
תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה
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לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

גולן מוצרי 

פלסטיק 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2015חות הכספיים השנתיים של החברה לשנת "דיון והצגת הדושנתית11:00 10919330.3003/08/16מ"בע

מנורה ביטוח

גולן מוצרי 

פלסטיק 

√לארוב רגילעברנגדנגד.מינוי מחדש של מר יהודה כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. 2שנתית11:00 10919330.3003/08/16מ"בע

מנורה ביטוח

גולן מוצרי 

פלסטיק 

√לארוב רגילעברנגדנגד.מינוי מחדש של מר יונתן מלמד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. 3שנתית11:00 10919330.3003/08/16מ"בע

מנורה ביטוח

גולן מוצרי 

פלסטיק 

שנתית11:00 10919330.3003/08/16מ"בע

מינוי מחדש של מר דורון סטניצקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.נוספת

מנורה ביטוח

גולן מוצרי 

פלסטיק 

√לארוב רגילעברנגדנגד.מינוי מחדש של מר יעקב שן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. 5שנתית11:00 10919330.3003/08/16מ"בע

מנורה ביטוח

גולן מוצרי 

פלסטיק 

שנתית11:00 10919330.3003/08/16מ"בע

מינוי מחדש של מר תמיר מייזלס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 6

√לארוב רגילעברנגדנגד.נוספת

מנורה ביטוח

גולן מוצרי 

פלסטיק 

√לארוב רגילעברנגדנגד.מינוי מחדש של מר אילן אשל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. 7שנתית11:00 10919330.3003/08/16מ"בע

מנורה ביטוח

גולן מוצרי 

פלסטיק 

שנתית11:00 10919330.3003/08/16מ"בע

מינוי מחדש של מר שאול אשכנזי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 8

√לארוב רגילעברבעדבעד.נוספת

מנורה ביטוח

גולן מוצרי 

פלסטיק 

שנתית11:00 10919330.3003/08/16מ"בע

ענת שילה כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה ' מינוי מחדש של גב. 9

√לארוב רגילעברנגדנגד.נוספת

מנורה ביטוח

גולן מוצרי 

פלסטיק 

√לארוב רגילעברנגדנגד.מינוי מחדש של מר יאן משוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. 10שנתית11:00 10919330.3003/08/16מ"בע

מנורה ביטוח

גולן מוצרי 

פלסטיק 

שנתית11:00 10919330.3003/08/16מ"בע

עינת אפשטיין כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה ' מינוי מחדש של גב. 11

√לארוב רגילעברנגדנגד.נוספת

מנורה ביטוח

גולן מוצרי 

פלסטיק 

√לארוב רגילעברנגדנגד.מינוי מחדש של מר יעקב קרני כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. 12שנתית11:00 10919330.3003/08/16מ"בע

מנורה ביטוח

גולן מוצרי 

פלסטיק 

שנתית11:00 10919330.3003/08/16מ"בע

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי . 13

החשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו 

√לארוב רגילעברבעדבעד.בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו

31082016 עד תאריך 01082016השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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מנורה ביטוח

גולן מוצרי 

פלסטיק 

שנתית11:00 10919330.3003/08/16מ"בע

' אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה בנוסח המצורף כנספח ב. 14

עברבעדבעד.לדוח האסיפה

רוב 

√לא61.11מיוחד

מנורה ביטוח

גולן מוצרי 

פלסטיק 

שנתית11:00 10919330.3003/08/16מ"בע

לפיו החברה , "פטור"תיקון תקנון החברה על ידי הוספת סעיף בדבר . 15

עברבעדבעד.תהיה רשאית להעניק כתבי פטור מאחריות לנושאי משרה בחברה

רוב 

√לא61.11מיוחד

מנורה ביטוח

גולן מוצרי 

פלסטיק 

שנתית11:00 10919330.3003/08/16מ"בע

אישור מתן כתבי ,  שעל סדר היום לעיל15-  ו14בכפוף לאישור סעיפים . 16

לדירקטורים , לדוח האסיפה' שיפוי ופטור מאחריות בנוסח המצורף כנספח ד

, ל"למעט מנכ)מעת לעת , ונושאי משרה המכהנים בחברה ושיכהנו בעתיד

דירקטורים ונושאי משרה שהינם חברי קיבוץ שער הגולן ואשר הגמול בגינם 

√לארוב רגילעברבעדבעד.(מועבר לבעל השליטה

מנורה ביטוח

גולן מוצרי 

פלסטיק 

שנתית11:00 10919330.3003/08/16מ"בע

אישור מתן כתבי ,  שעל סדר היום לעיל15-  ו14בכפוף לאישור סעיפים . 17

, זה, לדוח האסיפה' שיפוי ופטור מאחריות בנוסח המצורף כנספח ד

, מעת לעת, לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים בחברה ושיכהנו בעתיד

עברבעדבעד.אשר הינם חברי קיבוץ שער הגולן ואשר הגמול בגינם מועבר לקיבוץ

רוב 

√לא60.01מיוחד

מנורה ביטוח

גולן מוצרי 

פלסטיק 

שנתית11:00 10919330.3003/08/16מ"בע

אישור הענקת ,  שעל סדר היום לעיל15-  ו14בכפוף לאישור סעיפים . 18

עברבעדבעד.מר עודד שביט, ל החברה"כתב שיפוי ופטור למנכ

רוב 

√לא60.01מיוחד

מנורה ביטוח

אלקטרה 

14:30 7390370.8503/08/16מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2015 בדצמבר 31

מנורה ביטוח

אלקטרה 

14:30 7390370.8503/08/16מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

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

ועד לתום האסיפה הכללית , 2016החשבון המבקר של החברה לשנת 

וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו של , השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו

מנורה ביטוח

אלקטרה 

14:30 7390370.8503/08/16מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור . 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.באותם תנאי כהונה, בחברה

מנורה ביטוח

אלקטרה 

14:30 7390370.8503/08/16מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור . 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.באותם תנאי כהונה, בחברה

מנורה ביטוח

אלקטרה 

14:30 7390370.8503/08/16מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

אירית שטרן לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית ' מינוי מחדש של גב. 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.באותם תנאי כהונה, בלתי תלויה בחברה

מנורה ביטוח

אלקטרה 

14:30 7390370.8503/08/16מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

למעט )המצורף לדוח האסיפה ' תיקון לתקנון החברה כמפורט בנספח א. 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.( להלן7' שיפוי ופטור לגביהם מתייחסת החלטה מס, תיקונים בעניין ביטוח

מנורה ביטוח

אלקטרה 

14:30 7390370.8503/08/16מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

, שיפוי ופטור מאחריות לנושאי משרה, תיקון לתקנון החברה בעניין ביטוח. 7

עברבעדבעד.המצורף לדוח האסיפה' כמפורט בנספח א

רוב 

√לא5087.86מיוחד

מנורה ביטוח

ל הון .ע

2)אחזקות

10:00 10843672.2904/08/16מ"בע(016

מיוחדת 

בעדבעדאישור הצעת הרכישה אשר עיקריה מפורטים בקובץ המצורף. 1בוטלה

רוב 

√לא75מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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מנורה ביטוח

