מאת ב. 1

 14.4.2019בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 

וכן דיון בדבר האפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות , ועד למועד האסיפה

החוב לצורך הגנה על זכויותיהם ובכלל כך הצגת חלופות השקעה על ידי 

√לאדיוןדיוןדיון.חברי הנציגות

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

16:00 11392031.9901/05/19מ"שנס בע

ח "אג

√לאדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו. 2התייעצות

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

14:00 11076630.7302/05/19מ"שנס בע

מיוחדת 

נדחית

1 .To approve the new Compensation Policy attached to the 

Proxy Statement as Exhibit A for a period of three (3) years.בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

14:00 11076630.7302/05/19מ"שנס בע

מיוחדת 

נדחית

2 .To authorize the Compensation Committee and the Board of 

Directors to implement the Compensation Policy’s provisions 

regarding the purchase of insurance for officers and directors.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

איסתא 

ליינס 

חברת 

נסיעות 

של 

הסטודנטי

ם 

בישראל 

שנתית10:00 10810741.3905/05/19מ"בע

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018 בדצמבר 31ביום 

מנורה ביטוח

איסתא 

ליינס 

חברת 

נסיעות 

של 

הסטודנטי

ם 

בישראל 

שנתית10:00 10810741.3905/05/19מ"בע

דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018שירותים נוספים בשנת 
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שנתית10:00 10810741.3905/05/19מ"בע

כרואי , מינוי מחדש של משרד רואי החשבון דלויט ברייטמן אלמגור זהר. 3

לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית , החשבון המבקרים של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעדוהסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

איסתא 

ליינס 

חברת 

נסיעות 

של 

הסטודנטי

ם 

בישראל 

שנתית10:00 10810741.3905/05/19מ"בע

הארכת כהונתו של מרדכי קרת לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד . 4

√לארוב רגילעברנגדנגדלאסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

איסתא 

ליינס 

חברת 

נסיעות 

של 

הסטודנטי

ם 

בישראל 

שנתית10:00 10810741.3905/05/19מ"בע

הארכת כהונתו של עמיחי גרין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד . 5

√לארוב רגילעברנגדנגדלאסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

איסתא 

ליינס 

חברת 

נסיעות 

של 

הסטודנטי

ם 

בישראל 

שנתית10:00 10810741.3905/05/19מ"בע

הארכת כהונתו של ערן זמורה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד . 6

√לארוב רגילעברנגדנגדלאסיפה השנתית הבאה של החברה
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שנתית10:00 10810741.3905/05/19מ"בע

הארכת כהונתו של אהוד רובינשטיין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד . 7

√לארוב רגילעברנגדנגדלאסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

איסתא 

ליינס 

חברת 

נסיעות 

של 

הסטודנטי

ם 

בישראל 

שנתית10:00 10810741.3905/05/19מ"בע

הארכת כהונתו של שחר בוצר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד . 8

√לארוב רגילעברנגדנגדלאסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

איסתא 

ליינס 

חברת 

נסיעות 

של 

הסטודנטי

ם 

בישראל 

שנתית10:00 10810741.3905/05/19מ"בע

הארכת כהונתו של גרא וינר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד לאסיפה . 9

√לארוב רגילעברנגדנגדהשנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

איסתא 

ליינס 

חברת 

נסיעות 

של 

הסטודנטי

ם 

בישראל 

√לארוב רגילעברנגדנגדמינוי מר אבי שומר כדירקטור בחברה. 10שנתית10:00 10810741.3905/05/19מ"בע
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עברבעדבעד שנים3- ב, אישור הארכת כהונתו של הדירקטור החיצוני מר עופר גת. 11שנתית10:00 10810741.3905/05/19מ"בע

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

ביג מרכזי 

קניות 

מיוחדת16:00 10972600.5705/05/19מ"בע

מבעלי , אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ ממר יהודה נפתלי

 לדוח זימון 2.1וזאת על פי התנאים המפורטים בסעיף , השליטה בחברה

לא עברנגדנגד.2019 ביולי 1בתוקף החל מיום , האסיפה המצורף

רוב 

√לא73.72מיוחד

מנורה ביטוח

ביג מרכזי 

קניות 

מיוחדת16:00 10972600.5705/05/19מ"בע

ר "אשר עתיד לכהן כיו, אישור תנאי כהונתו של מר איתן בר זאב. 2

 לדוח זימון 2.2וזאת על פי התנאים המפורטים בסעיף , דירקטוריון החברה

√לארוב רגילעברנגדנגד.2019 ביולי 1בתוקף החל מיום , האסיפה המצורף

מנורה ביטוח

ביג מרכזי 

קניות 

מיוחדת16:00 10972600.5705/05/19מ"בע

ל "אשר עתיד לכהן כמנכ, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר חי גאליס. 3

 לדוח זימון האסיפה 2.3וזאת על פי התנאים המפורטים בסעיף , החברה

לא עברנגדנגד.2019 ביולי 1בתוקף החל מיום , המצורף

רוב 

√לא64.56מיוחד

מנורה ביטוח

ביג מרכזי 

קניות 

מיוחדת16:00 10972600.5705/05/19מ"בע

' בנוסח המצורף כנספח א, אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. 4

 ביולי 1בתוקף החל מיום ,  לדוח2.4כמפורט בסעיף , לדוח זימון האסיפה

לא עברנגדנגד.2019

רוב 

√לא81.68מיוחד

מנורה ביטוח

פתאל 

החזקות 

(1998) 

מיוחדת16:00 11434290.0105/05/19מ"בע

, אסף פתאל ויובל פתאל, ה נדב פתאל"אישור מתן התחייבות לשיפוי לה. 1

עברבעדבעד.בעל השליטה בה, ל החברה"ר ומנכ"יו- בניו של מר דוד פתאל 

רוב 

√לא99.97מיוחד

מנורה ביטוח

פתאל 

החזקות 

(1998) 

מיוחדת16:00 11434290.0105/05/19מ"בע

, אסף פתאל ויובל פתאל, ה נדב פתאל"אישור מתן התחייבות לפטור לה. 2

עברבעדבעד.בעל השליטה בה, ל החברה"ר ומנכ"יו- בניו של מר דוד פתאל 

רוב 

√לא71.03מיוחד

מנורה ביטוח

פתאל 

החזקות 

(1998) 

מיוחדת16:00 11434290.0105/05/19מ"בע

דירקטור , אישור שינוי לא מהותי בתנאי העסקה של מר שחר עקה. 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.ל הכספים החברה"וסמנכ

מנורה ביטוח

מליסרון 

מיוחדת14:00 3230140.4606/05/19מ"בע

לאשר את מינויו של מר שלמה זהר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת . 1

עברבעדבעדכהונה של שלוש שנים המתחילה במועד אישור האסיפה הכללית

רוב 

√לא99.83מיוחד

מנורה ביטוח

מליסרון 

מיוחדת14:00 3230140.4606/05/19מ"בע

רינת גזית לתקופת כהונה שנייה כדירקטורית ' לאשר את מינויה של גב. 2

לתקופה בת , היינו)החל מתום תקופת כהונתה הראשונה , חיצונית בחברה

עברבעדבעד(26.5.2019-שלוש שנים שתחילתה ביום ה

רוב 

√לא95.66מיוחד



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

גן שמואל 

מיוחדת15:00 5320100.0206/05/19מ"מזון בע

תמר ' מוצע למנות את גב. תמר כפיר כדירקטורית חיצונית בחברה' מינוי גב

, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, כפיר לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה

דירקטור חיצוני בחברה , שתחל במועד סיום כהונתו של מר אמנון ברודי

תמר כפיר כנדרש על פי ' לפרטים אודות גב. (23.06.2019החל מיום , קרי)

' ר, 1970-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים) בתקנות ניירות ערך 26תקנה 

. אשר האמור בו נכלל להלן על דרך ההפניה,  בהודעת זימון האסיפה1סעיף 

על שאלון והצהרה , בין היתר, בהסתמך, להערכת דירקטוריון החברה

, תמר כפיר הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית' גב, שמסרה

 לחוק החברות ובתקנות המומחיות 240כמשמעות מונח זה בסעיף 

שתמר כפיר כדירקטורית בעלת ' הצהרת כשירותה של גב. והכשירות

 לחוק 241- ו' ב224בהתאם להוראות סעיפים , מומחיות חשבונאית ופיננסית

עם מינויה כדירקטורית . לדוח זימון האסיפה' מצורפת כנספח א, החברות

תמר כפיר זכאית לגמול שנתי ולגמול ישיבה ' תהיה גב, חיצונית בחברה

וזאת בהתחשב בדרגתה של , בשיעור הקבוע כמשמעותו בתקנות הגמול

כפי , וכן להסדרי הביטוח וההתחייבות לשיפוי, כפי שתהא מעת לעת, החברה

בהתאם לתנאים החלים על יתר הדירקטורים ונושאי , שיהיו מעת לעת

לדוח התקופתי של ' בפרק ד' א29כמפורט בתקנה , המשרה בחברה

תמר כפיר כדירקטורית ' מוצע למנות את גב: ההחלטה המוצעת. החברה

עברבעדבעד.23.06.2019שתחל ביום , לתקופת כהונה בת שלוש שנים, חיצונית בחברה

רוב 

√לא99.73מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61103651.3306/05/19מ"בע

ח "אג

נדחית

למכירת  ( להלן1-3שבסעיפים )בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות . 1

מ "מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע

בחברת ישראל קנדה ניהול , במישרין ובעקיפין (חלק החברה)("אלון")

לאשר לדירקטוריון : נוסח ההחלטה ("חברת המפעיל")מ "כבישים מהירים בע

למכירת אחזקותיהן , (כהגדרתה להלן)החברה לבצע קיבול של הצעת קיסטון 

: בחברת המפעיל, במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)של החברה ושל אלון 

כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים מיידיים מיום - קיסטון ריט בע״מ . (1)

 23.4.2019מיום , (2019-01-040600- ו01-2019040198-) 28.4.2019

-2019-01) 15.4.2019ומיום  (2019-01-039823-  ו2019-01-040012)

או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד , (037453

מוותרים מחזיקי , כחלק מהחלטה זו ("הצעת קיסטון")למועד נעילת ההצבעה 

כלפי החברה , (ככל שיהיו)ואו תביעות /או דרישות /אגרות החוב על טענות ו

ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול 

, להסרת ספק, לרבות, או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות/ההצעה ו

מכירת אחזקות החברה בחברות , ובכלל זאת, תוצאותיהן האפשריות

או למי מבעלי /למציעה ו, כולן או חלקן, או מכירתן/המפעיל בהתאם להצעה ו

ללא המלצהמנ

הורד 

מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

היום

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

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61103651.3306/05/19מ"בע

ח "אג

נדחית

למכירת  ( להלן1-3שבסעיפים )בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות . 2

מ "מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע

בחברת ישראל קנדה ניהול , במישרין ובעקיפין (חלק החברה)("אלון")

לאשר לדירקטוריון : נוסח ההחלטה ("חברת המפעיל")מ "כבישים מהירים בע

למכירת , (כהגדרתה להלן)הפניקס /החברה לבצע קיבול של הצעת כלל

בחברת , במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)אחזקותיהן של החברה ושל אלון 

הפניקס חברה - מ ול"גופים הקשורים לכלל חברה לביטוח בע. (2): המפעיל

-2019) 22.4.2019כפי שפורסמה בדיווחים מיידיים מיום – מ "לביטוח בע

או כל נוסח מעודכן , (2019-01-040000 )23.4.2019וביום  (01-039763

הצעת ")ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה 

מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות , כחלק מהחלטה זו ("הפניקס/ כלל

כלפי החברה ונושאי המשרה , (ככל שיהיו)ואו תביעות /או דרישות /ו

או /והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו

תוצאותיהן , להסרת ספק, לרבות, ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות

מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם , ובכלל זאת, האפשריות

או למי מבעלי מניות האחרים /למציעה ו, כולן או חלקן, או מכירתן/להצעה ו

ללא המלצהבחברות ה

הורד 

מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61103651.3306/05/19מ"בע

ח "אג

נדחית

למכירת  ( להלן1-3שבסעיפים )בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות . 3

מ "מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע

בחברת ישראל קנדה ניהול , במישרין ובעקיפין (חלק החברה)("אלון")

לאשר לדירקטוריון : נוסח ההחלטה ("חברת המפעיל")מ "כבישים מהירים בע

למכירת , (כהגדרתה להלן)החברה לבצע קיבול של הצעת דור אלון 

בחברת , במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)אחזקותיהן של החברה ושל אלון 

כפי שפורסם בדיווח – מ "בע (1988)דור אלון אנרגיה בישראל . (3): המפעיל

או כל נוסח מעודכן ביותר , (201901-040024-) 23.4.2019מיידי מיום 

 ("הצעת דור אלון")שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה 

ואו /או דרישות /מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו, כחלק מהחלטה זו

כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה , (ככל שיהיו)תביעות 

או ההתקשרות בעסקה עם אלו /בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו

מכירת , ובכלל זאת, תוצאותיהן האפשריות, להסרת ספק, לרבות, מהמציעות

כולן או , או מכירתן/אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה ו

בהתאם , או למי מבעלי מניות האחרים בחברות המפעיל/למציעה ו, חלקן

ללא המלצהסעיף")למנגנונים הקבועים בהסכמי בעלי המניות של חברות המפעיל 

הורד 

מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

היום

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

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61103651.3306/05/19מ"בע

ח "אג

נדחית

למכירת  ( להלן5-  ו4שבסעיפים )בחירה של אחת מבין שתי ההצעות . . 4

מ "מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע

בחברת ישראל קנדה ניהול , במישרין ובעקיפין (חלק החברה)("אלון")

לאשר :   נוסח ההחלטה  ("חברת המפעיל")מ "כבישים מהירים בע

, (כהגדרתה להלן)לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת קיסטון 

, במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון 

כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים - קיסטון ריט בע״מ . (1):   בחברת המפעיל

מיום , (2019-01-040600- ו2019-01-040198) 28.4.2019מיידיים מיום 

 15.4.2019ומיום , (2019-01-039823-  ו2019-01-040012) 23.4.2019

או , (2019-01-042820: אסמכתא) 2.5.2019ומיום  (2019-01-037453)

כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת 

מוותרים מחזיקי אגרות , כחלק מהחלטה זו.  ("הצעת קיסטון")ההצבעה 

כלפי החברה ונושאי , (ככל שיהיו)ואו תביעות /או דרישות /החוב על טענות ו

המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה 

, להסרת ספק, לרבות, או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות/ו

מכירת אחזקות החברה בחברות , ובכלל זאת, תוצאותיהן האפשריות

ללא המלצההמפעיל בהתאם להצעה

נבחרה 

חלופה 

אחרת

נבחרה 

חלופה 

אחרת

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61103651.3306/05/19מ"בע

ח "אג

נדחית

למכירת מלוא  ( 5-  ו4שבסעיפים )בחירה של אחת מבין שתי ההצעות . . 5

חלק )("אלון")מ "אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע

בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים , במישרין ובעקיפין (החברה

לאשר לדירקטוריון החברה לבצע :   נוסח ההחלטה  ("חברת המפעיל")מ "בע

למכירת אחזקותיהן של החברה , (כהגדרתה להלן)קיבול של הצעת דור אלון 

דור אלון . (1):   בחברת המפעיל, במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)ושל אלון 

כפי שפורסם בדיווח מיידי מיום – מ "בע (1988)אנרגיה בישראל 

-2019-01: אסמכתאות) 2.5.2019ומיום  (2019-01-040024) 23.4.2019

או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי , (2019-01-042814-  ו042811

כחלק .  ("הצעת דור אלון")המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה 

ואו /או דרישות /מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו, מהחלטה זו

כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה , (ככל שיהיו)תביעות 

או ההתקשרות בעסקה עם אלו /בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו

מכירת , ובכלל זאת, תוצאותיהן האפשריות, להסרת ספק, לרבות, מהמציעות

כולן או , או מכירתן/אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה ו

ללא המלצהאו למי מבעלי מניות האחרים בחברות המפעיל/למציעה ו, חלקן

נבחרה 

חלופה 

עבראחרת

רוב 

√לא55.98מיוחד



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 

18:00 61104311.2706/05/19מ"בע

ח "אג

נדחית

למכירת מלוא  ( להלן1-3שבסעיפים )בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות . 

חלק )("אלון")מ "אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע

בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים , במישרין ובעקיפין (החברה

לאשר לדירקטוריון החברה לבצע :   נוסח ההחלטה  ("חברת המפעיל")מ "בע

למכירת אחזקותיהן של החברה , (כהגדרתה להלן)קיבול של הצעת קיסטון 

קיסטון . (1):   בחברת המפעיל, במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)ושל אלון 

-01-) 28.4.2019כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים מיידיים מיום - ריט בע״מ 

-2019-01 )23.4.2019מיום , (2019-01-040600- ו2019040198

או , (2019-01-037453 )15.4.2019ומיום  (2019-01-039823-  ו040012

כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת 

מוותרים מחזיקי אגרות , כחלק מהחלטה זו   ("הצעת קיסטון")ההצבעה 

כלפי החברה ונושאי , (ככל שיהיו)ואו תביעות /או דרישות /החוב על טענות ו

המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה 

, להסרת ספק, לרבות, או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות/ו

מכירת אחזקות החברה בחברות , ובכלל זאת, תוצאותיהן האפשריות

ללא המלצהאו למי מב/למציעה ו, כולן או חלקן, או מכירתן/המפעיל בהתאם להצעה ו

הורד 

מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104311.2706/05/19מ"בע

ח "אג

נדחית

למכירת מלוא  ( להלן1-3שבסעיפים )בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות . 

חלק )("אלון")מ "אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע

בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים , במישרין ובעקיפין (החברה

לאשר לדירקטוריון החברה לבצע :   נוסח ההחלטה  ("חברת המפעיל")מ "בע

למכירת אחזקותיהן של החברה , (כהגדרתה להלן)קיבול של הצעת קיסטון 

קיסטון . (1):   בחברת המפעיל, במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)ושל אלון 

-01-) 28.4.2019כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים מיידיים מיום - ריט בע״מ 

-2019-01 )23.4.2019מיום , (2019-01-040600- ו2019040198

או , (2019-01-037453 )15.4.2019ומיום  (2019-01-039823-  ו040012

כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת 

מוותרים מחזיקי אגרות , כחלק מהחלטה זו   ("הצעת קיסטון")ההצבעה 

כלפי החברה ונושאי , (ככל שיהיו)ואו תביעות /או דרישות /החוב על טענות ו

המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה 

, להסרת ספק, לרבות, או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות/ו

מכירת אחזקות החברה בחברות , ובכלל זאת, תוצאותיהן האפשריות

ללא המלצהאו למי מב/למציעה ו, כולן או חלקן, או מכירתן/המפעיל בהתאם להצעה ו

הורד 

מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

היום

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

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104311.2706/05/19מ"בע

ח "אג

נדחית

למכירת  ( להלן1-3שבסעיפים )בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות . 1

מ "מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע

בחברת ישראל קנדה ניהול , במישרין ובעקיפין (חלק החברה)("אלון")

לאשר :   נוסח ההחלטה  ("חברת המפעיל")מ "כבישים מהירים בע

, (כהגדרתה להלן)הפניקס /לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת כלל

, במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון 

- מ ול"גופים הקשורים לכלל חברה לביטוח בע.  (2):   בחברת המפעיל

כפי שפורסמה בדיווחים מיידיים מיום – מ "הפניקס חברה לביטוח בע

, (2019-01-040000) 23.4.2019וביום  (2019-01-039763) 22.4.2019

או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת 

מוותרים מחזיקי , כחלק מהחלטה זו   ("הפניקס/ הצעת כלל")ההצבעה 

כלפי החברה , (ככל שיהיו)ואו תביעות /או דרישות /אגרות החוב על טענות ו

ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול 

, להסרת ספק, לרבות, או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות/ההצעה ו

מכירת אחזקות החברה בחברות , ובכלל זאת, תוצאותיהן האפשריות

או למי מבעלי /למציעה ו, כולן או חלקן, או מכירתן/המפעיל בהתאם להצעה ו

ללא המלצהמניות האחרים

הורד 

מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104311.2706/05/19מ"בע

ח "אג

נדחית

למכירת  ( להלן1-3שבסעיפים )בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות . 2

מ "מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע

בחברת ישראל קנדה ניהול , במישרין ובעקיפין (חלק החברה)("אלון")

לאשר :   נוסח ההחלטה  ("חברת המפעיל")מ "כבישים מהירים בע

, (כהגדרתה להלן)לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת דור אלון 

, במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון 

כפי – מ "בע (1988)דור אלון אנרגיה בישראל . (3):   בחברת המפעיל

או כל נוסח , (201901-040024-) 23.4.2019שפורסם בדיווח מיידי מיום 

מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה 

מוותרים מחזיקי אגרות החוב על , כחלק מהחלטה זו  ("הצעת דור אלון")

כלפי החברה ונושאי המשרה , (ככל שיהיו)ואו תביעות /או דרישות /טענות ו

או /והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו

תוצאותיהן , להסרת ספק, לרבות, ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות

מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם , ובכלל זאת, האפשריות

או למי מבעלי מניות האחרים /למציעה ו, כולן או חלקן, או מכירתן/להצעה ו

בהתאם למנגנונים הקבועים בהסכמי בעלי המניות של , בחברות המפעיל

ללא המלצהחברות המפעיל

הורד 

מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

היום

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

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104311.2706/05/19מ"בע

ח "אג

נדחית

למכירת  ( להלן5-  ו4שבסעיפים )בחירה של אחת מבין שתי ההצעות . 3

מ "מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע

בחברת ישראל קנדה ניהול , במישרין ובעקיפין (חלק החברה)("אלון")

לאשר :   נוסח ההחלטה  ("חברת המפעיל")מ "כבישים מהירים בע

, (כהגדרתה להלן)לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת קיסטון 

, במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון 

כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים - קיסטון ריט בע״מ . (1):   בחברת המפעיל

מיום , (2019-01-040600- ו2019-01-040198) 28.4.2019מיידיים מיום 

 15.4.2019ומיום , (2019-01-039823-  ו2019-01-040012) 23.4.2019

או , (2019-01-042820: אסמכתא) 2.5.2019ומיום  (2019-01-037453)

כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת 

מוותרים מחזיקי אגרות , כחלק מהחלטה זו.  ("הצעת קיסטון")ההצבעה 

כלפי החברה ונושאי , (ככל שיהיו)ואו תביעות /או דרישות /החוב על טענות ו

המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה 

, להסרת ספק, לרבות, או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות/ו

מכירת אחזקות החברה בחברות , ובכלל זאת, תוצאותיהן האפשריות

ללא המלצההמפעיל בהתאם להצעה ו

נבחרה 

חלופה 

עבראחרת

רוב 

√לא68.51מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104311.2706/05/19מ"בע

ח "אג

נדחית

למכירת מלוא  ( 5-  ו4שבסעיפים )בחירה של אחת מבין שתי ההצעות . 4

חלק )("אלון")מ "אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע

בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים , במישרין ובעקיפין (החברה

לאשר לדירקטוריון החברה לבצע :   נוסח ההחלטה  ("חברת המפעיל")מ "בע

למכירת אחזקותיהן של החברה , (כהגדרתה להלן)קיבול של הצעת דור אלון 

דור אלון . (1):   בחברת המפעיל, במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)ושל אלון 

כפי שפורסם בדיווח מיידי מיום – מ "בע (1988)אנרגיה בישראל 

-2019-01: אסמכתאות) 2.5.2019ומיום  (2019-01-040024) 23.4.2019

או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי , (2019-01-042814-  ו042811

כחלק .  ("הצעת דור אלון")המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה 

ואו /או דרישות /מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו, מהחלטה זו

כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה , (ככל שיהיו)תביעות 

או ההתקשרות בעסקה עם אלו /בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו

מכירת , ובכלל זאת, תוצאותיהן האפשריות, להסרת ספק, לרבות, מהמציעות

כולן או , או מכירתן/אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה ו

ללא המלצה,או למי מבעלי מניות האחרים בחברות המפעיל/למציעה ו, חלקן

נבחרה 

חלופה 

אחרת

נבחרה 

חלופה 

אחרת

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

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104800.0006/05/19מ"בע

ח "אג

נדחית

למכירת  ( להלן1-3שבסעיפים )בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות . 1

מ "מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע

בחברת ישראל קנדה ניהול , במישרין ובעקיפין (חלק החברה)("אלון")

לאשר לדירקטוריון : נוסח ההחלטה ("חברת המפעיל")מ "כבישים מהירים בע

למכירת אחזקותיהן , (כהגדרתה להלן)החברה לבצע קיבול של הצעת קיסטון 

: בחברת המפעיל, במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)של החברה ושל אלון 

כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים מיידיים מיום - קיסטון ריט בע״מ . (1)

 23.4.2019מיום , (2019-01-040600- ו01-2019040198-) 28.4.2019

-2019-01) 15.4.2019ומיום  (2019-01-039823-  ו2019-01-040012)

או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד , (037453

מוותרים מחזיקי , כחלק מהחלטה זו ("הצעת קיסטון")למועד נעילת ההצבעה 

כלפי החברה , (ככל שיהיו)ואו תביעות /או דרישות /אגרות החוב על טענות ו

ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול 

, להסרת ספק, לרבות, או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות/ההצעה ו

