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√לאר.לדיוןדיוןדיון.2016ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדושנתית12:00 2510170.9002/07/17מ"בע

מנורה ביטוח

אשטרום 

נכסים 

שנתית12:00 2510170.9002/07/17מ"בע

, מר אברהם נוסבאום (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 2

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

אשטרום 

נכסים 

שנתית12:00 2510170.9002/07/17מ"בע

, מר גיל גירון (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 3

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

אשטרום 

נכסים 

שנתית12:00 2510170.9002/07/17מ"בע

, מר ירון משורר (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 4

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

אשטרום 

נכסים 

שנתית12:00 2510170.9002/07/17מ"בע

', מר אלכס ליפשיץ (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 5

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

אשטרום 

נכסים 

שנתית12:00 2510170.9002/07/17מ"בע

דליה ' גב (שאינה חיצונית)לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית . 6

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות , שאשו

√לארוב רגילעברבעדבעד.של החברה

מנורה ביטוח

אשטרום 

נכסים 

שנתית12:00 2510170.9002/07/17מ"בע

, מר יצחק רביד (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 7

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

אשטרום 

נכסים 

שנתית12:00 2510170.9002/07/17מ"בע

לתקופת , לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי מר צבי סובל. 8

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

מנורה ביטוח

אשטרום 

נכסים 

שנתית12:00 2510170.9002/07/17מ"בע

לאשר את חידוש מינויו של קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון כרואה . 9

החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

סלע 

קפיטל 

ן "נדל

שנתית12:00 11096440.6602/07/17מ"בע

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה . 1

הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר , 2016 בדצמבר 31ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.ותנאי ההתקשרות עמו

מנורה ביטוח

סלע 

קפיטל 

ן "נדל

שנתית12:00 11096440.6602/07/17מ"בע

כרואה ' מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות. 2

והסמכת , החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה

√לארוב רגילעברבעדבעד.דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

מנורה ביטוח

סלע 

קפיטל 

ן "נדל

שנתית12:00 11096440.6602/07/17מ"בע

כדירקטור  (ר דירקטוריון החברה"יו)מינויו מחדש של מר שמואל סלבין . 3

בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס 

או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה )האסיפה הכללית השנתית הבאה 

√לארוב רגילעברבעדבעד.(מינוי דירקטורים

31072017 עד תאריך 01072017השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 
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שנתית12:00 11096440.6602/07/17מ"בע

מינויו מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת . 4

אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה 

√לארוב רגילעברבעדבעד.(או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים)

מנורה ביטוח

סלע 

קפיטל 

ן "נדל

שנתית12:00 11096440.6602/07/17מ"בע

מינויו מחדש של מר צבי האוזר כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת . 5

אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה 

√לארוב רגילעברבעדבעד.(או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים)

מנורה ביטוח

סלע 

קפיטל 

ן "נדל

שנתית12:00 11096440.6602/07/17מ"בע

מינויו מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת . 6

אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה 

√לארוב רגילעברבעדבעד.(או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים)

מנורה ביטוח

סלע 

קפיטל 

ן "נדל

שנתית12:00 11096440.6602/07/17מ"בע

גלית אחיעזרא סקרבין כדירקטורית בחברה החל ' מינויה מחדש של גב. 7

ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית 

√לארוב רגילעברבעדבעד.(או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים)השנתית הבאה 

מנורה ביטוח

סלע 

קפיטל 

ן "נדל

שנתית12:00 11096440.6602/07/17מ"בע

יהודית טיטלמן זידנברג כדירקטורית חיצונית ' מינויה מחדש של גב. 8

בעדבעד.2017,  ביוני12מיום , בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לא50מיוחד

מנורה ביטוח

סלע 

קפיטל 

ן "נדל

שנתית12:00 11096440.6602/07/17מ"בע

מינוי מר זאב מילבאואר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת . 9

בעדבעד.ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, שלוש שנים

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לא50מיוחד

מנורה ביטוח

רבל 

. אס.סי.אי

שנתית14:00 11038780.8402/07/17מ"בע

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנה שנסתיימה 

√לאר.לדיוןדיוןדיון31.12.2016ביום 

מנורה ביטוח

רבל 

. אס.סי.אי

שנתית14:00 11038780.8402/07/17מ"בע

הכל , ה שמואל וולודינגר לדירקטור בחברה"לאשר את המינוי של ה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.בהתאם לתקנון החברה

מנורה ביטוח

רבל 

. אס.סי.אי

שנתית14:00 11038780.8402/07/17מ"בע

הכל בהתאם , ה עידו שביט לדירקטור בחברה"לאשר את המינוי של ה. 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתקנון החברה

מנורה ביטוח

רבל 

. אס.סי.אי

שנתית14:00 11038780.8402/07/17מ"בע

הכל בהתאם , ה דוד בן לולו לדירקטור בחברה"לאשר את המינוי של ה. 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתקנון החברה

מנורה ביטוח

רבל 

. אס.סי.אי

שנתית14:00 11038780.8402/07/17מ"בע

הכל , ה ישראל מאור לדירקטור בלתי תלוי בחברה"לאשר את המינוי של ה. 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.בהתאם לתקנון החברה
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שנתית14:00 11038780.8402/07/17מ"בע

הכל בהתאם , ה דורון שטייגר לדירקטור בחברה"לאשר את המינוי של ה. 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתקנון החברה