אוברלנד 

דיירקט 

 (ישראל)

מ "בע

09:00 110226807/08/16(מחוקה)

ח ללא "אג

התכנסות

כנאמן לאגרות  ("משמרת")מ "מינוי משמרת חברה לשרותי נאמנות בע. 1

√לארוב רגילעברבעדבעדשל החברה חלף הנאמן ('סדרה א)החוב 

מנורה ביטוח

דוראה 

השקעות 

ופיתוח 

מ "בע

09:00 372007507/08/16(מחוקה)

ח ללא "אג

התכנסות

מ כנאמן לגרות החוב של ה "מינוי משמרת חברה לשרותי נאמנות בע. 1

√לארוב רגילעברבעדבעדחברה חלף הנאמן

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

14:00 7200110.8507/08/16מ"בע

מיוחדת 

נדחית

' ב כנספח א"לאשר את עדכון מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצ. 1

עברבעדבעד.לדוח העסקה

רוב 

√לא84.71מיוחד

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

14:00 7200110.8507/08/16מ"בע

מיוחדת 

נדחית

, ל החברה"מנכ, לאשר את חידוש ועדכון תנאי העסקתו של גלעד יעבץ. 2

 כתבי אופציה בלתי סחירים ובלתי עבירים של 4,000,000הכולל הקצאת 

עברבעדבעד.החברה בהתאם לתנאים המפורטים בדוח העסקה

רוב 

√לא84.71מיוחד

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

14:00 7200110.8507/08/16מ"בע

מיוחדת 

נדחית

ל ההנדסה "סמנכ, לאשר את חידוש ועדכון תנאי העסקתו של עמית פז. 3

 כתבי אופציה בלתי 4,000,000הכולל הקצאת , והתפעול של החברה

עברבעדבעד.סחירים ובלתי עבירים של החברה בהתאם לתנאים המפורטים בדוח העסקה

רוב 

√לא84.71מיוחד

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

14:00 7200110.8507/08/16מ"בע

מיוחדת 

נדחית

, ל שיווק"סמנכ, לאשר את חידוש ועדכון תנאי העסקתו של צפריר יואלי. 4

כתבי אופציה 4,000,000הכולל הקצאת , מכירות ופיתוח עסקי של החברה

בלתי סחירים ובלתי עבירים של החברה בהתאם לתנאים המפורטים בדוח 

עברבעדבעד.העסקה

רוב 

√לא84.71מיוחד

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

14:00 7200110.8507/08/16מ"בע

מיוחדת 

נדחית

מ "לאשר את התקשרות החברה בהסכם הניהול עם יורוקום תקשורת בע. 5

עברבעדבעד.כמפורט בדוח העסקה

רוב 

√לא84.71מיוחד

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

14:00 7200110.8507/08/16מ"בע

מיוחדת 

נדחית

מ "לאשר את התקשרות החברה בהסכם הניהול עם לומן קפיטל בע. 6

עברבעדבעד.כמפורט בדוח העסקה

רוב 

√לא84.71מיוחד

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

14:00 7200110.8507/08/16מ"בע

מיוחדת 

נדחית

,  כתבי אופציה בלתי סחירים ובלתי עבירים3,000,000לאשר הקצאת . 7

בהתאם לתנאים המפורטים בדוח , אור אלוביץ, ר דירקטוריון החברה"ליו

עברבעדבעד.העסקה

רוב 

√לא84.71מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

שנתית15:00 2860131.6707/08/16מ"ברן בע

כמפורט ,  וקביעת שכרו2016מינוי משרד רואה החשבון המבקר לשנת . 1

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב"בקובץ המצ

מנורה ביטוח

קבוצת 

שנתית15:00 2860131.6707/08/16מ"ברן בע

כמפורט בקובץ , מינוי הדירקטורים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב"המצ



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 
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עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

קבוצת 

שנתית15:00 2860131.6707/08/16מ"ברן בע

 , 2015דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 3

√לאר.לדיוןדיוןדיון.ב"כמפורט בקובץ המצ

מנורה ביטוח

פרוטליקס 

רפיוט'ביות

יקס אינק 

שנתית16:00 11206090.1207/08/16(דואלי)

1 .To elect Shlomo Yanai to the Board of Directors to serve for 

the ensuing year or until their respective successors have been 

duly electedלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פרוטליקס 

רפיוט'ביות

יקס אינק 

שנתית16:00 11206090.1207/08/16(דואלי)

1.1 .To elect Moshe Manor to the Board of Directors to serve for 

the ensuing year or until their respective successors have been 

duly electedלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פרוטליקס 

רפיוט'ביות

יקס אינק 

שנתית16:00 11206090.1207/08/16(דואלי)

1.2 .To elect Amos Bar Shalev to the Board of Directors to serve 

for the ensuing year or until their respective successors have 

been duly electedלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פרוטליקס 

רפיוט'ביות

יקס אינק 

שנתית16:00 11206090.1207/08/16(דואלי)

1.3 .To elect Zeev Bronfeld to the Board of Directors to serve for 

the ensuing year or until their respective successors have been 

duly electedלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פרוטליקס 

רפיוט'ביות

יקס אינק 

שנתית16:00 11206090.1207/08/16(דואלי)

1.4 .To elect Yodfat Harel Buchris to the Board of Directors to 

serve for the ensuing year or until their respective successors 

have been duly electedלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פרוטליקס 

רפיוט'ביות

יקס אינק 

שנתית16:00 11206090.1207/08/16(דואלי)

1.5 .To elect Roger D. Komberg, Ph.d. to the Board of Directors 

to serve for the ensuing year or until their respective successors 

have been duly electedלארוב רגיללא עברנגדנגד√

מנורה ביטוח

פרוטליקס 

רפיוט'ביות

יקס אינק 

שנתית16:00 11206090.1207/08/16(דואלי)

1.6 .To elect Aharon Schwartz, Ph.D. to the Board of Directors to 

serve for the ensuing year or until their respective successors 

have been duly electedלארוב רגילעברנגדנגד√

מנורה ביטוח

פרוטליקס 

רפיוט'ביות

יקס אינק 

שנתית16:00 11206090.1207/08/16(דואלי)

2 .To approve, on a non-binding advisory basis, the 

compensation of our named executive officers as disclosed in 

the proxy statement that accompanies this noticeלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פרוטליקס 

רפיוט'ביות

יקס אינק 

שנתית16:00 11206090.1207/08/16(דואלי)

3 .To approve an amendment to our Certificate of Incorporation 

to increase the number of shares of our common stock, par 

value $0.001 per share, authorized for issuance from 

150,000,000 to 250,000,000לארוב רגילעברנגדנגד√

מנורה ביטוח

פרוטליקס 

רפיוט'ביות

יקס אינק 

שנתית16:00 11206090.1207/08/16(דואלי)