מכירת אחזקות החברה בחברות , ובכלל זאת, תוצאותיהן האפשריות

או למי מבעלי /למציעה ו, כולן או חלקן, או מכירתן/המפעיל בהתאם להצעה ו

ללא המלצהמנ

הורד 

מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104800.0006/05/19מ"בע

ח "אג

נדחית

למכירת  ( להלן1-3שבסעיפים )בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות . 2

מ "מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע

בחברת ישראל קנדה ניהול , במישרין ובעקיפין (חלק החברה)("אלון")

לאשר לדירקטוריון : נוסח ההחלטה ("חברת המפעיל")מ "כבישים מהירים בע

למכירת , (כהגדרתה להלן)הפניקס /החברה לבצע קיבול של הצעת כלל

בחברת , במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)אחזקותיהן של החברה ושל אלון 

הפניקס חברה - מ ול"גופים הקשורים לכלל חברה לביטוח בע. (2): המפעיל

-2019) 22.4.2019כפי שפורסמה בדיווחים מיידיים מיום – מ "לביטוח בע

או כל נוסח מעודכן , (2019-01-040000 )23.4.2019וביום  (01-039763

הצעת ")ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה 

מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות , כחלק מהחלטה זו ("הפניקס/ כלל

כלפי החברה ונושאי המשרה , (ככל שיהיו)ואו תביעות /או דרישות /ו

או /והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו

תוצאותיהן , להסרת ספק, לרבות, ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות

מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם , ובכלל זאת, האפשריות

או למי מבעלי מניות האחרים /למציעה ו, כולן או חלקן, או מכירתן/להצעה ו

ללא המלצהבחברות ה

הורד 

מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

היום

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

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104800.0006/05/19מ"בע

ח "אג

נדחית

למכירת  ( להלן1-3שבסעיפים )בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות . 3

מ "מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע

בחברת ישראל קנדה ניהול , במישרין ובעקיפין (חלק החברה)("אלון")

לאשר לדירקטוריון : נוסח ההחלטה ("חברת המפעיל")מ "כבישים מהירים בע

למכירת , (כהגדרתה להלן)החברה לבצע קיבול של הצעת דור אלון 

בחברת , במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)אחזקותיהן של החברה ושל אלון 

כפי שפורסם בדיווח – מ "בע (1988)דור אלון אנרגיה בישראל . (3): המפעיל

או כל נוסח מעודכן ביותר , (201901-040024-) 23.4.2019מיידי מיום 

 ("הצעת דור אלון")שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה 

ואו /או דרישות /מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו, כחלק מהחלטה זו

כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה , (ככל שיהיו)תביעות 

או ההתקשרות בעסקה עם אלו /בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו

מכירת , ובכלל זאת, תוצאותיהן האפשריות, להסרת ספק, לרבות, מהמציעות

כולן או , או מכירתן/אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה ו

בהתאם , או למי מבעלי מניות האחרים בחברות המפעיל/למציעה ו, חלקן

ללא המלצהסעיף")למנגנונים הקבועים בהסכמי בעלי המניות של חברות המפעיל 

הורד 

מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104800.0006/05/19מ"בע

ח "אג

נדחית

למכירת  ( להלן5-  ו4שבסעיפים )בחירה של אחת מבין שתי ההצעות . . 4

מ "מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע

בחברת ישראל קנדה ניהול , במישרין ובעקיפין (חלק החברה)("אלון")

לאשר :   נוסח ההחלטה  ("חברת המפעיל")מ "כבישים מהירים בע

, (כהגדרתה להלן)לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת קיסטון 

, במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון 

כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים - קיסטון ריט בע״מ . (1):   בחברת המפעיל

מיום , (2019-01-040600- ו2019-01-040198) 28.4.2019מיידיים מיום 

 15.4.2019ומיום , (2019-01-039823-  ו2019-01-040012) 23.4.2019

או , (2019-01-042820: אסמכתא) 2.5.2019ומיום  (2019-01-037453)

כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת 

מוותרים מחזיקי אגרות , כחלק מהחלטה זו.  ("הצעת קיסטון")ההצבעה 

כלפי החברה ונושאי , (ככל שיהיו)ואו תביעות /או דרישות /החוב על טענות ו

המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה 

, להסרת ספק, לרבות, או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות/ו

מכירת אחזקות החברה בחברות , ובכלל זאת, תוצאותיהן האפשריות

ללא המלצההמפעיל בהתאם להצעה

נבחרה 

חלופה 

עבראחרת

רוב 

√לא57.17מיוחד



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 

18:00 61104800.0006/05/19מ"בע

ח "אג

נדחית

למכירת מלוא  ( 5-  ו4שבסעיפים )בחירה של אחת מבין שתי ההצעות . . 5

חלק )("אלון")מ "אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע

בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים , במישרין ובעקיפין (החברה

לאשר לדירקטוריון החברה לבצע :   נוסח ההחלטה  ("חברת המפעיל")מ "בע

למכירת אחזקותיהן של החברה , (כהגדרתה להלן)קיבול של הצעת דור אלון 

דור אלון . (1):   בחברת המפעיל, במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)ושל אלון 

כפי שפורסם בדיווח מיידי מיום – מ "בע (1988)אנרגיה בישראל 

-2019-01: אסמכתאות) 2.5.2019ומיום  (2019-01-040024) 23.4.2019

או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי , (2019-01-042814-  ו042811

כחלק .  ("הצעת דור אלון")המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה 

ואו /או דרישות /מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו, מהחלטה זו

כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה , (ככל שיהיו)תביעות 

או ההתקשרות בעסקה עם אלו /בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו

מכירת , ובכלל זאת, תוצאותיהן האפשריות, להסרת ספק, לרבות, מהמציעות

כולן או , או מכירתן/אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה ו

ללא המלצהאו למי מבעלי מניות האחרים בחברות המפעיל/למציעה ו, חלקן

נבחרה 

חלופה 

אחרת

נבחרה 

חלופה 

אחרת

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

גנריישן 

שנתית10:00 11569260.0107/05/19קפיטל

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

 במרץ 26כפי שפורסמו ביום , 2018 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון(2019-01-025188: אסמכתא' מס) 2019

מנורה ביטוח

גנריישן 

שנתית10:00 11569260.0107/05/19קפיטל

כרואה החשבון ,  סומך חייקין רואי חשבוןKPMGמינויו מחדש של משרד . 2

החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה הכללית , המבקר של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה

מנורה ביטוח

גנריישן 

שנתית10:00 11569260.0107/05/19קפיטל

מינויו לראשונה של מר אשר גרינבאום כדירקטור חיצוני בדירקטוריון . 3

עברבעדבעדלתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, החברה

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

גנריישן 

שנתית10:00 11569260.0107/05/19קפיטל

, מינויו לראשונה של מר דוד ברוך כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה. 4

עברבעדבעדלתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה

רוב 

√לא90.67מיוחד

מנורה ביטוח

גנריישן 

שנתית10:00 11569260.0107/05/19קפיטל

מינויו לראשונה של מר יובל ברונשטיין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון . 5

עברבעדבעדלתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, החברה

רוב 

√לא93.47מיוחד

מנורה ביטוח

גנריישן 

שנתית10:00 11569260.0107/05/19קפיטל

מינויה לראשונה של הגברת ענת קינן כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון . 6

עברבעדבעדלתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, החברה

רוב 

√לא100מיוחד

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018ח הדירקטוריון של החברה לשנת "חות הכספיים ובדו"דיון בדושנתית13:00 10916510.0007/05/19מ"ארד בעמנורה ביטוח

שנתית13:00 10916510.0007/05/19מ"ארד בעמנורה ביטוח

כרואה ' למנות מחדש את משרד רואי חשבון בריטמן אלמגור זהר ושות. 2

להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של . חשבון מבקר של החברה

רואה החשבון המבקר תמורת פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים 

√לארוב רגילעברבעדבעד.לחברה שאינם פעולת ביקורת

שנתית13:00 10916510.0007/05/19מ"ארד בעמנורה ביטוח

 לתקנון כמפורט בנוסח המצורף 76 ולבטל את תקנה 74לתקן את תקנה . 3

√לארוב רגילעברנגדנגד'לדוח זה כנספח א

שנתית13:00 10916510.0007/05/19מ"ארד בעמנורה ביטוח

 (שאינו דירקטור חיצוני)כדירקטור בחברה , אופן'למנות את דר הוגו צ. 4

√לארוב רגילעברנגדנגדבאותם תנאי כהונה

שנתית13:00 10916510.0007/05/19מ"ארד בעמנורה ביטוח

 (שאינו דירקטור חיצוני)כדירקטור בחברה , למנות את סרחיו וקסלר. 5

√לארוב רגילעברנגדנגדבאותם תנאי כהונה



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

שנתית13:00 10916510.0007/05/19מ"ארד בעמנורה ביטוח

 (שאינו דירקטור חיצוני)כדירקטור בחברה , למנות את שחם מיטלר. 6

√לארוב רגילעברנגדנגדבאותם תנאי כהונה

שנתית13:00 10916510.0007/05/19מ"ארד בעמנורה ביטוח

 (שאינו דירקטור חיצוני)כדירקטור בחברה , למנות את עמוס בן דרור. 7

√לארוב רגילעברנגדנגדבאותם תנאי כהונה

שנתית13:00 10916510.0007/05/19מ"ארד בעמנורה ביטוח

באותם  (שאינו דירקטור חיצוני)למנות את רוני ברניר כדירקטור בחברה . 8

√לארוב רגילעברנגדנגדתנאי כהונה

שנתית13:00 10916510.0007/05/19מ"ארד בעמנורה ביטוח

באותם  (שאינו דירקטור חיצוני)כדירקטור בחברה , למנות את דניאל ווקנין. 9

√לארוב רגילעברנגדנגדתנאי כהונה

שנתית13:00 10916510.0007/05/19מ"ארד בעמנורה ביטוח

 (שאינו דירקטור חיצוני)כדירקטור בחברה , למנות את אפרים אברמזון. 10

√לארוב רגילעברנגדנגדבאותם תנאי כהונה

שנתית13:00 10916510.0007/05/19מ"ארד בעמנורה ביטוח

באותם  (שאינו דירקטור חיצוני)כדירקטור בחברה , למנות את אריק כהן. 11

√לארוב רגילעברנגדנגדתנאי כהונה

שנתית13:00 10916510.0007/05/19מ"ארד בעמנורה ביטוח

באותם  (שאינו דירקטור חיצוני)כדירקטור בחברה , למנות את שמעון צור. 12

√לארוב רגילעברנגדנגדתנאי כהונה

שנתית13:00 10916510.0007/05/19מ"ארד בעמנורה ביטוח

החל  (שאינו דירקטור חיצוני)כדירקטור חברה , למנות את שמואל לשם. 13

√לארוב רגילעברנגדנגדכולל תנאי כהונה והעסקתו כמקובל בחברה, ממועד אישור האסיפה הכללית

שנתית13:00 10916510.0007/05/19מ"ארד בעמנורה ביטוח

החל  (שאינו דירקטור חיצוני)כדירקטור חברה , למנות את אורי מיטל. 14

√לארוב רגילעברנגדנגדכולל תנאי כהונה והעסקתו כמקובל בחברה, ממועד אישור האסיפה הכללית

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

מיוחדת14:00 7200110.6207/05/19מ"בע

,  סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברהKPMGמינוי של משרד . 1

החל ממועד אישור ', חלף משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות

, המינוי על ידי האסיפה ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח הזימון, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

מנורה ביטוח

אלרוב 

ן "נדל

ומלונאות 

מיוחדת15:00 3870190.1007/05/19מ"בע

לתקופת , מר רוני בר און, הארכת תקופת הכהונה של הדירקטור החיצוני. 1

 שיחל מיום סיום הכהונה הקודמת שאושרה 9.5.2022כהונה נוספת עד ליום 

מר רוני בר און ; (8.5.2019החל מיום , קרי)ידי האסיפה הכללית של החברה 

, ימשיך להיות זכאי לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים

היכללות בפוליסת הביטוח , גמול שנתי וגמול השתתפות, אך לא רק, לרבות

וזאת כמפורט בדיווחיה , ב"שיפוי וכיו, לנושאי משרה הקיימת בחברה

, כי דירקטוריון החברה אישר, לרבות בהתחשב בכך, המיידים של החברה

דירקטור חיצוני "כי המועמד הינו , בשים לב להצהרתו של מר דוד גרנות

כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור )כמשמעותו בתקנות החברות " מומחה

