
תאריך האסיפהאחזקה% מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה
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הרוב 
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העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג16:00 61103651.3701/01/19מ"בע

בכפוף : מתן ארכה ללא תנאים לכניסה לתוקף של ההסדר נוסח החלטה. 1

להורות לנאמנים להאריך בדיעבד וללא ', כח-ו' לאישור ארכה גם בסדרות כז

. 31.1.2019וזאת עד ליום , תנאים את המועד לכניסה לתוקף של ההסדר

 לא ייכנס ההסדר 31.1.2019כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו וככל שעד ליום 

מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן ולנציגות לפעול על פי ההוראות , לתוקף

. 25.5.20161והסמכויות שהוענקו להם במסגרת מינויים באסיפות מיום 

 לזימון 7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

כחלק בלתי נפרד , להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, ב"המצ

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.ל"מההחלטה הנ

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג16:00 61104311.3101/01/19מ"בע

בכפוף : מתן ארכה ללא תנאים לכניסה לתוקף של ההסדר נוסח החלטה. 1

להורות לנאמנים להאריך בדיעבד וללא ', כח-ו' לאישור ארכה גם בסדרות כו

. 31.1.2019וזאת עד ליום , תנאים את המועד לכניסה לתוקף של ההסדר

 לא ייכנס ההסדר 31.1.2019כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו וככל שעד ליום 

מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן ולנציגות לפעול על פי ההוראות , לתוקף

. 25.5.20161והסמכויות שהוענקו להם במסגרת מינויים באסיפות מיום 

 לזימון 7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

כחלק בלתי נפרד , להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, ב"המצ

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.ל"מההחלטה הנ

מנורה ביטוח

הפניקס 

אחזקות 

מיוחדת17:00 7670120.7501/01/19מ"בע

לתקופת כהונה , אישור מינויו של מר זהר טל כדירקטור חיצוני בחברה

 בדצמבר 31 ועד ליום 2019 בינואר 1מיום , שנים (3)של שלוש , ראשונה

עברבעדבעד.2021

רוב 

√לא98.57מיוחד

מנורה ביטוח

אפקון 

החזקות 

בעדבעדעמליה פז כדירקטורית חיצונית בחברה' מינוי מחדש שלל הגב. 1שנתית14:00 5780131.0202/01/19מ"בע

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

ח"אג16:00 11094950.8002/01/19וי.אן

דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוס . 1

√לאדיוןדיוןדיון.האסיפות האחרונות ועד לכינוס אסיפות אלו

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

ח"אג16:00 11094950.8002/01/19וי.אן

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

√לאדיוןדיוןדיון.הנאמנים

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

ח"אג16:00 11095030.0702/01/19וי.אן

דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוס . 1

√לאר.לדיוןדיוןדיון.האסיפות האחרונות ועד לכינוס אסיפות אלו

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

ח"אג16:00 11095030.0702/01/19וי.אן

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

√לאדיוןדיוןדיון.הנאמנים

31012019 עד תאריך 01012019השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 



תאריך האסיפהאחזקה% מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 
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מנורה ביטוח

משולם 

לוינשטין 

הנדסה 

וקבלנות 

שנתית12:00 5730140.3403/01/19מ"בע

הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017 בדצמבר 31

מנורה ביטוח

משולם 

לוינשטין 

הנדסה 

וקבלנות 

שנתית12:00 5730140.3403/01/19מ"בע

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

√לארוב רגילעברבעדבעדודיווח על שכרו, החברה עד לכינוס אסיפת בעלי המניות הבאה של החברה

מנורה ביטוח

חברה 

לנכסים 

ולבנין 

מיוחדת15:00 6990170.6603/01/19מ"בע

לתקופת , מר יחזקאל דסקל, אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני. 1

עברבעדבעד.בת שלוש שנים, (שלישית)כהונה נוספת 

רוב 

√לא99.54מיוחד

מנורה ביטוח

בנק 

דקסיה 

ישראל 

מיוחדת15:00 7110100.5403/01/19מ"בע

לפרטים נוספים ראו . מ"אישור מיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע. 1

עברבעדבעד. לקובץ המצורף לדיווח זה2.1סעיף 

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

בנק 

דקסיה 

ישראל 

מיוחדת15:00 7110100.5403/01/19מ"בע

אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה . 2

 בהתאם להוראות חוק החברות ובהתאם להוראות 2019בבנק לשנת 

לפרטים נוספים . המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי

עברבעדבעד. לקובץ המצורף לדיווח זה2.2ראו סעיף 

רוב 

√לא83.09מיוחד

מנורה ביטוח

בנק 

דקסיה 

ישראל 

מיוחדת15:00 7110100.5403/01/19מ"בע

אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין . 3

מבלי , Run-Offאחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג 

בהתייחס לדירקטורים ונושאי , שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית

 לקובץ המצורף 2.3לפרטים נוספים ראו סעיף . (ל"למעט המנכ)משרה בבנק 

√לארוב רגילעברבעדבעד.לדיווח זה

מנורה ביטוח

בנק 

דקסיה 

ישראל 

מיוחדת15:00 7110100.5403/01/19מ"בע

אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין . 4

מבלי , Run-Offאחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג 

ל הבנק מר "בהתייחס למנכ, שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית

עברבעדבעד. לקובץ המצורף לדיווח זה2.3ראו סעיף , לפרטים נוספים. אוליבייה גוטמן

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

בנק 

דקסיה 

ישראל 

מיוחדת15:00 7110100.5403/01/19מ"בע

בנושא אישור מיזוג בין ,  שעל סדר היום1'' ככל שתאושר החלטה מס. 5

מ "והבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט בע, מ"הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע

, יסכימו על הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים למיזוג

לפרטים . תידרש לכך אישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות הבנק

√לארוב רגילעברבעדבעד. לקובץ המצורף לדיווח זה2.4ראו סעיף 

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

עברבעדבעד.מינוי מר יקותיאל גביש כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת15:30 11238500.8403/01/19מ"בע

רוב 

√לא98.99מיוחד

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברבעדבעדמתן התחייבות לשיפוי למר יקותיאל גביש. 2מיוחדת15:30 11238500.8403/01/19מ"בע



תאריך האסיפהאחזקה% מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 
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קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברבעדבעדמתן התחייבות לשיפוי למר מאיר משה. 3מיוחדת15:30 11238500.8403/01/19מ"בע

מנורה ביטוח

קבוצת 

סקופ 

מתכות 

16:00 2880190.2903/01/19מ"בע

שנתית 

נדחית

, ר דירקטוריון החברה"יו, אישור המשך תנאי העסקתו של מר שמואל שילה

, (עלות מעביד)ח " אלפי ש2,340-בעלות העסקה שנתית כוללת של כ

עברבעדבעד.2019 בינואר 1החל מיום ,  שנים3לתקופה של 

רוב 

√לא65.66מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

סקופ 

מתכות 

16:00 2880190.2903/01/19מ"בע

שנתית 

נדחית

כמנהל , בנו של מר שמואל שילה, אישור העסקתו של מר דודו שילה. 2

, (חלף תפקידו כמנהל הרכש של החברה)ל החברה "מכירות ועוזר מנכ

חלף שכר חודשי )ח " אלפי ש30והעלאת שכרו לשכר חודשי ברוטו בסך של 

ח " אלפי ש3וכן החזר הוצאות רכב בסך של  (ח" אלפי ש19.5ברוטו של 

, (עלות מעביד)ח " אלפי ש485-בחודש ובעלות שכר שנתית כוללת של כ

עברבעדבעד.2019 בינואר 1החל מיום ,  שנים3לתקופה של 

רוב 

√לא74.91מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

סקופ 

מתכות 

16:00 2880190.2903/01/19מ"בע

שנתית 

נדחית

בתו של מר )מיכל רז ' אישור המשך תנאי העסקתן הנוכחיים של גב. 3

בוגנים -שרון שילה'  של החברה וגבCRM-מנהלת השיווק ו, (שמואל שילה

ההדרכות , המטפלת בתחום הפרסום, (בתו של מר שמואל שילה)