מנורה ביטוח

רבל 

. אס.סי.אי

שנתית14:00 11038780.8402/07/17מ"בע

הכל בהתאם , ה משה ארמן לדירקטור בחברה"לאשר את המינוי של ה. 7

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתקנון החברה

מנורה ביטוח

רבל 

. אס.סי.אי

שנתית14:00 11038780.8402/07/17מ"בע

 בריטמן אלמגור זוהר Deloitteמינוים מחדש של משרד רואי החשבון . 8

והסמכת דירקטוריון החברה , רואי חשבון כרואי החשבון של החברה', ושות

√לארוב רגילעברבעדבעד.לקבוע את שכרם

מנורה ביטוח

רבל 

. אס.סי.אי

שנתית14:00 11038780.8402/07/17מ"בע

אחד מבעלי השליטה )עדכון התמורה החודשית המשולמת לקיבוץ רביבים . 9

ברוריה טאובה כמנהלת איכות הקבוצה ' בגין הצבתה של הגב (בחברה

 התמורה בגין 2017 בינואר 1כך שהחל מיום , (נושאת משרה בחברה)

טאובה כמנהלת האיכות של הקבוצה תעמוד על סך של ' הצבתה של הגב

עברבעדבעד.ביתר תנאי הצבתה לא יחול כל שינוי. ח" ש46,196

רוב 

√לא99.77מיוחד

מנורה ביטוח

בראק 

קפיטל 

פרופרטיז 

√לארוב רגילעברנגדנגד(החלטה)תיקון תקנון החברה . 1מיוחדת11:00 11216071.2903/07/17אן וי

מנורה ביטוח

בראק 

קפיטל 

פרופרטיז 

מיוחדת11:00 11216071.2903/07/17אן וי

הארכת התקופה להכנת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד(החלטה) הערוך בהתאם לדין ההולנדי 2016לשנת 

מנורה ביטוח

גול 

פרטנרס 

מ "בע

עברבעדבעד.צ בחברה"למנות את מר אלי גונן כדח. 1מיוחדת11:00 109304604/07/17(מחוקה)

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

גול 

פרטנרס 

מ "בע

מיוחדת11:00 109304604/07/17(מחוקה)

בכפוף לאישור האסיפה את מינויו של מר אלי גונן כדירקטור חיצוני . 2

לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר אלי ,  לעיל1.1' כאמור בס, בחברה

גונן בהתאם לתנאים המפורטים בכתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים 

, ולנושאי משרה בחברה בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן מעת לעת

וכפי שהוענקו עד היום לנושאי המשרה בחברה אשר אינם נמנים על בעלי 

√לארוב רגילעברנגדנגדהשליטה וקרוביהם

מנורה ביטוח

-חלל

תקשורת 

14:00 10923450.8804/07/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2016

מנורה ביטוח

-חלל

תקשורת 

14:00 10923450.8804/07/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

מינוי מחדש של הדירקטורית הבלתי תלויה המכהנת כיום בדירקטוריון . 2

לתקופת כהונה נוספת החברה מבקשת להפנות את , תמר כפיר' גב- החברה 

הודעה על קיומו של -  לדוח זימון האסיפה הכללית 3.1.3בעלי המניות לסעיף 

שלגבי המידע , (ג)ובפרט לעניין סעיף קטן , עניין אישי ומידע נוסף לגילוי

הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה 

הערות "או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה /או ביפויי הכוח ו/ו

√לארוב רגילעברבעדבעד.קולו לא יימנה, לא הודיע בעל מניה כאמור". נוספות
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תקשורת 

14:00 10923450.8804/07/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

שאינו , מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה. 3

החברה מבקשת . לתקופת כהונה נוספת, מר חיים מר- דירקטור חיצוני 

הודעה -  לדוח זימון האסיפה הכללית 3.1.3להפנות את בעלי המניות לסעיף 

שלגבי , (ג)ובפרט לעניין סעיף קטן , על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף לגילוי

המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב 

או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית /או ביפויי הכוח ו/ההצבעה ו

מבוטלתללא המלצה.קולו לא יימנה, לא הודיע בעל מניה כאמור". הערות נוספות"בשדה 

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-חלל

תקשורת 

14:00 10923450.8804/07/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

שאינו , מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה. 4

החברה מבקשת . לתקופת כהונה נוספת, מר ליגד רוטלוי- דירקטור חיצוני 

הודעה -  לדוח זימון האסיפה הכללית 3.1.3להפנות את בעלי המניות לסעיף 

שלגבי , (ג)ובפרט לעניין סעיף קטן , על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף לגילוי

המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב 

או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית /או ביפויי הכוח ו/ההצבעה ו

√לארוב רגילעברבעדבעד.קולו לא יימנה, לא הודיע בעל מניה כאמור". הערות נוספות"בשדה 

מנורה ביטוח

-חלל

תקשורת 

14:00 10923450.8804/07/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 סומך חייקין כרואה החשבון KPMGמינוי מחדש של משרד רואי החשבון . 5

המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי 

 3.1.3ההתקשרות עימו החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 

הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף - לדוח זימון האסיפה הכללית 

שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו , (ג)ובפרט לעניין סעיף קטן , לגילוי

או /או ביפויי הכוח ו/נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו

לא הודיע ". הערות נוספות"באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה 

√לארוב רגילעברבעדבעד.קולו לא יימנה, בעל מניה כאמור

מנורה ביטוח

-חלל

תקשורת 

14:00 10923450.8804/07/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

לאשר הארכת תוקף כתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה . 6

, לתקופה של שלוש שנים, בחברה שהינם בעל השליטה בחברה או קרובו

בנוסח כתבי השיפוי הקיימים בחברה , 2017 בספטמבר 26שתחילתה ביום 

ללא שינוי בנוסח כתבי השיפוי הקיימים כיום )לדוח העסקה ' ב כנספח ב"המצ

 לדוח זימון 3.1.3החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף  (בחברה

ובפרט , הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף לגילוי- האסיפה הכללית 

שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו , (ג)לעניין סעיף קטן 

או באמצעות מערכת /או ביפויי הכוח ו/במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו

, לא הודיע בעל מניה כאמור". הערות נוספות"ההצבעה האלקטרונית בשדה 

עברבעדבעד.קולו לא יימנה

רוב 

√לא99.88מיוחד

מנורה ביטוח

אלרן 

ן "נדל

מ "בע

14:30 11246504.6004/07/17(בהשעיה)