ועל כן יהא זכאי לתוספת כקבוע , "(תקנות הגמול )"2000-ס"תש, (חיצוני

בתקנות האמורות באופן שגמולו יהיה הסכום השווה לממוצע שבין הסכום 

כמשמעו בתוספת השנייה והשלישית לתקנות )המרבי לבין הסכום המזערי 

הסכום המזערי בצירוף הסכום המרבי לדירקטור , היינו )(לפי העניין, הגמול

וזאת בהתחשב , כפי שמתעדכן מאליו מעת לעת, (חיצוני מומחה חלקי שתיים

עברבעדבעד.('דרגה ה, נכון ליום דיווח זה)בשינויים במדד ובדרגתה של החברה 

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

בי 

קומיוניקיי

ח"אג16:00 11392032.0107/05/19מ"שנס בע

הבאת עמדה אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב להצעת ההשקעה . 1

הרוב ]החלטה רגילה - מ על בסיס הצעת ההשקעה "ומתן הוראות לניהול מו

הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים 

אינדיקטיבי ולא מחייב את , לאשר באופן עקרוני [למעט הנמנעים, בהצעה

לביצוע השקעה  ("לייט'סרצ") Searchlight Capital Partners, L.Pהצעת 

: מספר אסמכתא, 2.5.2019בחברה כפי שפורסמה בדיווח החברה מיום 

לנציגות מחזיקי , ולהורות לנאמן ("הצעת ההשקעה") 2019-02-038238

מ לצורך הגעה "כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לנהל מו"אגרות החוב ולב

כחלק בלתי נפרד . לייט על בסיס הצעת ההשקעה'להסכם מחייב עם סרצ

לאשר מתן הסכמה להתחייבות לבלעדיות כמפורט בהצעת , מהצעה זו

החלטה • : לעניין הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן. ההשקעה

סופית ומחייבת בדבר אישור הסכם על פי הצעת ההשקעה תתקבל רק לאחר 

אישור מחזיקי , בין היתר, שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת

כי אופן ההצבעה של , עוד יובהר• . אגרות החוב למסמכי הצעת ההשקעה

מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה 

או הסכם על פי /שתכונס לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר ו

√לארוב רגיללא עברבעדללא המלצהככל שת, הצעת ההשקעה

מנורה ביטוח

אלקטרה 

מוצרי 

צריכה 

מיוחדת17:00 50101290.7707/05/19מ"בע

, עדכון מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה

לדוח זימון ' בהתאם לשינויים המסומנים בנוסח המדיניות המצורף כנספח א

אישור מדיניות התגמול לא יביא להארכת תוקפה של מדיניות . האסיפה

עברבעדבעד2021 במאי 14התגמול שהינו עד ליום 

רוב 

√לא96.31מיוחד

מנורה ביטוח

אלקטרה 

מוצרי 

צריכה 

מיוחדת17:00 50101290.7707/05/19מ"בע

מרים גז כדירקטורית חיצונית בחברה בתוקף ממועד אישור ' מינוי גב. 2

 או כל מועד אחר בו יתקבל אישור 2019 במאי 7יום , קרי)האסיפה 

עברבעדבעדוהענקה לה של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה (האסיפה

רוב 

√לא99.97מיוחד

מנורה ביטוח

אלון 

חיפושי גז 

טבעי 

מיוחדת14:00 11176880.1012/05/19מ"בע

מינויו של מר אמיר חיאק לכהן כדירקטור חיצוני בחברה וקביעת תנאי . 1

עברבעדבעדכהונתו

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

אלון 

חיפושי גז 

טבעי 

מיוחדת14:00 11176880.1012/05/19מ"בע

מינויו של מר יאיר קויש לכהן כדירקטור חיצוני בחברה וקביעת תנאי . 2

עברבעדבעדכהונתו

רוב 

√לא99.97מיוחד

מנורה ביטוח

-אזורים

חברה 

להשקעות 

בפתוח 

ובבנין 

שנתית16:30 7150110.6513/05/19מ"בע

של החברה לשנה שנסתיימה  (לרבות הדוחות הכספיים)דיון בדוח התקופתי 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018 בדצמבר 31ביום 



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 
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הרוב בו 
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תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אזורים

חברה 

להשקעות 

בפתוח 

ובבנין 

שנתית16:30 7150110.6513/05/19מ"בע

' מינוי מחדש של משרד רואי החשבון דלויט בריטמן אלמגור זהר ושות. 2

כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה 

השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו 

√לארוב רגילעברבעדבעד.בהתאם לאופי והיקף השירותים

מנורה ביטוח

-אזורים

חברה 

להשקעות 

בפתוח 

ובבנין 

שנתית16:30 7150110.6513/05/19מ"בע

ר דירקטוריון "המכהן כיו)פרידמן  (הרש)הארכת כהונתו של מר חיים . 3

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה , כדירקטור בדירקטוריון החברה (החברה

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה

מנורה ביטוח

-אזורים

חברה 

להשקעות 

בפתוח 

ובבנין 

שנתית16:30 7150110.6513/05/19מ"בע

, קליין כדירקטור בדירקטוריון החברה (ינקי)הארכת כהונתו של מר ג׳ק . 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

-אזורים

חברה 

להשקעות 

בפתוח 

ובבנין 

שנתית16:30 7150110.6513/05/19מ"בע

 (דירקטורית בלתי תלויה)אלגזי -הארכת כהונתה של הגב׳ דפנה דניאלי. 5

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה , כדירקטורית בדירקטוריון החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

-אזורים

חברה 

להשקעות 

בפתוח 

ובבנין 

שנתית16:30 7150110.6513/05/19מ"בע

, הארכת כהונתו של מר אברהם זיו כדירקטור בדירקטוריון החברה. 6

√לארוב רגילעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

-אזורים

חברה 

להשקעות 

בפתוח 

ובבנין 

שנתית16:30 7150110.6513/05/19מ"בע

ל החברה החל "לאשר את תנאי כהונתו של מר רון אבידן בתפקיד מנכ. 7

עברבעדבעד לדוח הזימון2.7.2-  ו 2.7.1כמפורט בסעיפים , 16.5.2019מיום 

רוב 

√לא95.37מיוחד

מנורה ביטוח

-אזורים

חברה 

להשקעות 

בפתוח 

ובבנין 

שנתית16:30 7150110.6513/05/19מ"בע

ק קליין 'אישור הארכת ההתקשרות בהסכם למתן שירותים עם מר ג. 8

כמפורט , ב לחודש" דולר ארה15,000ועדכון התגמול על פי ההסכם לסך של 

עברבעדבעד לדוח הזימון2.8בסעיף 

רוב 

√לא87.99מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 
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מנורה ביטוח

מבני 

תעשיה 

מיוחדת11:00 2260190.6014/05/19מ"בע

כך שלאחר הגדלת ההון , אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה. 1

, ח" ש1,000,000,000הרשום כאמור יעמוד הונה הרשום של החברה על 

ח ערך נקוב כל אחת " ש1 מניות רגילות בנות 1,000,000,000- המחולק ל

עברבעדבעד.וכן תיקון תקנון החברה ותזכיר החברה בהתאם

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

מבני 

תעשיה 

מיוחדת11:00 2260190.6014/05/19מ"בע

בעלת )מ "אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם כלכלית ירושלים בע. 2

לרבות כלל הפעולות וההתקשרויות , על מכלול תנאיו, (השליטה בחברה

, אישור מדיניות התגמול המעודכנת, תיקון תקנון החברה)בקשר עם ביצועו 

-Runאישור ההצעה הפרטית המהותית למר זבידה ורכישת פוליסת ביטוח 

off) ,מ עם ולתוך החברה בדרך של מיזוג "לפיו תתמזג כלכלית ירושלים בע

כך שעם , סטטוטורי על פי הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות

בתמורה להקצאת , השלמת המיזוג תתחסל כלכלית ירושלים ללא פירוק

כהגדרתם של מונחים אלו בדוח )המניות המוקצות לבעלי המניות הזכאים 

עברבעדבעד.והכל בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בדוח הזימון, (הזימון

רוב 

√לא84.69מיוחד

מנורה ביטוח

כלכלית 

ירושלים 

√לארוב רגילעברבעדבעד.אישור מינויו של מר דורון כהן לכהונת דירקטור בלתי תלוי בחברה. 1מיוחדת11:30 1980101.3914/05/19מ"בע

מנורה ביטוח

כלכלית 

ירושלים 

מיוחדת11:30 1980101.3914/05/19מ"בע

על מכלול , אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם מבני תעשיה. 2

לפיו תתמזג , לרבות כלל הפעולות וההתקשרויות בקשר עם ביצועו, תנאיו

החברה עם ולתוך מבני תעשיה בדרך של מיזוג סטטוטורי על פי הפרק 

כך שעם השלמת המיזוג תתחסל , הראשון לחלק השמיני של חוק החברות

בתמורה להקצאת המניות המוקצות לבעלי המניות , החברה ללא פירוק

והכל בהתאם ובכפוף , (כהגדרתם של מונחים אלו בדוח הזימון)הזכאים 

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתנאים המפורטים בדוח הזימון

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

14:00 11392031.9914/05/19מ"שנס בע

ח "אג

התייעצות

כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת חברי הנציגות "דיווח ועדכון מאת ב. 1

 1.5.2019בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 

בין היתר בשים לב לדיווח שפרסמה החברה ביום , ועד למועד האסיפה

√לאר.לדיוןדיוןדיון.(2019-02-044683: מספר אסמכתא) 8.5.2019

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

14:00 11392031.9914/05/19מ"שנס בע

ח "אג

√לאר.לדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו. 2התייעצות



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"אג15:00 61103651.3314/05/19מ"בע

לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן : דחיית מועדים נוסח ההחלטה. 1

אשר היום הקובע בגינן הינו ביום , והריבית למחזיקי אגרות החוב של החברה

המועד : למועדים הבאים, (2.6.2019ויום התשלום קבוע ליום ) 20.5.2019

הריבית . 9.2017.2יום התשלום ידחה ליום . 9.2016.20הקובע ידחה ליום 

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

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

או נוסף /הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו

למען הסר ספק דחיית המועדים . או בשטר הנאמנות/בתנאי אגרות החוב ו

כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב מן המסחר בבורסה 

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

החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות 

ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי 

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

, לדוח המצורף' נספח א-בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב

כחלק בלתי , לכתב ההצבעה המצורף' נספח א-יראו את האמור ב, ולעניין זה

עברבעדללא המלצה.ל"נפרד מההחלטה הנ

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61103651.3314/05/19מ"בע

הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי . 2

 יום 60כ דחייה כוללת לפי סעיף זה של עד "ובסה, אגרות החוב מעת לעת

, לאחר תיאום עם הנציגות, להסמיך את הנאמן: במצטבר נוסח ההחלטה

, לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב

ובלבד שסך הימים אשר יידחו ,  ימים כל דחייה30בתקופות שלא יעלו על 

הריבית על קרן . (באופן מצטבר) יום 60בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 

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

יודגש כי למעט השינוי במועדי הקרן . הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו

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

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

נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור 

משום ויתור , ואו בהחלטה באם תתקבל, זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור

או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות 

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

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

עברבעדללא המלצהנספח-ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב

רוב 

√לא88.58מיוחד



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"אג15:00 61104311.2714/05/19מ"בע

לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן : דחיית מועדים נוסח ההחלטה. 1

אשר היום הקובע בגינן הינו ביום , והריבית למחזיקי אגרות החוב של החברה

המועד : למועדים הבאים, (2.6.2019ויום התשלום קבוע ליום ) 20.5.2019

הריבית . 9.2017.2יום התשלום ידחה ליום . 9.2016.20הקובע ידחה ליום 

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

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

או נוסף /הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו

למען הסר ספק דחיית המועדים . או בשטר הנאמנות/בתנאי אגרות החוב ו

כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב מן המסחר בבורסה 

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

החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות 

ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי 

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

, לדוח המצורף' נספח א-בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב

כחלק בלתי , לכתב ההצבעה המצורף' נספח א-יראו את האמור ב, ולעניין זה

עברבעדללא המלצה.ל"נפרד מההחלטה הנ

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104311.2714/05/19מ"בע

הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי . 2

 יום 60כ דחייה כוללת לפי סעיף זה של עד "ובסה, אגרות החוב מעת לעת

, לאחר תיאום עם הנציגות, להסמיך את הנאמן: במצטבר נוסח ההחלטה

, לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב

ובלבד שסך הימים אשר יידחו ,  ימים כל דחייה30בתקופות שלא יעלו על 

הריבית על קרן . (באופן מצטבר) יום 60בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 

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

יודגש כי למעט השינוי במועדי הקרן . הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו

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

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

נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור 

משום ויתור , ואו בהחלטה באם תתקבל, זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור

או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות 

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

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

עברבעדללא המלצהנספח-ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב

רוב 

√לא88.66מיוחד

מנורה ביטוח

ויזל -פוקס

שנתית14:00 10870220.5215/05/19מ"בע

את דוח , בין השאר,  הכולל2018דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 

הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

מנורה ביטוח

ויזל -פוקס

שנתית14:00 10870220.5215/05/19מ"בע

ר "יו)מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר אברהם זלדמן . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח1.1כמפורט בסעיף , (הדירקטוריון

מנורה ביטוח

ויזל -פוקס

שנתית14:00 10870220.5215/05/19מ"בע

כמפורט , מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר אברהם פוקס. 3

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח1.2בסעיף 

מנורה ביטוח

ויזל -פוקס

שנתית14:00 10870220.5215/05/19מ"בע

כמפורט , מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר הראל ויזל. 4

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח1.2בסעיף 



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

ויזל -פוקס

שנתית14:00 10870220.5215/05/19מ"בע

דירקטורית )אוסנת רונן ' מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את גב. 5

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח1.2כמפורט בסעיף , (בלתי תלויה

מנורה ביטוח

ויזל -פוקס

שנתית14:00 10870220.5215/05/19מ"בע

, משרד קוסט, למנות מחדש את רואי החשבון המבקרים של החברה . 6

. כרואי חשבון המבקרים של החברה, רואי חשבון- פורר גבאי את קסירר 

באסיפה הכללית יימסר דיווח בדבר שכרם ובדבר שירותים נוספים שניתנו 

√לארוב רגילעברבעדבעד.ככל שניתנו, לחברה

מנורה ביטוח

ויזל -פוקס

שנתית14:00 10870220.5215/05/19מ"בע

מוצע לאשר את הארכת כהונתו של מר דני רימוני כדירקטור חיצוני . 7

 כמפורט 2019 במאי 26 שנים החל מיום 3בחברה לתקופת כהונה שניה בת 

עברבעדבעד לדוח1.4בסעיף 

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

בוטלה16:00 61103651.3215/05/19מ"בע

אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק . 1

בחברת ישראל , במישרין ובעקיפין (חלק החברה)("אלון")מ "לישראל בע

לדור אלון אנרגיה  ("חברת המפעיל")מ "קנדה ניהול כבישים מהירים בע

מ "הואיל וההצעה מטעם קיסטון ריט בע: מ רקע"בע (1988)בישראל 

פקעה ועל אף שהנאמן פנה לקיסטון לקבלת ארכה לתוקף  ("קיסטון")

לא התקבלה הצעה בת תוקף מטעם קיסטון ולפיכך מועלית , ההצעה מטעמם

לאשר לדירקטוריון החברה לבצע : נוסח ההחלטה: להצבעה ההחלטה שלהלן

לרכישת אחזקותיהן של החברה  (כהגדרתה להלן)קיבול של הצעת דור אלון 

הצעת דור . בחברת המפעיל, במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)ושל אלון 

כפי שפורסם בדיווחים מיידים מיום – מ "בע (1988)אלון אנרגיה בישראל 

-2019-01: אסמכתאות) 2.5.2019מיום , (2019-01-040024) 23.4.2019

-2019-01: אסמכתא )4.5.2019מיום , (2019-01-042814-  ו042811

או כל נוסח , (2019-01-044899: אסמכתא )12.5.2019ומיום  (042913

מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה 

מוותרים מחזיקי אגרות החוב על , כחלק מהחלטה זו. ("הצעת דור אלון")

כלפי החברה ונושאי המשרה , (ככל שיהיו)ואו תביעות /או דרישות /טענות ו

בוטלהבוטלהבוטלהוהדירקטורי

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

בוטלה16:00 61104311.2615/05/19מ"בע

אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק . 1

בחברת ישראל , במישרין ובעקיפין (חלק החברה)("אלון")מ "לישראל בע

לדור אלון אנרגיה  ("חברת המפעיל")מ "קנדה ניהול כבישים מהירים בע

מ "הואיל וההצעה מטעם קיסטון ריט בע: מ רקע"בע (1988)בישראל 

פקעה ועל אף שהנאמן פנה לקיסטון לקבלת ארכה לתוקף  ("קיסטון")

לא התקבלה הצעה בת תוקף מטעם קיסטון ולפיכך מועלית , ההצעה מטעמם

לאשר לדירקטוריון החברה לבצע : נוסח ההחלטה: להצבעה ההחלטה שלהלן

לרכישת אחזקותיהן של החברה  (כהגדרתה להלן)קיבול של הצעת דור אלון 

הצעת דור . בחברת המפעיל, במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)ושל אלון 

כפי שפורסם בדיווחים מיידים מיום – מ "בע (1988)אלון אנרגיה בישראל 

-2019-01: אסמכתאות) 2.5.2019מיום , (2019-01-040024) 23.4.2019

-2019-01: אסמכתא )4.5.2019מיום , (2019-01-042814-  ו042811

או כל נוסח , (2019-01-044899: אסמכתא )12.5.2019ומיום  (042913

מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה 

מוותרים מחזיקי אגרות החוב על , כחלק מהחלטה זו. ("הצעת דור אלון")

כלפי החברה ונושאי המשרה , (ככל שיהיו)ואו תביעות /או דרישות /טענות ו

בוטלהבוטלהבוטלהוהדירקטורי

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

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

בוטלה16:00 61104800.0015/05/19מ"בע

אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק . 1

בחברת ישראל , במישרין ובעקיפין (חלק החברה)("אלון")מ "לישראל בע

לדור אלון אנרגיה  ("חברת המפעיל")מ "קנדה ניהול כבישים מהירים בע

מ "הואיל וההצעה מטעם קיסטון ריט בע: מ רקע"בע (1988)בישראל 

פקעה ועל אף שהנאמן פנה לקיסטון לקבלת ארכה לתוקף  ("קיסטון")

לא התקבלה הצעה בת תוקף מטעם קיסטון ולפיכך מועלית , ההצעה מטעמם

לאשר לדירקטוריון החברה לבצע : נוסח ההחלטה: להצבעה ההחלטה שלהלן

לרכישת אחזקותיהן של החברה  (כהגדרתה להלן)קיבול של הצעת דור אלון 

הצעת דור . בחברת המפעיל, במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)ושל אלון 

כפי שפורסם בדיווחים מיידים מיום – מ "בע (1988)אלון אנרגיה בישראל 

-2019-01: אסמכתאות) 2.5.2019מיום , (2019-01-040024) 23.4.2019

-2019-01: אסמכתא )4.5.2019מיום , (2019-01-042814-  ו042811

או כל נוסח , (2019-01-044899: אסמכתא )12.5.2019ומיום  (042913

מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה 

מוותרים מחזיקי אגרות החוב על , כחלק מהחלטה זו. ("הצעת דור אלון")

כלפי החברה ונושאי המשרה , (ככל שיהיו)ואו תביעות /או דרישות /טענות ו

בוטלהבוטלהבוטלהוהדירקטורי

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

דלק 

- קידוחים 

שותפות 

14:00 4750200.7216/05/19מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים. 1ומיוחדת

מנורה ביטוח

דלק 

- קידוחים 

שותפות 

14:00 4750200.7216/05/19מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 שנתית 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי של השותפות לשנה שנסתיימה ביום ומיוחדת

מנורה ביטוח

דלק 

- קידוחים 

שותפות 

14:00 4750200.7216/05/19מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 שנתית 

ומיוחדת

 D כשותף ברישיון אלון Ithaca Energy Inc.אישור עסקה לצירוף חברת . 3

עברבעדבעדומינויה למפעיל נכס הנפט

רוב 

√לא90.12מיוחד

מנורה ביטוח

דלק 

- קידוחים 

שותפות 

14:00 4750200.7216/05/19מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 שנתית 

ומיוחדת

ולהשתתפות בחיפושי " רועי/"399אישור עסקה לרכישת זכויות ברישיון . 4

בעדבעדאו גז והפקתם ברישיון זה/נפט ו

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

דלק 

- קידוחים 

שותפות 

14:00 4750200.7216/05/19מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 שנתית 

ומיוחדת

יהל /"406- ו" אופק חדש/"405אישור עסקה לרכישת זכויות ברישיונות . 5

בעדבעדאו גז והפקתם ברישיונות אלו/ולהשתתפות בחיפושי נפט ו" חדש

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

דלק 

- קידוחים 

שותפות 

14:00 4750200.7216/05/19מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 שנתית 

לא עברנגדנגדהחזר הוצאות שכר טרחת עורכי הדין של המפקח. 6ומיוחדת

רוב 

√לא78.39מיוחד



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

דלק 

- קידוחים 

שותפות 

14:00 4750200.7216/05/19מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 שנתית 

√לאר.לדיוןדיוןדיוןעדכון של המפקח לבעלי יחידות ההשתתפות בשותפות. 7ומיוחדת

מנורה ביטוח

דלק 

- קידוחים 

שותפות 

14:00 4750200.7216/05/19מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 שנתית 

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון ומענה לשאלות בקשר לשינוי המבני הנבחן. 8ומיוחדת

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

ח"אג18:00 11392032.0016/05/19מ"שנס בע

הבאת עמדה אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב להצעת ההשקעה . 1

אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעתה , המעודכנת לאשר באופן עקרוני

לייט לביצוע השקעה כפי שפורסמה בדיווח החברה מיום 'המעודכנת של סרצ

הצעת ההשקעה ") 2019-02-045955: מספר אסמכתא, 14.5.2019

הצעת • : לעניין הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן. ("המעודכנת

ההשקעה המעודכנת כוללת התחייבות לבלעדיות כמפורט בהצעת ההשקעה 

החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסכם על פי הצעת • . המעודכנת

ההשקעה המעודכנת תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין 

אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי הצעת ההשקעה , בין היתר, לשם קבלת

כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה , עוד יובהר• . המעודכנת

לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס לשם דיון וקבלת 

, או הסכם על פי הצעת ההשקעה המעודכנת/החלטה בנוגע לאישור הסדר ו

והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור באופן שונה , ככל שתכונס

. מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט

 לזימון 9ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

כחלק בלתי נפרד ,  כאמור9ולעניין זה יראו את האמור בסעיף , האסיפה

עברבעדללא המלצה.ל"מהצעת ההחלטה הנ

רוב 

√לא81.24מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג23:30 61103651.3216/05/19מ"בע

למכירת , 2-  ו1בחירה של אחת מבין שתי ההצעות המפורטות בסעיפים . 1

מ "מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע

בחברת ישראל קנדה ניהול , במישרין ובעקיפין (חלק החברה)("אלון")

נוסח ההחלטה : נוסח ההחלטה ("חברת המפעיל")מ "כבישים מהירים בע

, (כהגדרתה להלן)לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת קיסטון 

, במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון 

כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים - קיסטון ריט בע״מ . (1): בחברת המפעיל

מיום , (040600-01-2019- ו01-2019040198-) 28.4.2019מיידיים מיום 

 15.4.2019מיום , (039823-01-2019-  ו040012-01-2019) 23.4.2019

ועדכון  (042820-01-2019: אסמכתא) 2.5.2019מיום  (037453-01-2019)

או כל נוסח מעודכן , 1לכתב ההצבעה'' נספח ג- המצורף כ14.5.2019מיום 

הצעת ")ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה 

או /מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו, כחלק מהחלטה זו ("קיסטון

כלפי החברה ונושאי המשרה , (ככל שיהיו)ואו תביעות /דרישות 

או /והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו

תוצאותיהן , להסרת ספק, לרבות, ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות

עברבעדללא המלצה,האפשריות

רוב 

√לא82.98מיוחד



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"אג23:30 61103651.3216/05/19מ"בע

למכירת , 2-  ו1בחירה של אחת מבין שתי ההצעות המפורטות בסעיפים . 2

מ "מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע

בחברת ישראל קנדה ניהול , במישרין ובעקיפין (חלק החברה)("אלון")

לאשר לדירקטוריון : נוסח ההחלטה ("חברת המפעיל")מ "כבישים מהירים בע

למכירת , (כהגדרתה להלן)החברה לבצע קיבול של הצעת דור אלון 

בחברת , במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)אחזקותיהן של החברה ושל אלון 

כפי שפורסם בדיווח – מ "בע (1988)דור אלון אנרגיה בישראל . (2): המפעיל

: אסמכתאות) 2.5.2019מיום , (201901-040024-) 23.4.2019מיידי מיום 

: אסמכתא)4.5.2019מיום , (2019-01-042814-  ו2019-01-042811

או , (2019-01-044899: אסמכתא )12.5.2019ומיום  (2019-01-042913

כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת 

מוותרים מחזיקי אגרות , כחלק מהחלטה זו ("הצעת דור אלון")ההצבעה 

כלפי החברה ונושאי , (ככל שיהיו)ואו תביעות /או דרישות /החוב על טענות ו

המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה 

, להסרת ספק, לרבות, או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות/ו

מכירת אחזקות החברה בחברות , ובכלל זאת, תוצאותיהן האפשריות

ללא המלצההמפעיל בהתאם להצע

נבחרה 

חלופה 

אחרת

נבחרה 

חלופה 

אחרת

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג23:30 61104311.2616/05/19מ"בע