4 .To ratify the appointment of Kesselman & Kesselman ,

Certified Public Accountant (lsr.), a member of 

PricewaterhouseCoopers International Limited, as our 

independent registered public accounting firm for the fiscal year 

ending December 31, 2016לארוב רגילעברבעדבעד√



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

מנרב 

אחזקות 

שנתית11:00 1550361.8810/08/16מ"בע

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו

√לאר.לדיוןדיוןדיון2015 בדצמבר 31ביום 

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

שנתית11:00 1550361.8810/08/16מ"בע

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

√לאר.לדיוןבעדדיון2015שירותים נוספים בשנת 

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

שנתית11:00 1550361.8810/08/16מ"בע

, KPMGמקבוצת ' מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין ושות. 3

לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה , כרואי החשבון המבקרים של החברה

והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את , הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעדשכרם

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של הדירקטור אברהם קוזניצקי. 4שנתית11:00 1550361.8810/08/16מ"בע

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של הדירקטורית זיוה קוזניצקי. 5שנתית11:00 1550361.8810/08/16מ"בע

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

√לארוב רגילעברבעדבעדאבנון-מינוי מחדש של הדירקטורית רונית קוזניצקי. 6שנתית11:00 1550361.8810/08/16מ"בע

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של הדירקטור יצחק יוחאי. 7שנתית11:00 1550361.8810/08/16מ"בע

מנורה ביטוח

 1ריט 

מיוחדת15:00 10989201.1110/08/16מ"בע

כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בזימון אסיפה , ד"עו, מינוי מר אורי ברגמן. 1

עברבעדבעדכללית

רוב 

√לא5080.48מיוחד

מנורה ביטוח

רבל 

. אס.סי.אי

מיוחדת14:00 11038780.9311/08/16מ"בע

גליה שלונסקי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת ' אישור מינויה של גב. 1

שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת , כהונה בת שלוש שנים

שלונסקי יהיו בהתאם לסכומים ' תנאי כהונתה של גב. בהתאם לדוח זה

, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)הקבועים בתקנות החברות 

עברבעדבעדלפי הדרגה בה תסווג החברה מידי שנה, 2000-ס"התש

רוב 

√לא50100מיוחד

מנורה ביטוח

רבל 

. אס.סי.אי

מיוחדת14:00 11038780.9311/08/16מ"בע

אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה בהתאם לנוסח מדיניות . 2

למשך תקופה של שלוש שנים , לדוח הזימון' ב כנספח ב"התגמול המצ

ככל שתיקבע , או לתקופה ארוכה יותר)ממועד אישורה של האסיפה הכללית 

עברבעדבעד.(1999- ט"בהוראות חוק החברות התשנ

רוב 

√לא5080.7מיוחד

מנורה ביטוח

אלון 

חיפושי גז 

טבעי 

שנתית14:00 11176880.1811/08/16מ"בע

דיון בדוחות הכספיים ובדוחות הדירקטוריון של החברה לשנים שנסתיימו 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2015 בדצמבר 31 וביום 2014 בדצמבר 31ביום 

מנורה ביטוח

אלון 

חיפושי גז 

טבעי 

שנתית14:00 11176880.1811/08/16מ"בע

כמשרד , רואי חשבון, לאשר את מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן. 2

רואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה 

√לארוב רגילעברבעדבעדוהסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו



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

אלון 

חיפושי גז 

טבעי 

שנתית14:00 11176880.1811/08/16מ"בע

מר , (צ"שאינו דח)הפסקת כהונתו של דירקטור המכהן בדירקטוריון . 3

עברבעדבעדי האסיפה הכללית"ע, בן יעקב (שרול)ישראל 

רוב 

√לא50100מיוחד

מנורה ביטוח

אלון 

חיפושי גז 

טבעי 

שנתית14:00 11176880.1811/08/16מ"בע

מר , (צ"שאינו דח)הפסקת כהונתו של דירקטור המכהן בדירקטוריון . 4

עברבעדבעדי האסיפה הכללית"ע, ישעיהו פרי

רוב 

√לא50100מיוחד

מנורה ביטוח

אלון 

חיפושי גז 

טבעי 

שנתית14:00 11176880.1811/08/16מ"בע

מר תומר , (צ"שאינו דח)הפסקת כהונתו של דירקטור המכהן בדירקטוריון . 5

עברבעדבעדי האסיפה הכללית"ע, צוקר

רוב 

√לא50100מיוחד

מנורה ביטוח

אלון 

חיפושי גז 

טבעי 

שנתית14:00 11176880.1811/08/16מ"בע

לאשר את מינויו של מר יצחק אוצר כדירקטור בחברה ולקבוע כי שכרו . 6

כקבוע בתוספת , על פי דרגתה של החברה, יהיה בהתאם לסכום הקבוע

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

√לארוב רגילעברנגדנגד2000- ס"תש

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג16:00 13800475.8311/08/16מ"בע

תיקון ההסדר בנוגע לחשבון הריבית בו יופקדו בין היתר מניות של . 1

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה )החברה אשר ישועבדו לטובת הנאמנים 

 ( מהקולות המיוצגים והמשתתפים בהצבעה75%בסעיף זה הינו רוב של 

תנאי לכניסתו לתוקף של ,  להסדר קובע כי בין היתר6.9סעיף . א: רקע

 30כאמור בסעיף , ההסדר הינו הפקדת המניות בחשבון על שם הנאמנים

התחייבה החברה כי עד ,  למסמך התיקון30בהתאם לסעיף . למסמך התיקון

יופקדו המניות , למועד ההשלמה וכתנאי לכניסה לתוקף של ההסדר

הרשום  ( למסמך התיקון33כהגדרתו בסעיף )המשועבדות בחשבון הריבית 

הוגדר חשבון הריבית ,  למסמך התיקון33בסעיף , ואולם. ב. על שם הנאמנים

כחשבון על שם החברה  (שבו עתידות להיות מופקדות המניות המשועבדות)