קידום ופיתוח ההון האנושי , פיתוח מערכת לימוד ממוחשבת, וההכשרות

חלף ) (כל אחת)ח ברוטו לחודש " אלפי ש18והעלאת שכרן לסך של , בחברה

' באופן שעלות שכרה השנתית של גב, (ח" אלפי ש15שכר חודשי ברוטו של 

סכום הכולל שימוש ברכב , עלות מעביד)ח " אלפי ש270-מיכל רז תהיה כ

ועלות , (ח בחודש" אלפי ש2-מיכל רז שעלותו לחברה הינה בסך של כ' לגב

עלות )ח " אלפי ש273-בוגנים תהיה כ-שרון שילה' שכרה השנתית של גב

עברבעדבעד.2019 בינואר 1החל מיום ,  שנים3כל אחת מהן לתקופה של , (מעביד

רוב 

√לא99.79מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

סקופ 

מתכות 

16:00 2880190.2903/01/19מ"בע

שנתית 

נדחית

חתנו של )אישור תנאי העסקתו והעלאת שכרו של מר עודד בוגנים . 4

הפרויקטים והלוגיסטיקה של החברה בתמורה , כמנהל הרכש, (שמואל שילה

 26חלף שכר חודשי ברוטו בסך של )ח " אלפי ש35לשכר חודשי ברוטו של 

, ח בחודש" אלפי ש2-בסך של כ( שווי למס)וכן שימוש ברכב  (ח"אלפי ש

עלות )ח " אלפי ש522-באופן שעלות שכרו של מר עודד בוגנים תהיה כ

עברבעדבעד.2019 בינואר 1החל מיום ,  שנים3ההתקשרות הינה לתקופה של . (מעביד

רוב 

√לא74.91מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

סקופ 

מתכות 

16:00 2880190.2903/01/19מ"בע

שנתית 

נדחית

כמנהל , (חתנו של שמואל שילה), אישור תנאי העסקתו של מר רן רז. 5

 אלפי 20והעלאת שכרו לשכר חודשי של , ייעול וחדשנות, בנושאי טכנולוגיה

באופן שעלות שכרו , (ח" אלפי ש12חלף שכר חודשי ברוטו בסך של )ח "ש

לתקופה של שלוש , (עלות מעביד)ח " אלפי ש305-השנתית הכוללת תהיה כ

עברבעדבעד.2019 בינואר 1החל מיום , שנים

רוב 

√לא74.91מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

סקופ 

מתכות 

16:00 2880190.2903/01/19מ"בע

שנתית 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2017דיון בדוחות הכספיים לשנת . 6נדחית

מנורה ביטוח

קבוצת 

סקופ 

מתכות 

16:00 2880190.2903/01/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מר שמואל שילה כדירקטור בדירקטוריון החברה. 7נדחית



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

קבוצת 

סקופ 

מתכות 

16:00 2880190.2903/01/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעד.ארנה ליכטנשטיין כדירקטורית בדירקטוריון החברה' מינוי גב. 8נדחית

מנורה ביטוח

קבוצת 

סקופ 

מתכות 

16:00 2880190.2903/01/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מר אייל שביט כדירקטור בדירקטוריון החברה. 9נדחית

מנורה ביטוח

קבוצת 

סקופ 

מתכות 

16:00 2880190.2903/01/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מר יובל בן זאב כדירקטור בדירקטוריון החברה. 10נדחית

מנורה ביטוח

קבוצת 

סקופ 

מתכות 

16:00 2880190.2903/01/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי רואה חשבון מבקר. 11נדחית

מנורה ביטוח

פורמולה 

מערכות 

בע(1985)

כללית14:00 2560161.1204/01/19מ"

1 .To elect Mr. Ohad Melnik to our Company’s Board of 

Directors, or the Board, in replacement of Ms. Dafna Cohen, to 

hold office until our next annual general meeting of shareholders 

and until his successor is duly electedלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פורמולה 

מערכות 

בע(1985)

כללית14:00 2560161.1204/01/19מ"

2 .To re-elect Ms. Iris Yahal to the Board as an external director ,

for a term of three years from the date of the Meeting, subject to ,

and in accordance with, the provisions of the Israeli Companies 

Law, 5759-1999, or the Companies Lawבעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

פורמולה 

מערכות 

בע(1985)

כללית14:00 2560161.1204/01/19מ"

3 .To re-elect Mr. Eli Zamir to the Board as an external director ,

for a term of three years from the date of the Meeting, subject to ,

and in accordance with, the provisions of the Companies Lawבעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

אלרן 

 (.ד.ד)

השקעות 

√לאדיוןדיוןדיון.דיווח והתייעצות בנוגע לחלוקת הכספים שבקופת הכינוס. 1ח"אג12:30 63800834.5806/01/19מ"בע

מנורה ביטוח

אלרן 

 (.ד.ד)

השקעות 

ח"אג12:30 63800834.5806/01/19מ"בע

דיון והתייעצות בנוגע לעמדת מחזיקי אגרות החוב ביחס לבקשת המפרק . 2

לשכר טרחה בגין תביעה שהוגשה נגד נושאי משרה ודירקטורים בקשר עם 

 8.10.2018כפי שהוגשה לבית המשפט ביום , חלוקת דיבידנד אסורה

√לאדיוןדיוןדיון.ב"לזימון המצ' נספח א- והמצורפת כ

מנורה ביטוח

אלרן 

 (.ד.ד)

השקעות 

ח"אג12:30 63800834.5806/01/19מ"בע

או מחזיקי אגרות /י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע- כללי . 3