למכירת , 2-  ו1בחירה של אחת מבין שתי ההצעות המפורטות בסעיפים . 1

מ "מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע

בחברת ישראל קנדה ניהול , במישרין ובעקיפין (חלק החברה)("אלון")

נוסח ההחלטה : נוסח ההחלטה ("חברת המפעיל")מ "כבישים מהירים בע

, (כהגדרתה להלן)לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת קיסטון 

, במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון 

כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים - קיסטון ריט בע״מ . (1): בחברת המפעיל

מיום , (040600-01-2019- ו01-2019040198-) 28.4.2019מיידיים מיום 

 15.4.2019מיום , (039823-01-2019-  ו040012-01-2019) 23.4.2019

ועדכון  (042820-01-2019: אסמכתא) 2.5.2019מיום  (037453-01-2019)

או כל נוסח מעודכן , 1לכתב ההצבעה'' נספח ג- המצורף כ14.5.2019מיום 

הצעת ")ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה 

או /מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו, כחלק מהחלטה זו ("קיסטון

כלפי החברה ונושאי המשרה , (ככל שיהיו)ואו תביעות /דרישות 

או /והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו

תוצאותיהן , להסרת ספק, לרבות, ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות

עברבעדללא המלצה,האפשריות

רוב 

√לא93.47מיוחד



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"אג23:30 61104311.2616/05/19מ"בע

למכירת , 2-  ו1בחירה של אחת מבין שתי ההצעות המפורטות בסעיפים . 2

מ "מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע

בחברת ישראל קנדה ניהול , במישרין ובעקיפין (חלק החברה)("אלון")

לאשר לדירקטוריון : נוסח ההחלטה ("חברת המפעיל")מ "כבישים מהירים בע

למכירת , (כהגדרתה להלן)החברה לבצע קיבול של הצעת דור אלון 

בחברת , במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)אחזקותיהן של החברה ושל אלון 

כפי שפורסם בדיווח – מ "בע (1988)דור אלון אנרגיה בישראל . (2): המפעיל

: אסמכתאות) 2.5.2019מיום , (201901-040024-) 23.4.2019מיידי מיום 

: אסמכתא)4.5.2019מיום , (2019-01-042814-  ו2019-01-042811

או , (2019-01-044899: אסמכתא )12.5.2019ומיום  (2019-01-042913

כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת 

מוותרים מחזיקי אגרות , כחלק מהחלטה זו ("הצעת דור אלון")ההצבעה 

כלפי החברה ונושאי , (ככל שיהיו)ואו תביעות /או דרישות /החוב על טענות ו

המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה 

, להסרת ספק, לרבות, או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות/ו

מכירת אחזקות החברה בחברות , ובכלל זאת, תוצאותיהן האפשריות

ללא המלצההמפעיל בהתאם להצע

נבחרה 

חלופה 

אחרת

נבחרה 

חלופה 

אחרת

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג23:30 61104800.0016/05/19מ"בע

למכירת , 2-  ו1בחירה של אחת מבין שתי ההצעות המפורטות בסעיפים . 1

מ "מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע

בחברת ישראל קנדה ניהול , במישרין ובעקיפין (חלק החברה)("אלון")

נוסח ההחלטה : נוסח ההחלטה ("חברת המפעיל")מ "כבישים מהירים בע

, (כהגדרתה להלן)לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת קיסטון 

, במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון 

כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים - קיסטון ריט בע״מ . (1): בחברת המפעיל

מיום , (040600-01-2019- ו01-2019040198-) 28.4.2019מיידיים מיום 

 15.4.2019מיום , (039823-01-2019-  ו040012-01-2019) 23.4.2019

ועדכון  (042820-01-2019: אסמכתא) 2.5.2019מיום  (037453-01-2019)

או כל נוסח מעודכן , 1לכתב ההצבעה'' נספח ג- המצורף כ14.5.2019מיום 

הצעת ")ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה 

או /מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו, כחלק מהחלטה זו ("קיסטון

כלפי החברה ונושאי המשרה , (ככל שיהיו)ואו תביעות /דרישות 

או /והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו

תוצאותיהן , להסרת ספק, לרבות, ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות

עברבעדללא המלצה,האפשריות

רוב 

√לא82.43מיוחד



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"אג23:30 61104800.0016/05/19מ"בע

למכירת , 2-  ו1בחירה של אחת מבין שתי ההצעות המפורטות בסעיפים . 2

מ "מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע

בחברת ישראל קנדה ניהול , במישרין ובעקיפין (חלק החברה)("אלון")

לאשר לדירקטוריון : נוסח ההחלטה ("חברת המפעיל")מ "כבישים מהירים בע

למכירת , (כהגדרתה להלן)החברה לבצע קיבול של הצעת דור אלון 

בחברת , במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)אחזקותיהן של החברה ושל אלון 

כפי שפורסם בדיווח – מ "בע (1988)דור אלון אנרגיה בישראל . (2): המפעיל

: אסמכתאות) 2.5.2019מיום , (201901-040024-) 23.4.2019מיידי מיום 

: אסמכתא)4.5.2019מיום , (2019-01-042814-  ו2019-01-042811

או , (2019-01-044899: אסמכתא )12.5.2019ומיום  (2019-01-042913

כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת 

מוותרים מחזיקי אגרות , כחלק מהחלטה זו ("הצעת דור אלון")ההצבעה 

כלפי החברה ונושאי , (ככל שיהיו)ואו תביעות /או דרישות /החוב על טענות ו

המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה 

, להסרת ספק, לרבות, או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות/ו

מכירת אחזקות החברה בחברות , ובכלל זאת, תוצאותיהן האפשריות

ללא המלצההמפעיל בהתאם להצע

נבחרה 

חלופה 

אחרת

נבחרה 

חלופה 

אחרת

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

כהן 

פיתוח 

ומבני 

תעשיה 

13:00 8100100.0120/05/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018 בדצמבר 31

מנורה ביטוח

כהן 

פיתוח 

ומבני 

תעשיה 

13:00 8100100.0120/05/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

גבאי את קסירר לרואה , פורר, מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט. 2

החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעד.והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, הבאה של החברה

מנורה ביטוח

כהן 

פיתוח 

ומבני 

תעשיה 

13:00 8100100.0120/05/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

לאשר הארכת כהונתו של הדירקטור אסי ברטפלד לתקופה שסיומה בתום . 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

כהן 

פיתוח 

ומבני 

תעשיה 

13:00 8100100.0120/05/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

לאשר הארכת כהונתו של הדירקטור ברק משרקי לתקופה שסיומה בתום . 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

כהן 

פיתוח 

ומבני 

תעשיה 

13:00 8100100.0120/05/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

לאשר הארכת כהונתה של הדירקטורית ליאורה פרט לוין לתקופה . 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

כהן 

פיתוח 

ומבני 

תעשיה 

13:00 8100100.0120/05/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

לאשר הארכת כהונתו של הדירקטור דוד שוורץ כדירקטור בלתי תלוי . 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
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הרוב בו 
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בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

כהן 

פיתוח 

ומבני 

תעשיה 

13:00 8100100.0120/05/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

, דליה סבג כדירקטורית חיצונית בחברה' להאריך את כהונתה של גב. 7

שתחילתה ממועד תום תקופת , לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים

עברבעדבעד.23.5.2019החל מיום , קרי, כהונתה השניה

רוב 

√לא99.83מיוחד

מנורה ביטוח

כהן 

פיתוח 

ומבני 

תעשיה 

13:00 8100100.0120/05/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

ט " לחוק החברות התשנ31בכפוף לאישור רשם החברות בהתאם לסעיף . 8

בעדבעד".מ"כהן פיתוח גז ונפט בע: "לשנות את שם החברה לשם, 1999– 

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

רציו 

חיפושי 

נפט 

(1992) - 

שותפות 

14:00 3940151.5120/05/19מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 שנתית 

ומיוחדת

של השותפות לשנה  (לרבות הדוחות הכספיים)דיון בדוח התקופתי . 1

-2019: אסמכתא) 26.3.2019 שפורסם ביום 31.12.2018שנסתיימה ביום 

דיוןדיון(01-025467

הורד 

מסדר 

√לאר.להיום

מנורה ביטוח

רציו 

חיפושי 

נפט 

(1992) - 

שותפות 

14:00 3940151.5120/05/19מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 שנתית 

ומיוחדת

כרואי החשבון , רואי חשבון, למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן. 2

לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה , המבקרים של השותפות

מבוטלתמבוטלתולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם, של השותפות

הורד 

מסדר 

√לאהיום

מנורה ביטוח

רציו 

חיפושי 

נפט 

(1992) - 

שותפות 

14:00 3940151.5120/05/19מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 שנתית 

ומיוחדת

 ואת השתתפות השותפות בפעולות North Thekhaלאשר את עסקת . 3

כמפורט בדוח זימון , פיתוחם והפקתם בשטח הזיכיון, או גז/חיפושי נפט ו

לתקן את סעיף  (א): ולצורך זה, האסיפה ובדברי ההסבר להצעת ההחלטה

 יכלל ברשימת North Thekhaכך שזיכיון ,  להסכם השותפות5.1

בהיותו , לאשר את ההשקעה בזיכיון (ב); הפרויקטים הנזכרים בסעיף האמור

לאשר שינוי  (ג)- ו; כנדרש לפי תקנון הבורסה, פרויקט המצוי מחוץ לישראל

כפי שתהיינה , כך שיתרותיה הכספיות של השותפות, ביעוד כספי השותפות

פיתוח והפקה במסגרת , יוכלו לשמש גם לצורך פעולות חיפוש, מעת לעת

עברבעדבעדהזיכיון

רוב 

√לא89.2מיוחד

מנורה ביטוח

רציו 

חיפושי 

נפט 

(1992) - 

שותפות 

14:00 3940151.5120/05/19מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 שנתית 

ומיוחדת

לתקן את מדיניות ההשקעה של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי . 4

, להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום

ובכלל זאת לתקן את , (ח" מיליוני ש30חלף )ח " מיליוני ש40עד לסך של 

 30חלף , בפסקה השלישית, 12הסכם השותפות המוגבלת באופן שבסעיף 

ובלבד ששיעור האחזקה של השותפות " ח" מיליוני ש40"ח יבוא "מיליוני ש

לאשר לשותף הכללי , וכן, 20%בהונה של רציו פטרוליום לא יעלה על 

, להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום

. ח" מיליוני ש40עד לסך מצטבר מירבי של , לצורך מימוש כתבי אופציה

היקף ההשקעה בפועל ייקבע מעת לעת על ידי ועדת הביקורת על פי שיקול 

עברבעדבעדדעתה

רוב 

√לא85.95מיוחד
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סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 
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המיוחד 

(%)
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ח"אג18:00 11130340.1320/05/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

- ו (''סדרה ב)מינוי נציגות וסמכויותיה למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב . 1

: בסמכותה של הנציגות יהיה. ("הנציגות")של החברה  (.ש.ח'' סדרה ב)

 בבדיקת אפשרות של גיבוש הסדר 1.1.1.1:  לפעול כשלוח של הנאמן1.1.1

 בבדיקת מצבה הכספי של 1.1.1.2; או בעל השליטה בה/עם החברה ו

; החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע לרבות חלופת הפירוק

סדרה )- ו (''סדרה ב) בבדיקת הסעדים העומדים לנושי אגרות החוב 1.1.1.3

 במידה והנציגות 1.1.2; ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית (.ש.ח'' ב

יגיעו למסקנה כי יש טעם בניהול  ( להלן1.1.4כהגדרתם בסעיף )והמומחים 

משא ומתן על הסדר עם החברה תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוח שלו 

יובא לאישור אסיפת נושי , ככל שיגובש, מ עם החברה לגיבוש הסדר אשר"מו

 במידה והנציגות 1.1.3; בהחלטה מיוחדת (''סדרה ב)אגרות החוב 

יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול  ( להלן1.1.4כהגדרתם בסעיף )והמומחים 

משא ומתן על הסדר עם החברה תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוח שלו 

דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות נושי , תוך התייעצות עם המומחים

סדרה )אשר יובאו לאישור אסיפת נושי אגרות החוב  (''סדרה ב)אגרות החוב 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה להמליץ לנאמן על מינוי מומחים ויועצים1.1.4; (''ב

ח"אג18:00 11432700.1320/05/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

- ו (''סדרה ב)מינוי נציגות וסמכויותיה למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב . 1

: בסמכותה של הנציגות יהיה. ("הנציגות")של החברה  (.ש.ח'' סדרה ב)