ח "אג

נדחית

כ התובע "דיווח והתייעצות בדבר מתן הוראות לנאמן בנוגע להצעת ב. 1

, לשאת באגרת בית המשפט באמצעות מממן חיצוני, בתביעה הנגזרת

√לאדיוןדיוןדיון.ב"לזימון המצ' כמפורט בהצעה המצורפת כנספח א
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שנתית15:30 11238501.0204/07/17מ"בע

ה "ה, מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בה. 1

ציפורה מזרחי , (ר דירקטוריון החברה ובעל שליטה בחברה"יו)יואל קרסו 

דירקטור ובעל שליטה )אריאל קרסו , (דירקטורית ובעלת שליטה בחברה)

אורלי , (דירקטורית ובעלת שליטה בחברה)יוני גולדשטיין קרסו , (בחברה

דירקטורית )שרה קרסו בוטון , (דירקטורית ובעלת שליטה בחברה)חשן 

שלמה , (דירקטור ובעל שליטה בחברה)משה קרסו , (ובעלת שליטה בחברה

דירקטור )ויורם בן חיים  (דירקטור ואביהן של יוני גולדשטיין ואורלי חשן)קרסו 

 1החל מיום ,  שנים3וזאת לתקופה של , (וקרוב של בעלת שליטה בחברה

עברבעדבעד. לדוח הזימון2.1לפרטים נוספים ראו סעיף . 2017במאי 

רוב 

√לא5099.99מיוחד

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

שנתית15:30 11238501.0204/07/17מ"בע

וזאת , ה רוני בוטון ויעקב חשן"מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי לה. 2

 2.2לפרטים נוספים ראו סעיף . 2017 ביוני 7החל מיום ,  שנים3לתקופה של 

עברבעדבעד.לדוח הזימון

רוב 

√לא5099.99מיוחד

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

שנתית15:30 11238501.0204/07/17מ"בע

שוחט כדירקטור חיצוני  (בייגה)אישור הארכת כהונתו של מר אברהם . 3

וזאת , בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה

עברבעדבעד. לדוח הזימון9.1.3לפרטים נוספים ראו סעיף . 2017 באוגוסט 9החל מיום 

רוב 

√לא5099.99מיוחד

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

שנתית15:30 11238501.0204/07/17מ"בע

אישור הארכת כהונתו של מר משה ברקת כדירקטור חיצוני בדירקטוריון . 4

 6וזאת החל מיום , החברה לתקופת כהונה שניה כדירקטור חיצוני בחברה

עברבעדבעד. לדוח הזימון9.1.4לפרטים נוספים ראו סעיף . 2017באוגוסט 

רוב 

√לא5099.99מיוחד

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

שנתית15:30 11238501.0204/07/17מ"בע

חות הכספיים "הכולל בין היתר את הדו, ח התקופתי של החברה"דיון בדו. 5

ח הדירקטוריון על מצב "דו, 2016 בדצמבר 31המבוקרים של החברה ליום 

פרק תיאור עסקי התאגיד ודוח פרטים נוספים , 2016ענייני החברה לשנת 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2017 במרץ 30על ידי החברה ביום , של החברה כפי שפורסם בדוח מיידי

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברנגדנגדמוצע לאשר חידוש כהונתו של מר יואל קרסו כדירקטור בחברה. 6שנתית15:30 11238501.0204/07/17מ"בע

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברנגדנגדמוצע לאשר חידוש כהונתו של מר שלמה קרסו כדירקטור בחברה. 7שנתית15:30 11238501.0204/07/17מ"בע

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברנגדנגדציפורה מזרחי כדירקטורית בחברה' מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב. 8שנתית15:30 11238501.0204/07/17מ"בע

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברנגדנגדמוצע לאשר חידוש כהונתו של מר אריאל קרסו כדירקטור בחברה. 9שנתית15:30 11238501.0204/07/17מ"בע

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברנגדנגדיוני גולדשטיין קרסו כדירקטור בחברה' מוצע לאשר חידוש כהונתו של גב. 10שנתית15:30 11238501.0204/07/17מ"בע

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברנגדנגדאורלי חושן כדירקטורית בחברה' מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב. 11שנתית15:30 11238501.0204/07/17מ"בע

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברנגדנגדשרה קרסו בוטון כדירקטורית בחברה' מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב. 12שנתית15:30 11238501.0204/07/17מ"בע
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√לארוב רגילעברנגדנגדמוצע לאשר חידוש כהונתו של מר משה קרסו כדירקטור בחברה. 13שנתית15:30 11238501.0204/07/17מ"בע

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

√לארוב רגילעברנגדנגדמוצע לאשר חידוש כהונתו של מר יורם בן חיים כדירקטור בחברה. 14שנתית15:30 11238501.0204/07/17מ"בע

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

שנתית15:30 11238501.0204/07/17מ"בע

אירית שלומי כדירקטורית בלתי ' מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב. 15

√לארוב רגילעברבעדבעדתלויה בחברה

מנורה ביטוח

קרסו 

מוטורס 

שנתית15:30 11238501.0204/07/17מ"בע

 כרואה החשבון המבקר של BDO– מוצע למנות מחדש את משרד זיו האפט 

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

√לארוב רגילעברבעדבעד.2016בגין שנת 

מנורה ביטוח

לוי .א

השקעות 

ובנין 

מ "בע

ח"אג20:00 71901500.1804/07/17(בשימור)

אישור תנאי העסקתו של : הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הינו כדלקמן. 1