√לאדיוןדיוןדיון.החוב



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

-יצוא

חברה 

להשקעות 

שנתית13:00 7040150.5606/01/19מ"בע

ד אוריאל לין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור "הארכת כהונתו של עו. 1

עברבעדבעדחיצוני בחברה

רוב 

√לא93.84מיוחד

מנורה ביטוח

-יצוא

חברה 

להשקעות 

שנתית13:00 7040150.5606/01/19מ"בע

אביו של , מר זלמן שובל, ר הדירקטוריון של החברה"הארכת כהונתו של יו. 2

עברבעדבעד.מר גדעון שובל, ל החברה"מנכ

רוב 

√לא53.45מיוחד

מנורה ביטוח

-יצוא

חברה 

להשקעות 

שנתית13:00 7040150.5606/01/19מ"בע

קרוב של , הארכת תנאי הסדרי הפטור והשיפוי להם זכאי מר זלמן שובל. 3

בעדבעדבעלת השליטה בחברה

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-יצוא

חברה 

להשקעות 

שנתית13:00 7040150.5606/01/19מ"בע

קרוב של , הארכת תנאי הסדרי הפטור והשיפוי להם זכאי מר גדעון שובל. 4

בעדבעדבעלת השליטה בחברה

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

מיוחדת12:00 3380120.2007/01/19מ"בע

, לאשר מחדש ובאותם התנאים מתן כתב פטור מאחריות לדירקטור ישי דוידי

 5החל מיום ,  שנים3זאת לתקופה של , הנמנה על בעלי השליטה בחברה

עברבעדבעד.2019בינואר 

רוב 

√לא79.03מיוחד

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

מיוחדת12:00 3380120.2007/01/19מ"בע

ר רונן הראל כדירקטור חיצוני בחברה "לאשר את חידוש מינויו של ד. 2

ב "מצ (כהונה שניה) 2019,  בינואר8 שנים שתחילתה ביום 3לתקופה של 

עברבעדבעד. לחוק החברות241הצהרת כשירות של המועמד בהתאם לסעיף 

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

מיוחדת12:00 3380120.2007/01/19מ"בע

ר רונן הראל מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור "לאשר מחדש עבור ד. 3

הכל בתנאים , מאחריות וכן להכלילו בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה

√לארוב רגילעברבעדבעד.המקובלים בחברה

מנורה ביטוח

ישראל 

קנדה 

 (ר.ט)

עברבעדבעדעדכון מדיניות התגמול של החברה. 1מיוחדת15:00 4340192.1107/01/19מ"בע

רוב 

√לא94.05מיוחד

מנורה ביטוח

מבטח 

שמיר 

אחזקות 

מיוחדת12:00 1270191.2109/01/19מ"בע

, צ לתקופה של שלוש שנים"עידית לוסקי לתקופת כהונה שניה כדח' מינוי גב

עברבעדבעד.2019 במרץ 28החל מיום 

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג11:30 61103651.3110/01/19מ"בע

כ "במכתבה לב, מ"דיון והתייעצות לאור עמדת אקסטרה פיתוח וייזום בע. 1

' נספח א- המצורף כ, 08.01.2019מיום , מחזיקי אגרות החוב והנאמנים

√לאדיוןדיוןדיון.ב"לזימון המצ

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג11:30 61103651.3110/01/19מ"בע

י מחזיקי אגרות "או ע/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 2

√לאדיוןדיוןדיון.החוב



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"אג11:30 61104311.2510/01/19מ"בע

כ "במכתבה לב, מ"דיון והתייעצות לאור עמדת אקסטרה פיתוח וייזום בע. 1

' נספח א- המצורף כ, 08.01.2019מיום , מחזיקי אגרות החוב והנאמנים

√לאדיוןדיוןדיון.ב"לזימון המצ

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג11:30 61104311.2510/01/19מ"בע

י מחזיקי אגרות "או ע/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 2

√לאדיוןדיוןדיון.החוב

מנורה ביטוח

מיטב דש 

השקעות 

15:00 10818430.4710/01/19מ"בע

שנתית 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת ומיוחדת

מנורה ביטוח

מיטב דש 

השקעות 

15:00 10818430.4710/01/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע "מינוי מחדש של משרד רוה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעדאת שכרו