ולא כחשבון על , (אשר כל הזכויות בו ישועבדו לטובת הנאמנים)ובבעלותה 

כי החברה עדכנה את הנאמנים כי פתחה על שמה את , יצוין. ג. שם הנאמנים

חשבון הריבית זה והשלימה את תהליך הפקדת המניות המשועבדות 

לאור חוסר ההתאמה בין סעיפי ההסדר ומסמך התיקון ביחס . ד. בחשבון זה

מתבקשים מחזיקי אגרות החוב , להגדרת חשבון הריבית כמפורט לעיל

יהיה , חשבון הריבית אשר בו תופקדנה המניות המשועבדות. 1.ד: כי, לאשר

עברבעדללא המלצהחשבון

רוב 

√לא99.81מיוחד

מנורה ביטוח

אלון 

חברת 

הדלק 

לישראל 

ח"אג10:00 11015670.8515/08/16מ"בע

לחברת אלון , מתן הוראות לנאמן בנוגע לתיקון ההסכם בין החברה. 1

לא עברבעדללא המלצהקמעונאות וחברה בשליטת מר מוטי בן משה

רוב 

√לא52.76מיוחד

מנורה ביטוח

אלון 

חברת 

הדלק 

לישראל 

ח"אג10:00 11015670.8515/08/16מ"בע

להורות לנאמן להודיע לחברה על הסכמתו לנוסח מסמך הממשקים . 2

לכתב הצבעה זה וכן לאשר לנאמן וליועציו להסכים ' המצורף כנספח ד

עברבעדללא המלצהלשינויים טכניים במסמך הממשקים או שינויים שהינם לטובת המחזיקים

רוב 

√לא91.29מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 
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שיעור 
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מנורה ביטוח

ישרס 

חברה 

להשקעות 

שנתית12:00 6130340.2217/08/16מ"בע

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה "חות הכספיים ובדו"דיון בדו. 1

√לאר.לדיוןדיוןדיון.הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר, 31.12.2015ביום 

מנורה ביטוח

ישרס 

חברה 

להשקעות 

שנתית12:00 6130340.2217/08/16מ"בע

כרואי החשבון , פורר גבאי את קסירר, ח קוסט"מינוי מחדש של משרד רו. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.המבקרים של החברה

מנורה ביטוח

ישרס 

חברה 

להשקעות 

שנתית12:00 6130340.2217/08/16מ"בע

לתקופת כהונה נוספת , ר הדירקטוריון"יו, מינוי מחדש של מר אברהם לוין. 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.כחבר בדירקטוריון החברה

מנורה ביטוח

ישרס 

חברה 

להשקעות 

שנתית12:00 6130340.2217/08/16מ"בע

מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג לתקופת כהונה נוספת כחבר . 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.בדירקטוריון החברה

מנורה ביטוח

ישרס 

חברה 

להשקעות 

שנתית12:00 6130340.2217/08/16מ"בע

לתקופת כהונה  (דירקטורית בלתי תלויה)יעל אפרון ' מינוי מחדש של גב. 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.נוספת כחברה בדירקטוריון החברה

מנורה ביטוח

ישרס 

חברה 

להשקעות 

שנתית12:00 6130340.2217/08/16מ"בע

לתקופת כהונה  (דירקטור בלתי תלוי)זר -מינוי מחדש של מר עוזי ורדי. 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.נוספת כחבר בדירקטוריון החברה

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג16:00 61104801.5917/08/16מ"בע

סדרה )כמפורט בזימון הנאמן בדבר אסיפת מחזיקי אגרות החוב : רקע. 1

אשר נכלל בזימון ) בדבר בקשת החברה 17.8.2016של החברה ביום  ('כח

 בעניין דחיית 11.8.2016מיום , "(הודעת החברה )"(זה על דרך ההפניה

דחיית מועדי . ('סדרה כח)מועדי תשלום הריבית של מחזיקי אגרות החוב 

לאשר : נוסח ההחלטה ('סדרה כח)תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב 

אשר היום הקובע , לדחות את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב

המועד הקובע ידחה ליום : למועדים הבאים, 21.8.2016בגינן הינו ביום 

הריבית על קרן אגרות . 5.10.2016יום התשלום ידחה ליום . 22.9.2016

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

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

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

למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת . בשטר הנאמנות

מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין  ('סדרה כח)חלק מסדרות אגרות החוב 

 ('סדרה כח)בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב 

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

עברבעדללא המלצהשל מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים

רוב 

√לא99.76מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג16:00 61104801.5917/08/16מ"בע

, הסמכת הנאמן לדחיית נוספת של מועדי תשלום הריבית מעת לעת. 2

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

במכתבה לנאמן מיום , לבקשת החברה: נוסח ההחלטה (באסיפה זו

, להסמיך את הנאמן, לכתב ההצבעה המצורף' ב כנספח ב"המצ, 11.8.2016

לדחות מעת לעת , לאחר התייעצות ותיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב

ובלבד ,  ימים כל דחייה30בתקופות שלא יעלו על , את מועדי תשלום הריבית

באופן מצטבר ובנפרד מדחיית ) יום 60שסך הימים אשר יידחו לא יעלה על 

ועל )הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה  . (המועד הנידון באסיפה זו

תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על  (אף שנדחתה כאמור

יודגש כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא . תיקוניו

למען . או בשטר הנאמנות/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/מוצע כל שינוי אחר ו

דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות , הסר ספק

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

משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות , ואו בהחלטה באם תתקבל, כאמור

על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או  ('סדרה כח)החוב 

עברבעדללא המלצהלהוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שט

רוב 

√לא99.76מיוחד

מנורה ביטוח

קרדן רכב 

בוטלה45901471.6518/08/16מ"בע

 2015 בפברואר 5דיון בקשר עם תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב מיום . 1

או " אגרות החוב"לזימון שעניינו תיקון הגדרת ' ב כנספח א"בנוסחו המצ

 לשטר הנאמנות כך שהיקף סדרת 1.4שבסעיף  ('סדרה ח)אגרות החוב "

לא יהיה מוגבל ובכך יתאפשר לחברה לבצע  ('סדרה ח)אגרות החוב 

הרחבות סדרה ללא מגבלה בכפוף ומבלי לגרוע מהתחייבויותיה בשטר 

√לא.הנאמנות

מנורה ביטוח

ל הון .ע

2)אחזקות

10:00 10843672.2518/08/16מ"בע(016

מיוחדת 

בוטלה

הקובץ - אישור הצעת הרכישה אשר עיקריה מפורטים בקובץ המצורף 

המצורף כולל מספר תיקונים טכניים והבהרות שנתבקשו על ידי סגל רשות 

בסימון שינויים בהשוואה , מ"ניירות ערך ואנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע

: אסמכתא) 19.7.2016לנוסח הזימון הקודם שפורסם על ידי החברה ביום 

בוטלהבעדבעד.(2016-01-085651

רוב 

√לא75מיוחד

מנורה ביטוח

. או.די.איי

שנתית14:00 5050160.1718/08/16מ"גרופ בע

וכן בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני , דיון בדוחות הכספיים של החברה

√לאר.לדיוןדיוןדיון2015החברה לשנת 

מנורה ביטוח

. או.די.איי

שנתית14:00 5050160.1718/08/16מ"גרופ בע

אשר ימשיך להיות , מינויו מחדש של מר משה לחמני כדירקטור בחברה. 2

בהתאם לתנאים , למועד הדוח)זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה 