הרוב הדרוש הינו רוב רגיל של )קרובו של בעלי השליטה , מר יוסי סטלקאל

 פרסמה החברה זימון 29.5.2017ביום .א: רקע (המשתתפים בהצבעה

חידוש , בין היתר, אשר על סדר יומה, אסיפה כללית שנתית של בעלי מניותיה

מנהל אתרים , התקשרות החברה בהסכם העסקה של מר יוסי סטלקאל

, מירה סטלקאל' אשר הינו בן זוגה של גב, ומנהל תחזוקה ראשי בחברה 

הודעת ")בעלי השליטה בחברה , יונה ועזרא לוי, ה אברהם"אחותם של ה

הסכם , כמפורט בהודעת זימון האסיפה הכללית.ב. ("זימון האסיפה הכללית

בהתאם להוראות סעיף . העסקתו של מר סטלקאל מוגבל לשלוש שנים

לחוק  (4)270עסקאות הנמנות על סעיף , לחוק החברות (1)(1א)275

טעונות , החברות שעניינן תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה או קרובו

 לשטר הנאמנות אשר נכנס 4.18בהתאם לסעיף .ג. אישור אחת לשלוש שנים

, לתוקף במועד השלמת ההסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב שלה 

כל עסקה חריגה של החברה או מי מתאגידי קבוצת לוי עם בעלי השליטה "

אשר לבעלי , אחר' או עסקה חריגה כאמור עם צד ג, בחברה או מי מהם

השליטה בחברה או למי מהם יש בה עניין אישי וכן כל עסקה באשר לתנאי 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהכהונה

מנורה ביטוח

לוי .א

השקעות 

ובנין 

מ "בע

שנתית11:00 7190132.8405/07/17(בשימור)

 בדצמבר 31חות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום "דיון בדו. 1

ח הדירקטוריון הכלול בהם ודיווח בדבר שכר רואה "לרבות בדו, 2016

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החשבון המבקר

מנורה ביטוח

לוי .א

השקעות 

ובנין 

מ "בע

שנתית11:00 7190132.8405/07/17(בשימור)

משרד קוסט פורר , מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה. 2

עד , גבאי את קסירר המכהנים כיום כרואי החשבון המבקרים של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעדלאסיפה הכללית השנתית הבאה
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שנתית11:00 7190132.8405/07/17(בשימור)

אישור תנאי העסקתו של מר יוסי סטלקאל בחברה או בחברה בת בבעלות . 3

מלאה המכהן בתפקיד של מנהל אתרים ומנהל תחזוקה ראשי ואיש שיווק 

והמכירות בפרוייקטים בביצוע ובתכנון של החברה באיזור הצפון החל מיום 

עברבעדבעד30.4.2020 ועד ליום 1.5.2017

רוב 

√לא5056מיוחד

מנורה ביטוח

לוי .א

השקעות 

ובנין 

מ "בע

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר רמי דותן עד לאסיפה השנתית הבאה. 4שנתית11:00 7190132.8405/07/17(בשימור)

מנורה ביטוח

לוי .א

השקעות 

ובנין 

מ "בע

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אברהם לוי עד לאסיפה השנתית הבאה. 5שנתית11:00 7190132.8405/07/17(בשימור)

מנורה ביטוח

לוי .א

השקעות 

ובנין 

מ "בע

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר גדעון שגיא עד לאסיפה השנתית הבאה. 6שנתית11:00 7190132.8405/07/17(בשימור)

מנורה ביטוח

לוי .א

השקעות 

ובנין 

מ "בע

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר עזרא לוי עד לאסיפה השנתית הבאה. 7שנתית11:00 7190132.8405/07/17(בשימור)

מנורה ביטוח

לוי .א

השקעות 

ובנין 

מ "בע

√לארוב רגילעברבעדבעדעדכון תקנון החברה. 8שנתית11:00 7190132.8405/07/17(בשימור)

מנורה ביטוח

לוי .א

השקעות 

ובנין 

מ "בע

עברבעדבעדמינוי מחדש של מר משה ויזל כדירקטור חיצוני. 9שנתית11:00 7190132.8405/07/17(בשימור)

רוב 

√לא5066מיוחד

מנורה ביטוח

לוי .א

השקעות 

ובנין 

מ "בע

עברבעדבעד.פומן כדירקטורית חיצונית- דגנית הכט' מינוי מחדש של גב. 10שנתית11:00 7190132.8405/07/17(בשימור)

רוב 

√לא5066מיוחד



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 

13:00 4750200.5505/07/17מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 מיוחדת 

נדחית

החלטה בדבר אישור מתווה למכירת זכויותיה של השותפות בשיעור של . 1

עברבעדבעד"דלית "I/13- ו" תמר "I/12בחזקות  (100%מתוך ) 9.25%

רוב 

√לא95.57מיוחד

מנורה ביטוח

אקסטל 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.בקשר עם מצב עסקי החברה, דיווח ועדכון מאת נציגי החברה. 1ח"אג10:00 11353671.0406/07/17לימיטד

מנורה ביטוח

אקסטל 

ח"אג10:00 11353671.0406/07/17לימיטד

או מחזיקי /י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו במסגרת האסיפות ע. 2

√לארוב רגילדיוןדיוןדיון.אגרות החוב

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

מיוחדת12:00 11323150.7206/07/17מ"בע

תמר גולדנברג כדירקטורית חיצונית ' הארכת תקופת כהונתה של הגב

בת שלוש שנים שתחילתה  (כהונה שנייה)בחברה לתקופת כהונה נוספת 

עברבעדבעד.2017 ביולי 17ביום 

רוב 

√לא5095.77מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

מיוחדת12:00 11323150.7206/07/17מ"בע

הארכת תקופת כהונתו של מר מתתיהו טל כדירקטור חיצוני בחברה . 2

 17בת שלוש שנים שתחילתה ביום  (כהונה שנייה)לתקופת כהונה נוספת 

עברבעדבעד.2017ביולי 

רוב 

√לא5099.98מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

מיוחדת12:00 11323150.7206/07/17מ"בע

תמר גולדנברג ' בכפוף לאישור הארכת תקופת כהונתה של הגב. 3

כדירקטורית חיצונית בחברה לאשר את תנאי כהונתה כמפורט בדוח זימון 

√לארוב רגילעברבעדבעד.אסיפה וללא שינוי

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

מיוחדת12:00 11323150.7206/07/17מ"בע

בכפוף לאישור הארכת תקופת כהונתו של מר מתתיהו טל כדירקטור . 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.חיצוני בחברה לאשר את תנאי כהונתו כמפורט בדוח זימון אסיפה וללא שינוי