מנורה ביטוח

מיטב דש 

השקעות 

15:00 10818430.4710/01/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

אשר , אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה. 3

√לארוב רגילעברבעדבעדמר אלי ברקת: לתקופת כהונה נוספת, אינו דירקטור חיצוני

מנורה ביטוח

מיטב דש 

השקעות 

15:00 10818430.4710/01/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

אשר , אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה. 4

√לארוב רגילעברבעדבעדמר צבי סטפק: לתקופת כהונה נוספת, אינו דירקטור חיצוני

מנורה ביטוח

מיטב דש 

השקעות 

15:00 10818430.4710/01/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

אשר , אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה. 5

√לארוב רגילעברבעדבעדמר אבנר סטפק: לתקופת כהונה נוספת, אינו דירקטור חיצוני

מנורה ביטוח

מיטב דש 

השקעות 

15:00 10818430.4710/01/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

אשר , אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה. 6

√לארוב רגילעברבעדבעדמר אבי באשר: לתקופת כהונה נוספת, אינו דירקטור חיצוני

מנורה ביטוח

מיטב דש 

השקעות 

15:00 10818430.4710/01/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

אשר , אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה. 7

√לארוב רגילעברבעדבעדמר אריה נחמיאס: לתקופת כהונה נוספת, אינו דירקטור חיצוני

מנורה ביטוח

מיטב דש 

השקעות 

15:00 10818430.4710/01/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

אשר , אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה. 8

√לארוב רגילעברבעדבעדמר דוד ברוך: לתקופת כהונה נוספת, אינו דירקטור חיצוני

מנורה ביטוח

מיטב דש 

השקעות 

15:00 10818430.4710/01/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

אשר , אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה. 9

√לארוב רגילעברבעדבעדמר אשר דן ינאי שליין: לתקופת כהונה נוספת, אינו דירקטור חיצוני

מנורה ביטוח

מיטב דש 

השקעות 

15:00 10818430.4710/01/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

אשר , אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה. 10

√לארוב רגילעברבעדבעדמר יהונתן אלכסנדר אסיא: לתקופת כהונה נוספת, אינו דירקטור חיצוני

מנורה ביטוח

מיטב דש 

השקעות 

15:00 10818430.4710/01/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדעדכון תקנון ההתאגדות של החברה. 11ומיוחדת



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 10818430.4710/01/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 12

√לארוב רגילעברבעדבעדמשרה

מנורה ביטוח

מיטב דש 

השקעות 

15:00 10818430.4710/01/19מ"בע

שנתית 

לא עברנגדנגדאישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה. 13ומיוחדת

רוב 

√לא84.63מיוחד

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

מגורים 

שנתית12:00 10979480.7714/01/19מ"בע

ח הדירקטוריון על מצב ענייני "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו

√לאדיוןדיוןדיון31.12.2017לשנה שהסתיימה ביום , החברה

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

מגורים 

שנתית12:00 10979480.7714/01/19מ"בע

מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה: המוצעת

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

מגורים 

שנתית12:00 10979480.7714/01/19מ"בע

מינויו מחדש של מר רונן גינזבורג כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה . 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.למנות מחדש את מר רונן גינזבורג לדירקטור בחברה: המוצעת

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

מגורים 

שנתית12:00 10979480.7714/01/19מ"בע

מינויו מחדש של מר אמיר דורון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה . 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.למנות מחדש את מר אמיר דורון לדירקטור בחברה: המוצעת

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

מגורים 

שנתית12:00 10979480.7714/01/19מ"בע

רותם אקין כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה ' מינויו מחדש של הגב. 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.רותם אקין לדירקטור בחברה' למנות מחדש את הגב: המוצעת

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

מגורים 

שנתית12:00 10979480.7714/01/19מ"בע

מינויו מחדש של מר שמואל מאיר מסנברג כדירקטור בחברה נוסח . 6

למנות מחדש את מר שמואל מאיר מסנברג לדירקטור : ההחלטה המוצעת

√לארוב רגילעברבעדבעד.בחברה

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

מגורים 

שנתית12:00 10979480.7714/01/19מ"בע

 2017מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת . 7

-' זהר ושות, אלמגור, למנות מחדש את דלויט בריטמן: נוסח החלטה המוצעת

√לארוב רגילעברבעדבעד.כרואי חשבון מבקרים של החברה,  רואי חשבון

מנורה ביטוח

דלק 

מערכות 

מיוחדת14:00 8290100.9916/01/19מ"רכב בע

: להלן)מ "לאשר הארכת הסכם למתן שירותי ניהול בין דלק מוטורס בע. 1

לבין מר גיל אגמון , חברת בת בבעלות מלאה של החברה, ("דלק מוטורס"

מנהל עסקים , ר דירקטוריון פעיל של דלק מוטורס"יו,  ("מר אגמון: "להלן)