הנהוגים בחברה מכוח החלטות האורגנים המוסמכים ובהתאם למדיניות 

סכום "רשאית החברה לאשר גמול דירקטורים ב, התגמול של החברה

כקבוע , בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת, "הקבוע

-ס"תש, כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)בתקנות החברות 

; "(תנאי העסקה המקובלים בחברה: "להלן)וכן ביטוח ושיפוי  . (2000

√לארוב רגילעברבעדבעד.ללא שינוי, ככל שאושרו, כפי שאושרו לו בהם בעבר (כהגדרת המונח לעיל

מנורה ביטוח

. או.די.איי

שנתית14:00 5050160.1718/08/16מ"גרופ בע

אשר ימשיך להיות , מינויו מחדש של מר עמית שגב כדירקטור בחברה. 3

כפי שאושרו  (כהגדרת המונח לעיל)זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה 

√לארוב רגילעברבעדבעד.ללא שינוי, ככל שאושרו, לו בהם בעבר

מנורה ביטוח

. או.די.איי

שנתית14:00 5050160.1718/08/16מ"גרופ בע

אשר ימשיך להיות זכאי , מינויו מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה. 4

כפי שאושרו לו  (כהגדרת המונח לעיל)לתנאי העסקה המקובלים בחברה 

√לארוב רגילעברבעדבעד.ללא שינוי, ככל שאושרו, בהם בעבר



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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מנורה ביטוח

. או.די.איי

שנתית14:00 5050160.1718/08/16מ"גרופ בע

אשר ימשיך להיות , מינויו מחדש של מר ירון קריסי כדירקטור בחברה. 5

כפי שאושרו  (כהגדרת המונח לעיל)זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה 

√לארוב רגילעברבעדבעד.ללא שינוי, ככל שאושרו, לו בהם בעבר

מנורה ביטוח

. או.די.איי

שנתית14:00 5050160.1718/08/16מ"גרופ בע

לתקופת כהונה , נחמה רונן לכהונה כדירקטורית בחברה' למנות את גב. 6

שממועד אישור האסיפה נשוא דוח זה ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה 

רונן תהיה זכאית לביטוח ולשיפוי ' גב. של החברה שבה ממנים דירקטורים

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמקובל בחברה ובהתאם למדיניות התגמול של החברה

מנורה ביטוח

. או.די.איי

שנתית14:00 5050160.1718/08/16מ"גרופ בע

, (KPMG)חייקין -ח סומך"למנות מחדש את רואי החשבון ממשרד רו. 7

√לארוב רגילעברבעדבעד.כרואי החשבון המבקרים של החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

שגריר 

שירותי 

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות מחדש כדירקטור את מר יוסי בן שלום. 1שנתית14:00 11383790.2618/08/16מ"רכב בע

מנורה ביטוח

קבוצת 

שגריר 

שירותי 

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות מחדש כדירקטור את מר ניר כהן. 2שנתית14:00 11383790.2618/08/16מ"רכב בע

מנורה ביטוח

קבוצת 

שגריר 

שירותי 

√לארוב רגילעברבעדבעדכנרת יערי' למנות מחדש כדירקטורית את גב. 3שנתית14:00 11383790.2618/08/16מ"רכב בע

מנורה ביטוח

קבוצת 

שגריר 

שירותי 

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות כדירקטור בלתי תלוי את מר שי כהן. 4שנתית14:00 11383790.2618/08/16מ"רכב בע

מנורה ביטוח

קבוצת 

שגריר 

שירותי 

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות כדירקטור את מר חיים דביר. 5שנתית14:00 11383790.2618/08/16מ"רכב בע

מנורה ביטוח

קבוצת 

שגריר 

שירותי 

שנתית14:00 11383790.2618/08/16מ"רכב בע

משרד קוסט , למנות מחדש את רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה. 6

√לארוב רגילעברבעדבעדרואי חשבון - (EY)פורר גבאי את קסירר 

מנורה ביטוח

קבוצת 

שגריר 

שירותי 

שנתית14:00 11383790.2618/08/16מ"רכב בע

ליאן גולדשטיין כדירקטורית חיצונית לתקופה של שלוש ' למנות את גב. 7

עברבעדבעד(2016 באוגוסט 18)שנים ממועד כינוס האסיפה 

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

שגריר 

שירותי 

שנתית14:00 11383790.2618/08/16מ"רכב בע

למנות את מר ירון דור כדירקטור חיצוני לתקופה של שלוש שנים ממועד . 8

עברבעדבעד(2016 באוגוסט 18)כינוס האסיפה 

רוב 

√לא100מיוחד
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מנורה ביטוח

קבוצת 

שגריר 

שירותי 

√לאר.לדיוןדיוןדיון31.12.2015דיון בדוח התקופתי ובדוחות הכספיים של החברה ליום . 9שנתית14:00 11383790.2618/08/16מ"רכב בע

מנורה ביטוח

קרדן רכב 

14:00 45901471.6518/08/16מ"בע

ח "אג

התייעצות

 2015 בפברואר 5דיון בקשר עם תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב מיום . 1

או " אגרות החוב"לזימון שעניינו תיקון הגדרת ' ב כנספח א"בנוסחו המצ

 לשטר הנאמנות כך שהיקף סדרת 1.4שבסעיף  ('סדרה ח)אגרות החוב "

לא יהיה מוגבל ובכך יתאפשר לחברה לבצע  ('סדרה ח)אגרות החוב 

הרחבות סדרה ללא מגבלה בכפוף ומבלי לגרוע מהתחייבויותיה בשטר 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.הנאמנות

מנורה ביטוח

דמרי .ח.י

בניה 

ופיתוח 

14:00 10903150.3421/08/16מ"בע

שנתית 

עברבעדבעדתיקון מדיניות התגמול של החברה. 1נמשכת

רוב 

√לא59.47מיוחד

מנורה ביטוח

דמרי .ח.י

בניה 

ופיתוח 

14:00 10903150.3421/08/16מ"בע

שנתית 

עברבעדבעדהארכת כהונתו של יצחק נחושתן כדירקטור חיצוני בחברה. 2נמשכת

רוב 

√לא99.63מיוחד

מנורה ביטוח

דמרי .ח.י

בניה 

ופיתוח 

14:00 10903150.3421/08/16מ"בע

שנתית 

עברבעדבעדהארכת כהונתו של שמעון כהן כדירקטור חיצוני בחברה. 3נמשכת

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

√לאדיוןדיוןדיון2015דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת שנתית12:30 11042800.4522/08/16מ"ה בע

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

שנתית12:30 11042800.4522/08/16מ"ה בע

 1.2כמפורט בסעיף , אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר אבי פישר. 2