מנורה ביטוח

אלון 

חיפושי גז 

טבעי 

עברבעדבעדתיקון תקנון ההתאגדות של החברה. 1מיוחדת14:00 11176880.1606/07/17מ"בע

רוב 

√לא50100מיוחד

מנורה ביטוח

אלון 

חיפושי גז 

טבעי 

מיוחדת14:00 11176880.1606/07/17מ"בע

תיקון נוסח כתב הפטור והשיפוי ומתן כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים . 2

עברבעדבעדונושאי משרה בחברה

רוב 

√לא5092.45מיוחד

מנורה ביטוח

חברה 

לנכסים 

ולבנין 

שנתית14:30 6990170.4606/07/17מ"בע

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום . 1

 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני 2016 בדצמבר 31 וליום 2015בדצמבר 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החברה לשנים שהסתיימו באותם התאריכים

מנורה ביטוח

חברה 

לנכסים 

ולבנין 

שנתית14:30 6990170.4606/07/17מ"בע

כרואי  (PWC)אישור המשך כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן . 2

החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה 

√לארוב רגילעברבעדבעד.2015-2016של החברה ודיווח על שכרם לשנים 

מנורה ביטוח

חברה 

לנכסים 

ולבנין 

שנתית14:30 6990170.4606/07/17מ"בע

ר דירקטוריון החברה "המכהן כיום כיו, אישור מינויו מר אדוארדו אלשטיין. 3

כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה  (שאינו דירקטור חיצוני)

√לארוב רגילעברבעדבעד.של החברה



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

חברה 

לנכסים 

ולבנין 

שנתית14:30 6990170.4606/07/17מ"בע

ר דירקטוריון "המכהן כיום כסגן יו, אישור מינויו של מר אלחנדרו אלשטיין. 4

כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה  (שאינו דירקטור חיצוני)החברה 

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

חברה 

לנכסים 

ולבנין 

שנתית14:30 6990170.4606/07/17מ"בע

המכהנת כיום בדירקטוריון החברה , תמר גולדנברג' אישור מינויה של הגב. 5

כדירקטורית בחברה  (שאינה דירקטורית חיצונית)כדירקטורית בלתי תלויה 

√לארוב רגילעברבעדבעד.עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג18:00 61103651.5706/07/17מ"בע

הסמכת הנאמן להעלות להצבעה הצעה אחת בלבד מבין שלושת הצעות . .1

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של )ההסדר הקיימות 

במסגרת החלטת בית המשפט : רקע (למעט נמנעים, משתתפים בהצבעה

החליט בית המשפט , 29.6.201א ביום "אשר דווחה במגנ, 28.6.2017מיום 

, "טוב יעשה אם הצדדים יבואו בדברים וייתרו את הצורך בדיון ובהכרעה"כי 

ר ורשות ניירות ערך כפי שהוגשו לבית "בהתחשב בעמדות הכנ, ולפיכך

ה בן משה ולבייב וכן "החליטו הנאמנים והנציגויות לפנות למציעים ה, המשפט

ובד בבד יפנו הנאמנים , סיידוף לשפר את הצעותיהם באופן המירבי' למשפ

למחזיקי אגרות החוב לקבל את הסכמתם לכך כי תועלה להצבעה הצעה 

הן שיפור איכותי והן , של מי שיציע שיפור מרבי להצעתו הנוכחית, אחת בלבד

להסמיך את הנאמן להעלות להצבעת מחזיקי : נוסח ההחלטה. שיפור כלכלי

של המציע , מבין הצעות ההסדר הקיימות, 1אגרות החוב הצעה אחת בלבד

שיפור איכותי וכלכלי , אשר ישפר את הצעתו הנוכחית ומבלי לגרוע ממנה

ובלבד כי בין רכיבי השיפור ייכלל שיפור מהותי , בתנאי ההצעה המקורית

, ("רכיב המזומן"להלן )ברכיב המזומן שישולם במועד כניסת ההסדר לתוקף 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה2- ובתנאי כי השיפור המינימלי ברכיב המזומן לא יפחת מ

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג18:00 61104311.5406/07/17מ"בע

הסמכת הנאמן להעלות להצבעה הצעה אחת בלבד מבין שלושת הצעות . .1

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של )ההסדר הקיימות 

במסגרת החלטת בית המשפט : רקע (למעט נמנעים, משתתפים בהצבעה

החליט בית המשפט , 29.6.201א ביום "אשר דווחה במגנ, 28.6.2017מיום 

, "טוב יעשה אם הצדדים יבואו בדברים וייתרו את הצורך בדיון ובהכרעה"כי 

ר ורשות ניירות ערך כפי שהוגשו לבית "בהתחשב בעמדות הכנ, ולפיכך

ה בן משה ולבייב וכן "החליטו הנאמנים והנציגויות לפנות למציעים ה, המשפט

ובד בבד יפנו הנאמנים , סיידוף לשפר את הצעותיהם באופן המירבי' למשפ

למחזיקי אגרות החוב לקבל את הסכמתם לכך כי תועלה להצבעה הצעה 

הן שיפור איכותי והן , של מי שיציע שיפור מרבי להצעתו הנוכחית, אחת בלבד

להסמיך את הנאמן להעלות להצבעת מחזיקי : נוסח ההחלטה. שיפור כלכלי

של המציע , מבין הצעות ההסדר הקיימות, 1אגרות החוב הצעה אחת בלבד

שיפור איכותי וכלכלי , אשר ישפר את הצעתו הנוכחית ומבלי לגרוע ממנה

ובלבד כי בין רכיבי השיפור ייכלל שיפור מהותי , בתנאי ההצעה המקורית

, ("רכיב המזומן"להלן )ברכיב המזומן שישולם במועד כניסת ההסדר לתוקף 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה2- ובתנאי כי השיפור המינימלי ברכיב המזומן לא יפחת מ