דירקטור של החברה ובעל השליטה בחברה לתקופה של שלוש -ל"ראשי ומנכ

 ויסתיים ביום 1.1.2019שנים נוספות כך שהסכם הניהול יחל ביום 

לאשר , בנוסף.  בתנאים זהים לאלו של הסכם הניהול המתוקן31.12.2021

י החברה בשלוש שנים "הארכת כתב ההתחייבות לשיפוי שניתן למר אגמון ע

בנוסח המצורף , 31.12.2021 ועד ליום 1.1.2019החל מיום , נוספות

עברבעדבעד.להחלטה זו

רוב 

√לא92.58מיוחד



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

דלק 

מערכות 

מיוחדת14:00 8290100.9916/01/19מ"רכב בע

 ("כלל: "להלן)מ "לאשר התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח בע. 2

בחברות , בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה

המכהנים בהן מטעמה של , הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי משרה

וכן לביטוח אחריותם של בעלי , או מטעם החברות הבנות שלה/החברה ו

וזאת במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה , השליטה וקרוביהם

 30.11.2019 ועד ליום 1.12.2018לתקופה של שנה החל מיום , בחברה

 לדוח המיידי של החברה בדבר 3.2.4בתנאים המפורטים בסעיף ,  (כולל)

√לארוב רגילעברבעדבעד.כינוס אסיפה כללית

מנורה ביטוח

דלק 

מערכות 

מיוחדת14:00 8290100.9916/01/19מ"רכב בע

מעת לעת , לאשר את התקשרויות החברה עם כלל או כל מבטח אחר. 3

בפוליסות לביטוח אחריות , ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית

בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות , דירקטורים ונושאי משרה בחברה

או מטעם החברות /עבור נושאי המשרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו

או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה /הבנות שלה לרבות דירקטורים ו

ובלבד שלא תעלינה כל תקופות הביטוח במצטבר על , בחברה או קרוביהם

 והכל בתנאים המפורטים בסעיף 1.1.2019תקופה של שלוש שנים מיום 

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח מיידי של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית3.3.1

ח"אג19:00 11130340.1317/01/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

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

אשר היום הקובע , של החברה ('סדרה ב)והריבית למחזיקי אגרות החוב 

, (01.02.2019ויום התשלום קבוע ליום ) 20.01.2019בגינן הינו ביום 

יום התשלום ידחה . 201902.20.המועד הקובע ידחה ליום : למועדים הבאים

 הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר 201903.03.ליום 

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 מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה 

משום , או בהחלטה באם תתקבל/ו, ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור

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 

או הדין בשל אי ביצוע /סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי . התחייבויות החברה במועדן

 7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, ב" לזימון המצ7והמימון שבסעיף 

עברבעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ, להלן

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

ח"אג19:00 11130340.1317/01/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

, הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית מעת לעת. 2

מלבד דחיית המועד הנידון ) יום במצטבר 60כ דחייה כוללת עד "ובסה

להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועדי : נוסח ההחלטה (באסיפה זו

בתקופות שלא יעלו על , (מועד קובע ומועד תשלום)תשלום הקרן והריבית 

ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא ,  ימים כל דחייה30

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

כי למעט , יודגש. תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו

השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי 

למען הסר ספק . או בשטר הנאמנות/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/אחר ו

דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן 

או בהחלטה באם /ו, המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור

משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה , תתקבל

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

או הדין בשל אי ביצוע /החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי . התחייבויות החברה במועדן

עברבעדללא המלצהולענ, ב" לזימון המצ7והמימון שבסעיף 

רוב 

√לא89.96מיוחד

מנורה ביטוח

תיא 

חברה 

להשקעות 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017הצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה לשנת שנתית14:00 7960111.7420/01/19מ"בע

מנורה ביטוח

תיא 

חברה 

להשקעות 

שנתית14:00 7960111.7420/01/19מ"בע

ר הדירקטוריון "מינוי מחדש של מר דוד שלכט כדירקטור בחברה וכיו. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

תיא 

חברה 

להשקעות 

שנתית14:00 7960111.7420/01/19מ"בע

אריה גניגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ' מינוי מחדש של דר. 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

תיא 

חברה 

להשקעות 

שנתית14:00 7960111.7420/01/19מ"בע

הלברכט כדירקטורית בלתי תלויה  (ציפי)ציפורה ' מינוי מחדש של גב. 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

תיא 

חברה 

להשקעות 

שנתית14:00 7960111.7420/01/19מ"בע

מינוי מחדש של מר עמירם גניגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

תיא 

חברה 

להשקעות 

שנתית14:00 7960111.7420/01/19מ"בע

 בינואר 20מינוי מר אסף יריב לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום . 6