√לארוב רגילעברנגדנגדב"לדוח זימון האסיפה המצ

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

שנתית12:30 11042800.4522/08/16מ"ה בע

גבריאל ברבש כמפורט בסעיף ' אישור מינויו מחדש של הדירקטור פרופ. 3

√לארוב רגילעברנגדנגדב" לדוח זימון האסיפה המצ1.2

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

שנתית12:30 11042800.4522/08/16מ"ה בע

 1.2כמפורט בסעיף , אישור מינויו מחדש של הדירקטור יצחק קולברג. 4

√לארוב רגילעברנגדנגדב"לדוח זימון האסיפה המצ

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

שנתית12:30 11042800.4522/08/16מ"ה בע

כמפורט בסעיף , סיגליה חפץ' אישור מינויה מחדש של הדירקטורית גב. 5

√לארוב רגילעברנגדנגדב" לדוח זימון האסיפה המצ1.2
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מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

שנתית12:30 11042800.4522/08/16מ"ה בע

כמפורט בסעיף , דפנה גרובר' אישור מינויה מחדש של הדירקטורית גב. 6

√לארוב רגילעברנגדנגדב" לדוח זימון האסיפה המצ1.2

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

שנתית12:30 11042800.4522/08/16מ"ה בע

אישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה החשבון . 7

המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ודיווח 

√לארוב רגילעברבעדבעדבדבר שכרו

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

שנתית12:30 11042800.4522/08/16מ"ה בע

אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים . 8

√לארוב רגילעברבעדבעדב" לדוח זימון האסיפה המצ1.4ונושאי משרה כמפורט בסעיף 

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

שנתית12:30 11042800.4522/08/16מ"ה בע

אישור מראש של התקשרות החברה בפוליסות קבוצתיות לביטוח אחריות . 9

√לארוב רגילעברבעדבעדדירקטורים ונושאי משרה

מנורה ביטוח

ל הון .ע

2)אחזקות

מיוחדת10:00 10843672.2423/08/16מ"בע(016

הקובץ . אישור הצעת הרכישה אשר עיקריה מפורטים בקובץ המצורף. 1

: אסמכתא' מס)1.8.2016ב זהה לקובץ שפורסם על ידי החברה ביום "המצ

האסיפה הנדחית והמועד , למעט דחיית מועד האסיפה, (2016-01-095320

עברבעדבעד.בהתאמה, הקובע לזכאות להשתתף באסיפה

רוב 

√לא75100מיוחד

מנורה ביטוח

משולם 

לוינשטין 

הנדסה 

וקבלנות 

עברבעדבעדתיקון סעיף הפטור בתקנון החברה. 1מיוחדת14:00 5730140.4323/08/16מ"בע

רוב 

√לא69.71מיוחד

מנורה ביטוח

משולם 

לוינשטין 

הנדסה 

וקבלנות 

עברבעדבעדתיקון כתב הפטור לנושאי משרה בחברה. 2מיוחדת14:00 5730140.4323/08/16מ"בע

רוב 

√לא69.71מיוחד

מנורה ביטוח

אלקו 

שנתית14:30 6940340.0923/08/16מ"בע

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה . 1

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה . 2015 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

 באתר ההפצה של הרשות 2016 במרץ 29 אשר פורסם ביום 2015לשנת 

מ "אביב בע-לניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

הדוח התקופתי לשנת : "להלן) (2016-01-017262: מספר אסמכתא)

√לאדיוןדיוןדיון.("2015

מנורה ביטוח

אלקו 

שנתית14:30 6940340.0923/08/16מ"בע

ח "רו, גבאי את קסירר, פורר, מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה

מנורה ביטוח

אלקו 

שנתית14:30 6940340.0923/08/16מ"בע

מינוי מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 3

ראה תקנה , לפרטים אודות מר מרדכי פרידמן. נוספת באותם תנאי כהונה

√לארוב רגילעברבעדבעד.2015 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 26



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

אלקו 

שנתית14:30 6940340.0923/08/16מ"בע

מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 4

 26ראה תקנה , לפרטים אודות מר דניאל זלקינד. נוספת באותם תנאי כהונה

√לארוב רגילעברבעדבעד.2015בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 

מנורה ביטוח

אלקו 

שנתית14:30 6940340.0923/08/16מ"בע

מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת 

 בפרק 26ראה תקנה . לפרטים אודות מר מיכאל זלקינד. באותם תנאי כהונה

√לארוב רגילעברבעדבעד.2015הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 

מנורה ביטוח

אלקו 

שנתית14:30 6940340.0923/08/16מ"בע

גבריאלה הלר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ' מינוי מחדש של הגב. 6

גבריאלה ' לפרטים אודות הגב. לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה

√לארוב רגילעברבעדבעד.2015 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 26ראה תקנה , הלר

מנורה ביטוח

אלקו 

שנתית14:30 6940340.0923/08/16מ"בע

הביטוח והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה , תיקון סעיפי הפטור. 7

עברבעדבעד.לדוח מיידי המצורף לטופס דיווח זה' ב כנספח א"בנוסח המצ

רוב 

√לא87.74מיוחד

מנורה ביטוח

אלקו 

שנתית14:30 6940340.0923/08/16מ"בע

' ב כנספח א"תיקונים נוספים לתקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ. 8

√לארוב רגילעברבעדבעד.לדוח מיידי המצורף לטופס דיווח זה

מנורה ביטוח

אוצר 

התישבות 

היהודים 

14:30 6010130.7724/08/16מ"בע

מיוחדת 

נדחית

האסיפה הכללית מאמצת את עמדת דירקטוריון החברה בהחלטתו מיום . 1

 לפיה האורגן המוסמך לאשר בשם החברה הגשת בקשה 2016 באפריל 19

. פ. ובתיק ה1570-01-15צ .לאישור הסדר פשרה בתיק ת, לבית המשפט

ובהתאם , הוא האסיפה הכללית ("הסדר הפשרה: "להלן); 19308-05-15

, עורכי דין', גולדפרב זליגמן ושות, כ החברה"האסיפה הכללית מסמיכה את ב

לחתום בשם החברה על הבקשה לאישור הסדר הפשרה ולפעול , ומורה להם

כן מורה האסיפה הכללית לחברה לעשות . להגשת הבקשה לבית המשפט

את כל הדרוש על מנת לאפשר את הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה 

√לארוב רגילעברבעדבעד.לבית המשפט

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

√לארוב רגילעברבעדבעדאישר למנות מחדש כדירקטור את מר גיל בינוי. 1שנתית15:00 7630110.3124/08/16מ"בע

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

√לארוב רגילעברבעדבעדאישר למנות מחדש כדירקטור את מר גארי סטוק. 1.1שנתית15:00 7630110.3124/08/16מ"בע

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

√לארוב רגילעברבעדבעדאישר למנות מחדש כדירקטור את מר הרי קופר. 1.2שנתית15:00 7630110.3124/08/16מ"בע

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

√לארוב רגילעברבעדבעדדבי ספיריה' אישר למנות מחדש כדירקטורית את גב. 1.3שנתית15:00 7630110.3124/08/16מ"בע

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

√לארוב רגילעברבעדבעדדפנה בינו אור' אישר למנות מחדש כדירקטורית את גב. 1.4שנתית15:00 7630110.3124/08/16מ"בע