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

-יקס'אנרג

אנרגיות 

מתחדשות

שנתית11:00 11233550.1209/07/17מ" בע

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום "דיון בדוחות הכספיים ובדו

√לאר.לדיוןדיוןדיון31.12.2016

מנורה ביטוח

-יקס'אנרג

אנרגיות 

מתחדשות

שנתית11:00 11233550.1209/07/17מ" בע

רואה החשבון הקיים )' מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות. 2

 ועד למועד האסיפה 2017כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת  (של החברה

השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות 

√לארוב רגילעברבעדבעד(לדוח הזימון' החלטה א) 2016הביקורת ושכרו בגין שירותים נוספים לשנת 

מנורה ביטוח

-יקס'אנרג

אנרגיות 

מתחדשות

שנתית11:00 11233550.1209/07/17מ" בע

 1'החלטה ב)מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה . 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.(לדוח הזימון

מנורה ביטוח

-יקס'אנרג

אנרגיות 

מתחדשות

שנתית11:00 11233550.1209/07/17מ" בע

מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה . 4

√לארוב רגילעברבעדבעד( לדוח הזימון2'החלטה ב)

מנורה ביטוח

-יקס'אנרג

אנרגיות 

מתחדשות

שנתית11:00 11233550.1209/07/17מ" בע

מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה . 5

√לארוב רגילעברבעדבעד( לדוח הזימון3'החלטה ב)

מנורה ביטוח

-יקס'אנרג

אנרגיות 

מתחדשות

שנתית11:00 11233550.1209/07/17מ" בע

דורית בן סימון לכהונה נוספת כדירקטורית בלתי ' מינוי מחדש של גב. 6

√לארוב רגילעברבעדבעד( לדוח הזימון4'החלטה ב)תלויה בחברה 

מנורה ביטוח

-יקס'אנרג

אנרגיות 

מתחדשות

שנתית11:00 11233550.1209/07/17מ" בע

, אישור מינויה של הגברת לינדה בן שושן כדירקטורית חיצונית בחברה. 7

ואת תנאי ,  למשך תקופה של שלוש שנים2017 באוגוסט 1החל מיום 

לינדה בן שושן למעט בכל הנוגע למתן כתב פטור מאחריות ' הכהונה של הגב

עברבעדבעד.( לדוח המיידי1'החלטה ג)

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

-יקס'אנרג

אנרגיות 

מתחדשות

שנתית11:00 11233550.1209/07/17מ" בע

לינדה בן שושן בנוסח המצורף ' אישור מתן כתב פטור מאחריות לגב. 8

עברבעדבעד.( לדוח המיידי2'החלטה ג)לדוח המיידי ' כנספח ד

רוב 

√לא67.15מיוחד

מנורה ביטוח

-יקס'אנרג

אנרגיות 

מתחדשות

שנתית11:00 11233550.1209/07/17מ" בע

כדירקטורית חיצונית  (קארו)אלונה שפר ' אישור מינויה מחדש של גב. 9

' החלטה ד), 1.8.2017החל מיום , בחברה למשך תקופה של שלוש שנים

עברבעדבעד.(לדוח המיידי

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

-יקס'אנרג

אנרגיות 

מתחדשות

שנתית11:00 11233550.1209/07/17מ" בע

לאשר הענקת אופציות לדירקטורים , במסגרת גמול הוני לדירקטורים. 10

, או נושאי משרה באלוני חץ/שאינם בעלי שליטה ואינם מועסקים בחברה ו

האופציות יוענקו . אשר יכהנו בחברה מעת לעת, ולרבות דירקטורים חיצוניים

אחת לשנה על ידי דירקטוריון החברה לכל דירקטור כאמור המכהן במועד 

בסמוך לאישור הדוח התקופתי , 2019-  ו2018בכל אחת מהשנים , ההענקה

 מהגמול השנתי 50%- שווי כתבי האופציות יהיה שווה ל. השנתי של החברה

ללא גמול השתתפות בגין השתתפות בישיבות )המשולם לאותו דירקטור 

מחיר המימוש ושאר , מועד המימוש, ותקופת המימוש (הדירקטוריון וועדותיו

תנאי האופציות ייקבעו בהתאם למדיניות התגמול ולתכנית האופציות של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.(לדוח המיידי' החלטה ה). החברה שתהיה בתוקף באותה עת

מנורה ביטוח

-יקס'אנרג

אנרגיות 

מתחדשות

שנתית11:00 11233550.1209/07/17מ" בע

לרבות בעלי )אישור החלטות הנוגעות למתן פטור לנושאי משרה בחברה . 11

בדוח ' הלטה ו( )המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת (שליטה או קרוביהם

באופן ,  לתקנון ההתאגדות של החברה136לתקן את סעיף ( א: )(המיידי

שהחל מיום אישור האסיפה כתבי הפטור שיוענקו על ידי החברה לא יחולו על 

גם )או עסקאות שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה /החלטות ו

ובלבד , יש בה עניין אישי (נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור

שכתבי הפטור שהוענקו על ידי החברה עובר ליום אישור האסיפה ושעודם 

ביחס לכל האירועים המכוסים על , ללא שינוי, בתוקף ימשיכו לחול במלואם

לאשר הענקת כתבי פטור  (ב); ידם שארעו עד ליום אישור האסיפה

לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה , לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

המכהנים כיום וכפי שיכהנו בה , אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם

ובלבד שכתבי הפטור שהוענקו על ידי ' ב כנספח ד"בנוסח המצ, מעת לעת

, החברה עובר ליום אישור האסיפה ושעודם בתוקף ימשיכו לחול במלואם

ביחס לכל האירועים המכוסים על ידם שארעו עד ליום אישור , ללא שינוי

עברבעדבעד.האסיפה

רוב 

√לא67.15מיוחד

מנורה ביטוח

-יקס'אנרג

אנרגיות 

מתחדשות

שנתית11:00 11233550.1209/07/17מ" בע

נושא , אישור מחדש להתחייבותה של החברה למתן שיפוי למר נתן חץ. 12

בעלת , מעצם שליטתו באלוני חץ)משרה בחברה שהנו בעל שליטה בחברה 

בתוקף רטרואקטיבי , לתקופה של שלוש שנים נוספות, (השליטה בחברה

כנדרש , בנוסח המקובל בחברה לשיפוי נושאי משרה, 6.4.2017מיום 

עברבעדבעד(בדוח המייי' החלטה ז)(1999)ט "התשנ-  לחוק החברות275בהתאם לסעיף 

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

-יקס'אנרג

אנרגיות 

מתחדשות

שנתית11:00 11233550.1209/07/17מ" בע

אישור התיקון המוצע להסכם הניהול של החברה עם אלוני חץ בתוקף . 13

לרבות , בהתאם להוראות דוח זה, 2017 ביולי 1רטרואקטיבי החל מיום 

 2020 ביוני 30הארכת תוקפו לתקופה נוספת בת שלוש שנים עד ליום 

עברבעדבעד.(לדוח המיידי' החלטה ח)

רוב 

√לא67.14מיוחד

מנורה ביטוח

אידיבי 

חברה 

לפתוח 

ח"אג12:00 79801540.0410/07/17מ"בע

' מס) 25.5.2017סקירת האמור בדיווחה המיידי של החברה מיום . 1

בדבר החלטות שהתקבלו על ידי האורגנים  (2017-01-053856אסמכתא 

של החברה בקשר עם החלופה המועדפת להתמודדותה עם דרישות החוק 

והכל כמפורט בזימון , 2013-ד"התשע, לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות

√לאדיוןדיוןללא המלצה.ב"לאסיפה המצ

מנורה ביטוח

אידיבי 

חברה 

לפתוח 

ח"אג12:00 79801620.0010/07/17מ"בע

' מס) 25.5.2017סקירת האמור בדיווחה המיידי של החברה מיום . 1

בדבר החלטות שהתקבלו על ידי האורגנים  (2017-01-053856אסמכתא 

של החברה בקשר עם החלופה המועדפת להתמודדותה עם דרישות החוק 

והכל כמפורט בזימון , 2013-ד"התשע, לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות

√לאדיוןדיוןללא המלצה.ב"לאסיפה 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 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

14:00 11094950.9110/07/17וי.אן

ח "אג

נדחית

להגנה על  ('סדרה א)דיון באפשרויות העמדות בפני מחזיקי אגרות החוב . 1

בכל הקשור לתשלומים לנושיה האחרים של החברה וזאת לאור , זכויותיהם

יתקיים דיון בשאלת הצורך , בכלל זה. הדיווחים האחרונים של החברה

ובשכירת יועצים מקצועיים למחזיקי  ('סדרה א)בנציגות למחזיקי אגרות החוב 

√לאדיוןדיוןללא המלצה.('סדרה א)אגרות החוב 

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

14:00 11094950.9110/07/17וי.אן

ח "אג

√לאדיוןדיוןללא המלצה.דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב. 2נדחית

מנורה ביטוח

פרופיט 

תעשיות 

בניה 

מ "בע

ח"אג14:30 54901232.3510/07/17(מחוקה)

בשטח של , אישור מכירת מלוא זכויות החברה בקרקע בבודפשט הונגריה. 1

בעדללא המלצה.פ המפורט ברקע להלן"ע, ר " מ1,200- כ

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה

מנורה ביטוח

אלביט 

הדמיה 

ח"אג16:00 11312750.8010/07/17מ"בע

 בדצמבר 31מתן ארכה לחברה לשם פרסום הדוחות הכספיים עד ליום . 1

 החברה פרסמה דיווחים מיידים 29/4/17- ו3/4/17בתאריכים :  רקע2017

ביום  . 31/12/16אודות עיכוב בפרסום דוחותיה הכספיים של החברה ליום 

 התקיימה אסיפת דיווח והתייעצות עם נציגי החברה בנוגע לעיכוב 12/6/17

בהתאם . וכן בדבר מצבה הפיננסי של החברה, בפרסום הדוחות הכספיים

 לשטר הנאמנות קמה למחזיקי אגרות החוב עילה להעמדת 12.1.14לסעיף 

החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת "אגרות החוב לפירעון מיידי אם 

".  ימים מהמועד האחרון שהיא חייבת בפרסומו30בתוך , בפרסומו לפי כל דין

לאור העובדה , י יועציה המשפטיים של החברה"כפי שנמסר לנאמן ע

ק והן בבורסה בתל "שנסחרת הן בנאסד, שהחברה הינה חברה דואלית

דוחות תקופתיים ומיידיים של תאגיד )ובהתאם לתקנות ניירות ערך , אביב

, החברה נדרשת להגיש דוחות שנתיים ותקופתיים, 2000-א"התשס, (חוץ

כאשר על פי כללי , בהתאם לנדרש ממנה על פי הדין הזר החל עליה

כמו כן נמסר . ק החברה מחויבת הן בדיווח שנתי והן בדוח חצי שנתי"הנאסד

ק החברה מחויבת להגיש את הדוח החצי "לנאמן כי על פי כללי הנאסד

עברנגדללא המלצהעד ליו, קרי,  חודשים מתום הרבעון השני בכל שנה6-השנתי לא יאוחר מ

רוב 

√לא73.18מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג18:00 61103651.5711/07/17מ"בע