 לחוק 245בהתאם לסעיף ,  שנים3 לתקופת כהונה ראשונה בת 2019

עברבעדבעד.החברות

רוב 

√לא99.98מיוחד



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

תיא 

חברה 

להשקעות 

שנתית14:00 7960111.7420/01/19מ"בע

כרואי החשבון המבקרים ', זהר ושות, אלמגור, ח בריטמן"מינוי משרד רו. 7

עד תום האסיפה הכללית השנתית , של החברה והחברות המוחזקות שלה

, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.בהתאם להמלצת וועדת הביקורת

מנורה ביטוח

אירונאוטי

שנתית14:00 11411421.5821/01/19מ"קס בע

תיקון תקנון החברה והוספת מנגנון לאישור עסקאות כאמור בסעיף . 1

וזאת בהתאם , שאינן חריגות , 1999ט "לחוק החברות תשנ (1)270

√לארוב רגילעברנגדנגד. לחוק החברות וכן תיקוני הגהה271להוראות סעיף 

מנורה ביטוח

אירונאוטי

שנתית14:00 11411421.5821/01/19מ"קס בע

אישור חידוש פוליסת הביטוח אחריות ומסגרת לשכבת כיסוי נוספת עבור . 2

שאינם נמנים עם בעלי השליטה בחברה )דירקטורים ונושאי משרה בחברה 

√לארוב רגילעברבעדבעד.(ל"או קרוביה ולמעט המנכ

מנורה ביטוח

גול 

פרטנרס 

מ "בע

מיוחדת11:00 109304623/01/19(מחוקה)

אישור הסכם רכישת מניות ופרעון התחייבות מול אחד מבעלי השליטה . 1

עברבעדבעד.בחברה

רוב 

√לא99.51מיוחד

מנורה ביטוח

אלרוב 

ן "נדל

ומלונאות 

16:00 3870190.0928/01/19מ"בע

מיוחדת 

נדחית

, אורנית קרביץ' הגב, הארכת תקופת הכהונה של הדירקטורית החיצונית. 1

' הגב; לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה

אורנית קרביץ תמשיך להיות זכאית לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס 

, גמול שנתי וגמול השתתפות, אך לא רק, לרבות, לדירקטורים חיצוניים

, ב"שיפוי וכיו, היכללות בפוליסת הביטוח לנושאי משרה הקיימת בחברה

כך שהגמול יהיה הסכום השווה , וזאת כמפורט בדיווחיה המיידים של החברה

לממוצע שבין הסכום המרבי לבין הסכום המזערי כמשמעם בתוספת השנייה 

, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)והשלישית לתקנות החברות 

הסכום המזערי בצירוף הסכום המרבי , היינו), ("תקנות הגמול") 2000-ס"תש

וזאת , כפי שמתעדכן מאליו מעת לעת, (לדירקטור חיצוני חלקי שתיים

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

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

אלרוב 

ן "נדל

ומלונאות 

16:00 3870190.0928/01/19מ"בע

מיוחדת 

נדחית

בתוקף , ר דירקטוריון החברה"ענת לוין בגין כהונתה כיו' אישור תגמול לגב. 2

√לארוב רגילנדחהבעדבעד.ממועד אישור תנאי כהונתה באסיפה הכללית של החברה

מנורה ביטוח

אלרוב 

ן "נדל

ומלונאות 

16:00 3870190.0928/01/19מ"בע

מיוחדת 

נדחית

ל החברה ואישור "אישור תנאי העסקתו של מר אלפרד אקירוב כמנכ. 3

למשך , (לרבות באמצעות חברה מטעמו)הסדרי ניהול בין החברה לבינו 

נדחהבעדבעד.תקופה של שלוש שנים החל מיום אישור האסיפה 

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

דלק 

- קידוחים 

שותפות 

16:00 4750200.7628/01/19מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 מיוחדת

מינוי מר אפרים צדקה לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי . 1

עברבעדבעדבשותפות

רוב 

√לא99.93מיוחד

מנורה ביטוח

אטראו 

שוקי הון 

שנתית12:00 10961060.4629/01/19מ"בע

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2017 בדצמבר 31ליום 



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

אטראו 

שוקי הון 

שנתית12:00 10961060.4629/01/19מ"בע

ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון "אישור מינויו מחדש של משרד רו. 2

לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה הכללית , המבקר של החברה

, השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

כמפורט בדוח זימון , לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה

מנורה ביטוח

אטראו 

שוקי הון 

שנתית12:00 10961060.4629/01/19מ"בע

אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלויג כחבר דירקטוריון החברה עד . 3