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

שנתית15:00 7630110.3124/08/16מ"בע

 סומך חייקין כרואי החשבון KPMGח "אישור מינויו של משרד רו. 2

 ועד לכינוס האסיפה הכללית השנתית 2016המבקרים של החברה לשנת 

בהתאם להיקף , והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.השירותים שיינתנו על ידו



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

. י.ב.י.פ

אחזקות 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2015דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת . 3שנתית15:00 7630110.3124/08/16מ"בע

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

שנתית15:00 7630110.3124/08/16מ"בע

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה . 4

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2015 בדצמבר 31ביום 

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

עברבעדבעד.אישור מדיניות התגמול של החברה כמפורט בדוח זימן האסיפה המצורף. 5שנתית15:00 7630110.3124/08/16מ"בע

רוב 

√לא5077מיוחד

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

שנתית15:00 7630110.3124/08/16מ"בע

מינוי מחדש של מר יהושע בונס כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה 

עברבעדבעד.2016 בנובמבר 10נוספת בת שלוש שנים החל מיום 

רוב 

√לא50100מיוחד

מנורה ביטוח

פז חברת 

הנפט 

שנתית15:00 11000070.6725/08/16מ"בע

מינוי מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה . 1

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה

מנורה ביטוח

פז חברת 

הנפט 

שנתית15:00 11000070.6725/08/16מ"בע

מינוי מחדש של מר מנחם ברנר כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה

מנורה ביטוח

פז חברת 

הנפט 

שנתית15:00 11000070.6725/08/16מ"בע

מינוי מחדש של מר גיל בינו כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה . 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה

מנורה ביטוח

פז חברת 

הנפט 

שנתית15:00 11000070.6725/08/16מ"בע

מינוי מחדש של מר אריק שור כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה . 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה

מנורה ביטוח

פז חברת 

הנפט 

שנתית15:00 11000070.6725/08/16מ"בע

הדר בינו שמואלי כדירקטורית לתקופה נוספת עד ' מינוי מחדש של גב. 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה השנתית הבאה

מנורה ביטוח

פז חברת 

הנפט 

שנתית15:00 11000070.6725/08/16מ"בע

מינוי מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה . 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה

מנורה ביטוח

פז חברת 

הנפט 

שנתית15:00 11000070.6725/08/16מ"בע

דליה לב כדירקטורית לתקופה נוספת עד האסיפה ' מינוי מחדש של גב. 7

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה

מנורה ביטוח

פז חברת 

הנפט 

שנתית15:00 11000070.6725/08/16מ"בע

מינוי מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה . 8

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה

מנורה ביטוח

פז חברת 

הנפט 

שנתית15:00 11000070.6725/08/16מ"בע

רויטל אבירם כדירקטורית לתקופה נוספת עד ' מינוי מחדש של גב. 9

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה השנתית הבאה



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

פז חברת 

הנפט 

שנתית15:00 11000070.6725/08/16מ"בע

כרואה '  סומך חייקין ושותKPMGמינוי מחדש של משרד רואי החשבון . 10

 ועד לכינוס האסיפה השנתית 2016החשבון המבקר של החברה לשנת 

בהתאם להיקף , והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.השירותים שיינתנו על ידו

מנורה ביטוח

פז חברת 

הנפט 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2015דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת . 11שנתית15:00 11000070.6725/08/16מ"בע

מנורה ביטוח

פז חברת 

הנפט 

שנתית15:00 11000070.6725/08/16מ"בע

 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום . 12

√לאר.לדיוןדיוןדיון2015

מנורה ביטוח

פז חברת 

הנפט 

שנתית15:00 11000070.6725/08/16מ"בע

א 267בהתאם לסעיף , אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה. 13

עברבעדבעדלחוק החברות

רוב 

√לא71.32מיוחד

מנורה ביטוח

קרדן רכב 

ח"אג16:00 45901471.6025/08/16מ"בע

שבסעיף " ('סדרה ח)אגרות החוב "או " אגרות החוב"תיקון הגדרת : רקע. 1

 5.2.2015לשטר הנאמנות לאגרות החוב מיום - סעיף ההגדרות  - 1.4

לא יהיה מוגבל  ('סדרה ח)כך שהיקף סדרת אגרות החוב  ("שטר הנאמנות")

ובכך יתאפשר לחברה לבצע הרחבות סדרה ללא מגבלה בכפוף ומבלי לגרוע 

 1' לאשר את תיקון מס: נוסח ההחלטה. מהתחייבויותיה בשטר הנאמנות

ולהורות ולהסמיך ' ב לכתב ההצבעה כנספח ג"לשטר הנאמנות בנוסח המצ

ההחלטה בסעיף זה .  לשטר הנאמנות1' את הנאמן לחתום על תיקון מס

ולעניין זה יראו את ,  לזימון9כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

עברנגדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ , 9האמור בסעיף 

רוב 

√לא72.59מיוחד

מנורה ביטוח

כלכלית 

ירושלים 

עברבעדבעד.כדירקטורית חיצונית בחברה, אורלי זילברמן' מינוי גב. 1מיוחדת13:00 1980100.4928/08/16מ"בע

רוב 

√לא5085.06מיוחד

מנורה ביטוח

כימיקלים 

לישראל 

מ "בע

עברבעדבעדApproval of a new Compensation Policy for Office Holders. 1מיוחדת10:00 2810140.3829/08/16(דואלי)

רוב 

√לא5051מיוחד

מנורה ביטוח

כימיקלים 

לישראל 

מ "בע

√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Mr. Johanan Locker as director. 2מיוחדת10:00 2810140.3829/08/16(דואלי)

מנורה ביטוח

כימיקלים 

לישראל 

מ "בע

מיוחדת10:00 2810140.3829/08/16(דואלי)

3 .Subject to Mr. Johanan Locker's election as director, approval 

of the compensation terms and equity grant for our new 

Executive Chairman of the Board, Mr. Lockerלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

כימיקלים 

לישראל 

מ "בע

מיוחדת10:00 2810140.3829/08/16(דואלי)

4 .Approval of an equity compensation grant to our Chief 

Executive Officer, Mr. Stefan Borgas, for 2016עברבעדבעד

רוב 

√לא5051מיוחד



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

אלקטרה 

מוצרי 

צריכה 

מיוחדת14:30 50101291.6429/08/16מ"בע

ל החברה בהתאם לעדכונים שבוצעו "עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ. 1

ידי האסיפה הכללית של -אשר אושרו על, במדיניות התגמול של החברה

עברבעדבעדל" בקשר לתשלום מענק למנכ2016 ביולי 18החברה ביום 

רוב 

√לא5062.15מיוחד

מנורה ביטוח

בזק 

החברה 

הישראלית

 

לתקשורת 

11:00 2300110.4830/08/16מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה : אישור חלוקת דיבידנד שוטף. 1