 בבדיקת אפשרות של גיבוש הסדר 1.1.1.1:  לפעול כשלוח של הנאמן1.1.1

 בבדיקת מצבה הכספי של 1.1.1.2; או בעל השליטה בה/עם החברה ו

; החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע לרבות חלופת הפירוק

סדרה )- ו (''סדרה ב) בבדיקת הסעדים העומדים לנושי אגרות החוב 1.1.1.3

 במידה והנציגות 1.1.2; ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית (.ש.ח'' ב

יגיעו למסקנה כי יש טעם בניהול  ( להלן1.1.4כהגדרתם בסעיף )והמומחים 

משא ומתן על הסדר עם החברה תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוח שלו 

יובא לאישור אסיפת נושי , ככל שיגובש, מ עם החברה לגיבוש הסדר אשר"מו

 במידה והנציגות 1.1.3; בהחלטה מיוחדת (''סדרה ב)אגרות החוב 

יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול  ( להלן1.1.4כהגדרתם בסעיף )והמומחים 

משא ומתן על הסדר עם החברה תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוח שלו 

דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות נושי , תוך התייעצות עם המומחים

סדרה )אשר יובאו לאישור אסיפת נושי אגרות החוב  (''סדרה ב)אגרות החוב 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה להמליץ לנאמן על מינוי מומחים ויועצים1.1.4; (''ב

מנורה ביטוח

אורמת 

טכנולוגיות

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Dan Falk as director. 1שנתית09:30 11344020.9121/05/19אינק, 

מנורה ביטוח

אורמת 

טכנולוגיות

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Todd C. Freeland as director. 2שנתית09:30 11344020.9121/05/19אינק, 

מנורה ביטוח

אורמת 

טכנולוגיות

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect  Byron G. Wong as director. 3שנתית09:30 11344020.9121/05/19אינק, 
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מנורה ביטוח

אורמת 

טכנולוגיות

שנתית09:30 11344020.9121/05/19אינק, 

4 .To ratify the Kesselman Kesselman, a member firm of 

PricewaterhouseCoopers International Limited as independent 

auditors of the Company for 2019.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אורמת 

טכנולוגיות

שנתית09:30 11344020.9121/05/19אינק, 

5 .To approve, in a non-binding, advisory vote, the compensation 

of our named executive officersלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת שנתית14:30 11042800.2921/05/19מ"ה בע

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

שנתית14:30 11042800.2921/05/19מ"ה בע

למנות מחדש את מר אבי פישר לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה . 2

 לדוח זימון 1.2כמפורט בסעיף , הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברנגדנגד.האסיפה

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

שנתית14:30 11042800.2921/05/19מ"ה בע

גבי ברבש לתקופת כהונה נוספת עד לתום ' למנות מחדש את פרופ. 3

 לדוח 1.2כמפורט בסעיף , האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברנגדנגד.זימון האסיפה

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

שנתית14:30 11042800.2921/05/19מ"ה בע

למנות מחדש את מר יצחק קולברג לתקופת כהונה נוספת עד לתום . 4

 לדוח 1.2כמפורט בסעיף , האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברנגדנגד.זימון האסיפה

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

שנתית14:30 11042800.2921/05/19מ"ה בע

סיגליה חפץ לתקופת כהונה נוספת עד לתום ' למנות מחדש את גב. 5

 לדוח 1.2כמפורט בסעיף , האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברנגדנגד.זימון האסיפה

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

שנתית14:30 11042800.2921/05/19מ"ה בע

נופר מלובני לתקופת כהונה נוספת עד לתום ' למנות מחדש את גב. 6

 לדוח 1.2כמפורט בסעיף , האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברנגדנגד.זימון האסיפה

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

שנתית14:30 11042800.2921/05/19מ"ה בע

למנות מחדש את מר תומר אפרים בבאי לתקופת כהונה נוספת עד לתום . 7

 לדוח 1.2כמפורט בסעיף , האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברנגדנגד.זימון האסיפה

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

שנתית14:30 11042800.2921/05/19מ"ה בע

למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון . 8

המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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מנורה ביטוח

בזק 

החברה 

הישראלית

 

לתקשורת 

11:00 2300110.6323/05/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת 

נדחית

לחוק ' א267אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 

עברבעדבעד.2019 בינואר 1החל מיום ,  שנים3לתקופה של , לרבות עדכונה, החברות

רוב 

√לא73.53מיוחד

מנורה ביטוח

בזק 

החברה 

הישראלית

 

לתקשורת 

11:00 2300110.6323/05/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת 

מבוטלתמבוטלת.אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה. 2נדחית

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

בנק אגוד 

לישראל 

שנתית13:00 7223140.1023/05/19מ"בע

, מינוי מר אמנון בק כדירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראות חוק החברות. 1

עברבעדבעד("חוק החברות") 1999-ט"התשנ

רוב 

√לא99.87מיוחד

מנורה ביטוח

אבגול 

תעשיות 

1953 

13:00 11009570.0323/05/19מ"בע

שנתית 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום ומיוחדת

מנורה ביטוח

אבגול 

תעשיות 

1953 

13:00 11009570.0323/05/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

כרואה ' למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות. 2

√לארוב רגילעברבעדבעדהחשבון המבקר של החברה

מנורה ביטוח

אבגול 

תעשיות 

1953 

13:00 11009570.0323/05/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר אודיי פול סינג גיל כדירקטור בחברה. 3ומיוחדת

מנורה ביטוח

אבגול 

תעשיות 

1953 

13:00 11009570.0323/05/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר שקהר קומר ארגוול כדירקטור בחברה. 4ומיוחדת

מנורה ביטוח

אבגול 

תעשיות 

1953 

13:00 11009570.0323/05/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר אשוק קומר ארורה כדירקטור בחברה. 5ומיוחדת

מנורה ביטוח

אבגול 

תעשיות 

1953 

13:00 11009570.0323/05/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדיי פימפליקר כדירקטור בחברה'למנות את מר שישיר ויג. 6ומיוחדת



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 
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המיוחד 

(%)
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(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

אבגול 

תעשיות 

1953 

13:00 11009570.0323/05/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברנגדנגדלמנות את מר שחר רחים כדירקטור בחברה. 7ומיוחדת

מנורה ביטוח

אבגול 

תעשיות 

1953 

13:00 11009570.0323/05/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות מחדש את מר יעקב גולדמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה. 8ומיוחדת

מנורה ביטוח

אבגול 

תעשיות 

1953 

13:00 11009570.0323/05/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

ריטה אבני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ' למנות את הגב

עברבעדבעד2019 במאי 20החל מיום , נוספת באותם תנאי כהונה

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

אבגול 

תעשיות 

1953 

13:00 11009570.0323/05/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

למנות את מר רמי אנטין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה . 10

עברבעדבעד2019 במאי 20החל מיום , נוספת באותם תנאי כהונה

רוב 

√לא98.92מיוחד

מנורה ביטוח

אבגול 

תעשיות 

1953 

13:00 11009570.0323/05/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

להעניק כתבי שיפוי לדירקטורים בחברה המועסקים על ידי בעלת . 11

√לארוב רגילעברבעדבעדהמכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת, השליטה בחברה

מנורה ביטוח

וילאר 

אינטרנשיו

14:00 4160160.3523/05/19מ"נל בע

שנתית 

ומיוחדת 

נדחית

כפי שפורסם , 2018 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי של החברה ליום . 1

ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לאותה ) 2019,  במרס31ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון(התקופה

מנורה ביטוח

וילאר 

אינטרנשיו

14:00 4160160.3523/05/19מ"נל בע

שנתית 

ומיוחדת 

נדחית

 זיו BDOמשרד , סיום ההתקשרות עם רואה החשבון המבקר של החברה. 2

קוסט - ארנסט אנד יאנג ) ישראל EYרואי חשבון ולמנות את משרד , האפט

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה  (פורר גבאי את קסירר

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

מנורה ביטוח

וילאר 

אינטרנשיו

14:00 4160160.3523/05/19מ"נל בע

שנתית 

ומיוחדת 

נדחית

, המכהן כדירקטור בחברה, להאריך את כהונתו של מר שלמה טיסר. 3

מר . וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, לתקופה נוספת

לפרטים נוספים בהתאם . 1989שלמה טיסר מכהן כדירקטור בחברה משנת 

לדוח ' פרק ד' ר (דוחות תקופתיים ומידיים)ע " לתקנות ני26לתקנה 

המידע האמור מובא . 31.3.2019התקופתי של החברה כפי שפורסם ביום 

√לארוב רגילעברנגדנגד.2018פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת . על דרך ההפניה

מנורה ביטוח

וילאר 

אינטרנשיו

14:00 4160160.3523/05/19מ"נל בע

שנתית 

ומיוחדת 

נדחית

, המכהן כדירקטור בחברה, להאריך את כהונתו של מר אברהם בורג. 4

מר . וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, לתקופה נוספת

לפרטים נוספים בהתאם לתקנה . 2005אברהם בורג מכהן כדירקטור משנת 

לדוח התקופתי של ' פרק ד' ר (דוחות תקופתיים ומידיים)ע " לתקנות ני26

המידע האמור מובא על דרך . 31.3.2019החברה כפי שפורסם ביום 

√לארוב רגילעברנגדנגד.2018פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת . ההפניה



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

וילאר 

אינטרנשיו

14:00 4160160.3523/05/19מ"נל בע

שנתית 

ומיוחדת 

נדחית

לתקופה , המכהן כדירקטור בחברה, להאריך את כהונתו של מר דוד מימון. 5

מר דוד מימון . וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, נוספת

 וכן כדירקטור 1.1.2015– ד דירקטוריון זמני של החברה החל מ "מכהן כיו

ע " לתקנות ני26לפרטים נוספים בהתאם לתקנה . 2005בחברה משנת 

לדוח התקופתי של החברה כפי ' פרק ד' ר (דוחות תקופתיים ומידיים)

פרטים . המידע האמור מובא על דרך ההפניה. 31.3.2019שפורסם ביום 

√לארוב רגילעברנגדנגד.2018אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת 

מנורה ביטוח

וילאר 

אינטרנשיו

14:00 4160160.3523/05/19מ"נל בע

שנתית 

ומיוחדת 

נדחית

, המכהן כדירקטור בחברה, להאריך את כהונתו של מר יהונתן קפלן. 6

מר . וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, לתקופה נוספת

לפרטים נוספים בהתאם . 2017יהונתן קפלן מכהן כדירקטור בחברה משנת 

לדוח ' פרק ד' ר (דוחות תקופתיים ומידיים)ע " לתקנות ני26לתקנה 

המידע האמור מובא . 31.3.2019התקופתי של החברה כפי שפורסם ביום 

√לארוב רגילעברנגדנגד.2018פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת . על דרך ההפניה

מנורה ביטוח

וילאר 

אינטרנשיו

14:00 4160160.3523/05/19מ"נל בע

שנתית 

ומיוחדת 

נדחית

, המכהנת כדירקטורית בחברה, מיכל טיסר' להאריך את כהונתה של גב. 7

מיכל ' גב. וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, לתקופה נוספת

לפרטים נוספים בהתאם . 1993טיסר מכהנת כדירקטורית בחברה משנת 

לדוח ' פרק ד' ר (דוחות תקופתיים ומידיים)ע " לתקנות ני26לתקנה 

המידע האמור מובא . 31.3.2019התקופתי של החברה כפי שפורסם ביום 

√לארוב רגילעברנגדנגד.2018פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת . על דרך ההפניה

מנורה ביטוח

וילאר 

אינטרנשיו

14:00 4160160.3523/05/19מ"נל בע

שנתית 

ומיוחדת 

נדחית

להצעת ' אישור מדיניות התגמול המעודכנת בנוסח המצורף כנספח ג. 8

 1.9.2019החל מיום , שתהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים, החלטה זו

מבוטלתמבוטלת.(31.8.2022עד ליום , קרי)

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

וילאר 

אינטרנשיו

14:00 4160160.3523/05/19מ"נל בע

שנתית 

ומיוחדת 

נדחית

אישור הענקת כתב פטור לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה שאינם . 9

√לארוב רגילעברבעדבעדבעלי השליטה בה

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

מיוחדת14:00 11076630.7423/05/19מ"שנס בע

1 .To increase the company’s authorized share capital from 

50,000,000 to 150,000,000 ordinary shares of a nominal value of 

NIS 0.1 each, and to amend the company’s Articles of 

Association to reflect such increase.לארוב רגיללא עברבעדבעד√
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הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 
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מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

ח"אג16:00 11392031.9923/05/19מ"שנס בע

עד ליום  ('סדרה ג)דחיית מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב . 1

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של )החלטה מיוחדת  – 30.6.2019

, המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה

לדחות את מועד תשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב  (למעט הנמנעים

המועד : למועדים הבאים, 31.5.2019של החברה אשר קבוע ליום  ('סדרה ג)