כמפורט בדוח זימון , לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה

מנורה ביטוח

אטראו 

שוקי הון 

שנתית12:00 10961060.4629/01/19מ"בע

אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כחבר דירקטוריון החברה עד לתום . 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח זימון האסיפה, האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

אטראו 

שוקי הון 

שנתית12:00 10961060.4629/01/19מ"בע

כדירקטור )אישור מינויו מחדש של מר יובל קוץ כחבר דירקטוריון החברה . 5

כמפורט , עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה (בלתי תלוי

√לארוב רגילעברבעדבעד.בדוח זימון האסיפה

מנורה ביטוח

י 'סינרג

כבלים 

מ "בע

12:30 778028129/01/19(מחוקה)

ח ללא "אג

בעדללא המלצהאישור הסדר נושים. התכנסות

טרם 

ננעלה 

√לאהאסיפה

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

ח"אג18:00 11095030.0730/01/19וי.אן

לאשר דחייה  ('סדרה ב)דחיית חלק מתשלום הקרן למחזיקי אגרות חוב . 1

 ('סדרה ב)של המועד הקובע ושל מועד התשלום של חלק מקרן אגרות החוב 

 ומועד 04.02.2019אשר המועד הקובע בגינו הינו ביום , של החברה

מועד - "ו" תשלום הקרן הקרוב") 18.2.2019התשלום בגינו קבוע ליום 

דחיית שיעור של : בהתאם למפורט להלן, (בהתאמה, "תשלום הקרן הקרוב

ליום  ("תשלום הקרן הנדחה") מתוך תשלום הקרן הקרוב 98.09815%

תשלם החברה  (המפורט לעיל) כך שבמועד תשלום הקרן הקרוב 1.7.2019

המהווה שיעור של ) מתוך תשלום הקרן הקרוב 1.90185%שיעור של 

מועדי תשלום הקרן הנדחה יהיו . ( מיתרת קרן אגרות החוב0.31538%

יום התשלום ידחה ליום . 17.06.2019כדלקמן המועד הקובע ידחה ליום 

במועד תשלום הקרן הקרוב החברה • : לעניין זה מובהר כי. 01.07.2019

הכוללת את הריבית הנקובה על )תשלם הפרשי הצמדה וריבית פיגורים 

שנצברו בגין חלק הקרן אשר אמור היה להיפדות במהלך התקופה  (הקרן

לבין מועד תשלום הקרן  (31.12.2018יום )שבין מועד תשלום הקרן המקורי 

הריבית על יתרת קרן אגרות החוב שלא תשולם במועד תשלום • . הקרוב

• . הקרן הקרוב תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו

עברנגדללא המלצהלמעט השינוי במועד

רוב 

√לא99.53מיוחד



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

פלאזה 

סנטרס 

ח"אג16:00 11094950.7631/01/19וי.אן

נוסח  ('סדרה א)דחיית חלק מתשלום הקרן למחזיקי אגרות החוב . 1

 02/01/2019בהמשך לאסיפת ההתייעצות שהתקיימה ביום : ההחלטה

לאשר , (2019-02-003813: אסמכתא)08.1.2019ולדיווח החברה מיום 

דחייה של המועד הקובע ושל מועד התשלום של חלק מקרן אגרות החוב 

, 04.2.2019אשר המועד הקובע בגינו הינו ביום , של החברה ('סדרה א)

מועד - "ו" תשלום הקרן הקרוב") 18.2.2019ומועד התשלום בגינו קבוע ליום 

דחיית שיעור של : בהתאם למפורט להלן, (בהתאמה, "תשלום הקרן הקרוב

ליום  ("תשלום הקרן הנדחה") 1 מתוך תשלום הקרן הקרוב98.09815%

תשלם החברה  (המפורט לעיל) כך שבמועד תשלום הקרן הקרוב 1.7.2019

 ). יתרת קרן אגרות החוב.  מתוך תשלום הקרן הקרוב1.90185%שיעור של 

מועדי תשלום  ( מיתרת קרן אגרות החוב0.28696%המהווה שיעור של 

יום . 9.20106.17המועד הקובע ידחה ליום : הקרן הנדחה יהיו כדלקמן

במועד תשלום הקרן : לעניין זה מובהר כי. 9.20107.01התשלום ידחה ליום 

 (לרבות ריבית פיגורים)הקרוב החברה תשלם הפרשי הצמדה וכן ריבית 

שנצברו בגין חלק הקרן אשר אמור היה להיפדות במהלך התקופה שבין 

לבין מועד תשלום הקרן  (31.12.2019יום )מועד תשלום הקרן המקורי 

עברנגדללא המלצהבגין מלוא, הקרוב קרי

רוב 

√לא96.56מיוחד