המהווים נכון ליום קבלת , ח" מיליון ש665דיבידנד במזומן בסך כולל של 

 מהונה המונפק 24.04677%– ח למניה ו " ש0.2404677החלטה זו 

√לארוב רגילעברבעדבעד.("דיבידנד שוטף: "להלן)והנפרע של החברה 

מנורה ביטוח

קמהדע 

מ "בע

מיוחדת14:00 10941190.1530/08/16(דואלי)

1 .To elect five directors to serve as members of our Board of 

Directors until our next annual general meeting of shareholders 

and in accordance with our Articles of Association.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

קמהדע 

מ "בע

מיוחדת14:00 10941190.1530/08/16(דואלי)

2 .To elect Mr. Avraham Berger as an outside director, within the 

meaning of the Israeli Companies Law, 1999 (the “Israeli 

Companies Law”), for an initial three-year term.בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לא5051מיוחד

מנורה ביטוח

קמהדע 

מ "בע

מיוחדת14:00 10941190.1530/08/16(דואלי)

3 .To ratify and approve our entering into an indemnification and 

exculpation agreement with each of Dr. Michael Berelowitz and 

Mr. Saadia Ozeri and, subject to approval of Proposal 2, to 

approve our entering into an indemnification and exculpation 

agreement with Mr. Avraham Berger.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

קמהדע 

מ "בע

מיוחדת14:00 10941190.1530/08/16(דואלי)

4 .To approve the grant of options to each of our directors, other 

than the outside directors.לאעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

קמהדע 

מ "בע

מיוחדת14:00 10941190.1530/08/16(דואלי)

5 .Subject to approval of Proposals 2 and 4, to approve the grant 

of options to our outside directors.לארוב רגילעברנגדבעד√

מנורה ביטוח

קמהדע 

מ "בע

מיוחדת14:00 10941190.1530/08/16(דואלי)

6 .To approve amended compensation and the grant of options 

and, subject to approval of Proposal 8, restricted shares to Mr .

Amir London, our Chief Executive Officer.בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לא5051מיוחד

מנורה ביטוח

קמהדע 

מ "בע

מיוחדת14:00 10941190.1530/08/16(דואלי)

7 .To approve certain amendments to our Articles of Association 

related to the service of outside directors on our Board of 

Directors and to approve and adopt an English language version 

of the amended Articles of Association as our governing Articles 

of Association.לארוב רגילעברבעדבעד√



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה
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רוב נדרשהאסיפה

שיעור 
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המיוחד 
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(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

קמהדע 

מ "בע

מיוחדת14:00 10941190.1530/08/16(דואלי)

8 .To approve an amended and restated Compensation Policy 

for Executive Officers and Directors.בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לא5051מיוחד

מנורה ביטוח

קמהדע 

מ "בע

מיוחדת14:00 10941190.1530/08/16(דואלי)

9 .To ratify and approve the reappointment of Kost Forer Gabbay 

 &Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as our 

independent registered public accountants for the year ending 

December 31, 2016 and for such additional period until our next 

annual general meeting.לאעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

קמהדע 

מ "בע

מיוחדת14:00 10941190.1530/08/16(דואלי)

10 .To review and discuss our consolidated financial statements 

for the year ended December 31, 2015.לאר.לדיוןדיוןדיון√

מנורה ביטוח

צים 

שירותי 

ספנות 

משולבים 

16:00 65100691.3530/08/16מ"בע

ח "אג

√לאבעדנגדללא המלצה לשטר הנאמנות1' אישור תיקון מס. 1נדחית

מנורה ביטוח

צים 

שירותי 

ספנות 

משולבים 

16:00 65100691.3530/08/16מ"בע

ח "אג

√לאבעדנגדללא המלצה לשטר1' בתיקון מס, ככל שיידרשו, הסמכת הנאמן לבצע תיקונים. 2נדחית

מנורה ביטוח

רבוע 

כחול 

ן "נדל

12:00 10985652.0931/08/16מ"בע

שנתית 

בוטלה

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 

√לאבוטלהדיוןדיון.2015 בדצמבר 31

מנורה ביטוח

רבוע 

כחול 

ן "נדל

12:00 10985652.0931/08/16מ"בע

שנתית 

בוטלה

 1.2כמפורט בסעיף , יצחק-אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר עמית בן. 2

√לארוב רגילבוטלהבעדבעד.ב"לדוח זימון האסיפה המצ

מנורה ביטוח

רבוע 

כחול 

ן "נדל

12:00 10985652.0931/08/16מ"בע

שנתית 

בוטלה

 1.2כמפורט בסעיף , אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר אביגדור קפלן. 3

√לארוב רגילבוטלהבעדבעד.ב"לדוח זימון האסיפה המצ

מנורה ביטוח

רבוע 

כחול 

ן "נדל

12:00 10985652.0931/08/16מ"בע

שנתית 

בוטלה

 1.2כמפורט בסעיף , אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר ישראל יניב. 4

√לארוב רגילבוטלהבעדבעד.ב"לדוח זימון האסיפה המצ

מנורה ביטוח

רבוע 

כחול 

ן "נדל

12:00 10985652.0931/08/16מ"בע

שנתית 

בוטלה

כמפורט בסעיף , דנה שלזינגר' אישור מינויה מחדש של הדירקטורית גב. 5

√לארוב רגילבוטלהבעדבעד.ב" לדוח זימון האסיפה המצ1.2

מנורה ביטוח

רבוע 

כחול 

ן "נדל

12:00 10985652.0931/08/16מ"בע

שנתית 

בוטלה

כמפורט , טלי בליש מישוד' אישור מינויה מחדש של הדירקטורית גב. 6

√לארוב רגילבוטלהבעדבעד.ב" לדוח זימון האסיפה המצ1.2בסעיף 



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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לועדת 
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מנורה ביטוח

רבוע 

כחול 

ן "נדל

12:00 10985652.0931/08/16מ"בע

שנתית 

בוטלה

כמפורט , אישור מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר אבי בסון. 7

√לארוב רגילבוטלהבעדבעד.ב" לדוח זימון האסיפה המצ1.2בסעיף 

מנורה ביטוח

רבוע 

כחול 

ן "נדל

12:00 10985652.0931/08/16מ"בע

שנתית 

בוטלה

כרואה  (PWC)אישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן את קסלמן . 8

√לארוב רגילבוטלהבעדבעד.החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

רבוע 

כחול 

ן "נדל

12:00 10985652.0931/08/16מ"בע

שנתית 

בוטלה

דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור . 9

√לאבוטלהדיוןדיון.2015שירותים נוספים בשנת 

מנורה ביטוח

רבוע 

כחול 

ן "נדל

12:00 10985652.0931/08/16מ"בע

שנתית 

בוטלה

אישור הכללת הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בפוליסת ביטוח . 10

 לדוח 1.5כמפורט בסעיף , אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה

√לארוב רגילבוטלהבעדבעד.ב"זימון האסיפה המצ