 30.6.2019מועד תשלום הריבית ידחה ליום . 24.6.2019הקובע ידחה ליום 

להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת  ("מועד הדחייה הראשונה: "להלן)

דחיית המועדים בקשר עם , למען הסר ספק• :  זה1.1ההחלטה שבסעיף 

זכאי "תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת 

או בקבלת /אין בהצעת ההחלטה לעיל ו• . שלא בצמוד לאגרות החוב" ריבית

הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על 

או להוות , ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, אילו מזכויותיהם

ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי 

ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית , ביצוע התחייבויות החברה במועדן

יודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום • . פי הוראות השטר-פיגורים על

עברבעדללא המלצההריבית כמפורט בהצעת ההחלטה לעיל לא מוצע כל ש

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

ח"אג16:00 11392031.9923/05/19מ"שנס בע

סדרה )הסמכת הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב . 2

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו )החלטה מיוחדת – בתקופה נוספת  ('ג

רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים 

,  לעיל1ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף  (למעט הנמנעים, בהצבעה

להסמיך את הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב 

לתקופה נוספת ממועד הדחייה , על פי שיקול דעתו הבלעדי, ('סדרה ג)

 מועד 26.7.2019המועד הקובע ידחה ליום : כמפורט להלן, הראשונה

להלן מספר הבהרות בקשר עם . 31.7.2019תשלום הריבית ידחה ליום 

דחיית המועדים בקשר , למען הסר ספק• :  זה1.2הצעת ההחלטה שבסעיף 

עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת 

או /אין בהצעת ההחלטה לעיל ו• . שלא בצמוד לאגרות החוב" זכאי ריבית"

או בדחיית מועד התשלום ככל שתבוצע /בקבלת הצעת ההחלטה לעיל ו

ואין בהן , משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם

או להוות ויתור של מחזיקי אגרות , כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב

החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה 

פי הוראות -ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על, במועדן

עברבעדללא המלצההשט

רוב 

√לא88.89מיוחד

מנורה ביטוח

מיטב דש 

השקעות 

15:00 10818430.4426/05/19מ"בע

מיוחדת 

נדחית

מבעלי , אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם מר צבי סטפק. 1

בתפקיד , 20.3.2019לתקופה של שלוש שנים החל מיום , השליטה בחברה

עברבעדבעד.דירקטור פעיל

רוב 

√לא86.63מיוחד

מנורה ביטוח

מיטב דש 

השקעות 

15:00 10818430.4426/05/19מ"בע

מיוחדת 

נדחית

בנו של מר , אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם מר אבנר סטפק. 2

לתקופה של שלוש שנים החל מיום , מבעלי השליטה בחברה, צבי סטפק

עברבעדבעד.ר דירקטוריון"בתפקיד סגן יו, 20.3.2019

רוב 

√לא85.84מיוחד

מנורה ביטוח

מיטב דש 

השקעות 

15:00 10818430.4426/05/19מ"בע

מיוחדת 

נדחית

אחד מבעלי , אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם מר אלי ברקת. 3

לתקופה של , מבעלי השליטה בחברה, מ"המניות הסופיים בברמ פיננסים בע

עברבעדבעד.ר דירקטוריון"בתפקיד יו, 20.3.2019שלוש שנים החל מיום 

רוב 

√לא88.96מיוחד



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

מיטב דש 

השקעות 

15:00 10818430.4426/05/19מ"בע

מיוחדת 

נדחית

, אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה. 4

עברנגדבעד.לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה

רוב 

√לא71.94מיוחד

מנורה ביטוח

שיכון 

ובינוי 

שנתית15:00 10819420.8126/05/19מ"בע

א לחוק 267אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 

עברבעדבעד1999-ט"התשנ, החברות

רוב 

√לא82.21מיוחד

מנורה ביטוח

שיכון 

ובינוי 

שנתית15:00 10819420.8126/05/19מ"בע

, מר אייל לפידות, ל החברה הנכנס"אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ. 2

תכנית מענק שנתי ותגמול הוני וכן , ובכלל זה תגמול קבוע ותנאים נלווים

לדוח זימון האסיפה ' ב כנספח ג"הענקת כתב התחייבות לשיפוי מעודכן המצ

עברבעדבעד.כפי שיכהן בה מעת לעת, ל"הכללית למנכ

רוב 

√לא64.29מיוחד

מנורה ביטוח

שיכון 

ובינוי 

שנתית15:00 10819420.8126/05/19מ"בע

, מר משה לחמני, ל החברה היוצא"אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ. 3

מענק שנתי , תגמול קבוע ותנאים נלווים, ובכלל זה תגמול בגין סיום העסקתו

וכן עדכון לתנאי כהונה שאושרו בעבר ,  ותגמול הוני2019בגין כהונתו בשנת 

נדחהנגדנגד.ל היוצא"לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן למנכ, למר משה לחמני

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

שיכון 

ובינוי 

שנתית15:00 10819420.8126/05/19מ"בע

, מר תמיר כהן, ר דירקטוריון החברה"אישור תנאי כהונה והעסקה ליו. 4

לרבות , תנאים נלווים ותכנית מענק שנתי ותגמול הוני, ובכלל זה תגמול קבוע

או כפי שיכהן בה /המכהן ו, ר הדירקטוריון"הענקת כתב השיפוי המעודכן ליו

נדחהנגדנגד.מעת לעת

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

שיכון 

ובינוי 

שנתית15:00 10819420.8126/05/19מ"בע

אשר מכהנים , לאשר הענקת כתב השיפוי המעודכן לדירקטורים בחברה. 5

ולמעט לכאלו , או כפי שיכהנו בה מעת לעת/או שכיהנו ו/בחברה כיום ו

√לארוב רגילעברבעדבעד.שלבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי המעודכן להם

מנורה ביטוח

חברה 

לנכסים 

ולבנין 

מיוחדת12:00 6990170.6227/05/19מ"בע

לתקופת , אירית הורוביץ כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינוי של גב. 1

עברבעדבעד. שנים3כהונה בת 

רוב 

√לא99.97מיוחד

מנורה ביטוח

החברה 

לישראל 

10:00 5760170.9128/05/19מ"בע

מיוחדת 

בוטלה

ל החברה "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנכ. 1

בוטלהבוטלהבוטלה.כאמור בדוח זימון האסיפה, המיועד

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

החברה 

לישראל 

10:00 5760170.9128/05/19מ"בע

מיוחדת 

בוטלה

כאמור בדוח , לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למר יוחנן לוקר. 2

√לארוב רגילבוטלהבוטלהבוטלה.זימון האסיפה

מנורה ביטוח

בתי זקוק 

לנפט 

מיוחדת11:00 25902480.7428/05/19מ"בע

אישור התקשרותה של החברה עם שותפות תמר בהסכם לרכישת גז . 1

טבעי הדרוש לחברה במהלך תקופת הביניים והכל כמפורט בדוח זימון 

עברבעדבעדהאסיפה

רוב 

√לא99.14מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

שנתית13:00 2860131.5528/05/19מ"ברן בע

כרואה החשבון המבקר של ' ח ליאון אורליצקי ושות"לאשר מינוי משרד רו. 1

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה ולהסמיך את הנהלת החברה לקבוע את שכרו

מנורה ביטוח

קבוצת 

שנתית13:00 2860131.5528/05/19מ"ברן בע

יצחק שיסגל ונילי מירסקי , אהוד ריגר, ה מאיר דור"לאשר מינוי ה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעדכדירקטורים בחברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2018דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 3שנתית13:00 2860131.5528/05/19מ"ברן בע

מנורה ביטוח

כימיקלים 

לישראל 

מיוחדת10:00 2810140.5129/05/19מ"בע

1 .Election of Mr. Yoav Doppelt as a director, effective as of the 

date of this meetingלארוב רגילעברבעדבעד√
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כימיקלים 

לישראל 

מיוחדת10:00 2810140.5129/05/19מ"בע

2 .Subject to the election of Mr. Yoav Doppelt as director as set 

forth in item 1 above, approval of the compensation terms and 

equity grant for our new Executive Chairman of the Board, Mr .

Doppeltבעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

כימיקלים 

לישראל 

מיוחדת10:00 2810140.5129/05/19מ"בע

3 .Approval of a Special Bonus for 2018 to our Executive 

Chairman of the Board, Mr. Johanan Lockerלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

10:00 61103651.3229/05/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

 דיון בנוגע להצעת הסדר שהוגשה על ידי מבטח שמיר 1.1: על סדר היום . 1

: אסמכתאות) 26.5.2019כפי שפורסם בדיווחי החברה מיום , מ"אחזקות בע

 דיון בנושאים נוספים שיועלו 1.2. (050848-01-2019-  ו050659-01-2019

√לאדיוןדיוןדיון.י מחזיקי אגרות החוב"או ע/י הנאמן ו"בישיבה ע

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

10:00 61104311.2629/05/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

 דיון בנוגע להצעת הסדר שהוגשה על ידי מבטח שמיר 1.1: על סדר היום . 1

: אסמכתאות) 26.5.2019כפי שפורסם בדיווחי החברה מיום , מ"אחזקות בע

 דיון בנושאים נוספים שיועלו 1.2. (050848-01-2019-  ו050659-01-2019

√לאדיוןדיוןדיון.י מחזיקי אגרות החוב"או ע/י הנאמן ו"בישיבה ע

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

10:00 61104800.0029/05/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

 דיון בנוגע להצעת הסדר שהוגשה על ידי מבטח שמיר 1.1: על סדר היום . 1

: אסמכתאות) 26.5.2019כפי שפורסם בדיווחי החברה מיום , מ"אחזקות בע

 דיון בנושאים נוספים שיועלו 1.2. (050848-01-2019-  ו050659-01-2019

√לאדיוןדיוןדיון.י מחזיקי אגרות החוב"או ע/י הנאמן ו"בישיבה ע

מנורה ביטוח

חברת 

השקעות 

דיסקונט 

מיוחדת12:00 6390130.1729/05/19מ"בע

מטלון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת  (מוץ)אישור מינויו של מר משה . 1

עברבעדבעד.כהונה נוספת

רוב 

√לא96.3מיוחד

מנורה ביטוח

חברת 

השקעות 

דיסקונט 

מיוחדת12:00 6390130.1729/05/19מ"בע

אישור מינויו של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת . 2

עברבעדבעד.כהונה נוספת

רוב 

√לא96.36מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

12:00 11323151.3129/05/19מ"בע

מיוחדת 

נדחית

מר , ר דירקטוריון החברה"אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של יו. 1

עברבעדבעדהנמנה על בעלי השליטה בחברה, אברהם נוסבאום

רוב 

√לא87.87מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

12:00 11323151.3129/05/19מ"בע

מיוחדת 

נדחית

מר גיל , ל החברה"אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של דירקטור ומנכ. 2

עברבעדבעדהנמנה על בעלי השליטה בחברה, גירון

רוב 

√לא87.87מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

12:00 11323151.3129/05/19מ"בע

מיוחדת 

נדחית

ל החברה "אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של דירקטור ומשנה למנכ. 3

מר , השיווק ויחסי הציבור של החברה, לזכיינות ואחראי על תחום הפרסום

עברבעדבעדהנמנה על בעלי השליטה בחברה, ירון משורר

רוב 

√לא87.94מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

12:00 11323151.3129/05/19מ"בע

מיוחדת 

נדחית

ל החברה לתעשיות "אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של המשנה למנכ. 4

הנמנית על , ורדה ליפשיץ' בעלה של הגב, מר אלכס ליפשיץ, ואדמיניסטרציה

עברבעדבעדיחידי השליטה בחברה

רוב 

√לא87.94מיוחד
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סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 
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בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

12:00 11323151.3129/05/19מ"בע

מיוחדת 

נדחית

ל החברה לכספים "אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של המשנה למנכ. 5

הנמנה על , בנו של מר אברהם נוסבאום, מר אורן נוסבאום, ולפיתוח עסקי

עברבעדבעדבעלי השליטה בחברה

רוב 

√לא87.87מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

12:00 11323151.3129/05/19מ"בע

מיוחדת 

נדחית

מר אלכס ליפשיץ , מר ירון משורר, מר גיל גירון, לאשר למר רמי נוסבאום. 6

עברבעדבעד.ומר אורן נוסבאום כתב פטור מאחריות כמקובל בחברה

רוב 

√לא87.92מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

12:00 11323151.3129/05/19מ"בע

מיוחדת 

נדחית

, לחוק החברות' א267אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף . 7

עברבעדבעד2019 במאי 30לתקופה של שלוש שנים החל מיום , לרבות עדכונה

רוב 

√לא87.94מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

12:00 11323151.3129/05/19מ"בע

מיוחדת 

נדחית

אישור חידוש התקשרות החברה עם מר דן גירון הפועל בעסקי החברה . 8

עברבעדבעדב"בארה

רוב 

√לא92.44מיוחד