מתן הוראות לנאמן להתקדם לשם עריכת הסדר חוב מפורט על בסיס . 1

√לאעברבעדללא המלצה)SA Investments Shyma(סיידוף '' ההצעה החדשה מטעם משפ

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג18:00 61104311.5411/07/17מ"בע

מתן הוראות לנאמן להתקדם לשם עריכת הסדר חוב מפורט על בסיס . 1

√לאעברבעדללא המלצה) (SA Investments Shyma(סיידוף '' ההצעה החדשה מטעם משפ

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

12:00 1750180.6512/07/17מ"בע

שנתית 

√לאר.לעברדיוןדיון2016דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ומיוחדת



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

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

12:00 1750180.6512/07/17מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי רואה חשבון מבקר. 2ומיוחדת

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

12:00 1750180.6512/07/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

הארכת כהונתו של דוד ויסברג עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של . 3

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

12:00 1750180.6512/07/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

הארכת כהונתו של צבי לובצקי עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של . 4

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

12:00 1750180.6512/07/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

הארכת כהונתו של עמנואל קוק עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של . 5

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

12:00 1750180.6512/07/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

הארכת כהונתו של דוד לובצקי עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של . 6

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

12:00 1750180.6512/07/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

הארכת כהונתה של אלה אלקלעי עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של . 7

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

12:00 1750180.6512/07/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

הארכת כהונתו של גדעון פרייטג עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של . 8

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

12:00 1750180.6512/07/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

יחיא לתקופה של שלוש שנים מיום ' מר ראני חאג- מינוי דירקטור חיצוני. 9

עברבעדבעד.2017,  באוגוסט26

רוב 

√לא5099.91מיוחד

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

12:00 1750180.6512/07/17מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדיחיא' אישור גמול לדירקטור חיצוני מר ראני חאג. 10ומיוחדת

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

12:00 1750180.6512/07/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

הזהה לשאר  (מר גדעון פרייטג)אישור גמול לדירקטור בחברה . 11

√לארוב רגילעברבעדבעדהדירקטורים החיצוניים בחברה



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 
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לועדת 
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מנורה ביטוח

בנק 

לאומי 

לישראל 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . 1ח"אג10:30 60403151.4613/07/17מ"בע

מנורה ביטוח

בנק 

לאומי 

לישראל 

ח"אג10:30 60403151.4613/07/17מ"בע

הרוב הדרוש )החלטה רגילה  – 177אישרור כהונת הנאמן לסדרה . 2

למעט , לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה

√לארוב רגילעברבעדבעד(הנמנעים

מנורה ביטוח

הפועלים 

הנפקות 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . 1ח"אג10:45 19405760.3613/07/17מ"בע

מנורה ביטוח

הפועלים 

הנפקות 

ח"אג10:45 19405760.3613/07/17מ"בע

הרוב הדרוש לאישור )החלטה רגילה – 34אישרור כהונת הנאמן לסדרה . 2

עברבעדבעד(למעט הנמנעים, ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

בנק 

לאומי 

לישראל 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . 1ח"אג11:00 60403230.7813/07/17מ"בע

מנורה ביטוח

בנק 

לאומי 

לישראל 

ח"אג11:00 60403230.7813/07/17מ"בע

הרוב הדרוש לאישור )החלטה רגילה – 178אישרור כהונת הנאמן לסדרה . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה

מנורה ביטוח

טבע 

תעשיות 

פרמצבטיו

שנתית16:30 6290140.1013/07/17מ"ת בע

1 .To appoint Dr. Sol J. Barer to the Board of Directors, to serve 

until the 2020 annual meeting of shareholders.לארוב רגילעברנגדנגד√

מנורה ביטוח

טבע 

תעשיות 

פרמצבטיו

שנתית16:30 6290140.1013/07/17מ"ת בע

2 .To appoint Mr. Jean-Michel Halfon to the Board of Directors ,

to serve until the 2020 annual meeting of shareholders.לארוב רגילעברנגדנגד√

מנורה ביטוח

טבע 

תעשיות 

פרמצבטיו

שנתית16:30 6290140.1013/07/17מ"ת בע

3 .To appoint Mr. Murray A. Goldberg to the Board of Directors ,

to serve until the 2020 annual meeting of shareholders.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

טבע 

תעשיות 

פרמצבטיו

שנתית16:30 6290140.1013/07/17מ"ת בע

4 .To appoint Mr. Nechemia (Chemi) J. Peres to the Board of 

Directors, to serve until the 2020 annual meeting of shareholders.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

טבע 

תעשיות 

פרמצבטיו

שנתית16:30 6290140.1013/07/17מ"ת בע

5 .To appoint Mr. Roberto Mignone to the Board of Directors, to 

serve until the 2019 annual meeting of shareholders.לארוב 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

טבע 

תעשיות 

פרמצבטיו

שנתית16:30 6290140.1013/07/17מ"ת בע

6 .To appoint Dr. Perry D. Nisen to the Board of Directors, to 

serve until the 2019 annual meeting of shareholders.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

טבע 

תעשיות 

פרמצבטיו

שנתית16:30 6290140.1013/07/17מ"ת בע

7 .To approve the compensation of Dr. Sol J. Barer as Chairman 

of the Board of Directors.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

טבע 

תעשיות 

פרמצבטיו

שנתית16:30 6290140.1013/07/17מ"ת בע

8 .To approve the terms of office and employment of Dr. Yitzhak 

Peterburg as Interim President and Chief Executive Officer.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

טבע 

תעשיות 

פרמצבטיו

שנתית16:30 6290140.1013/07/17מ"ת בע

9 .To approve a membership fee for directors serving on special 

or ad-hoc committees.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

טבע 

תעשיות 

פרמצבטיו

שנתית16:30 6290140.1013/07/17מ"ת בע

10 .To approve an amendment to the 2015 Long-Term Equity-

Based Incentive Plan to increase the number of shares available 

for issuance thereunder.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

טבע 

תעשיות 

פרמצבטיו

שנתית16:30 6290140.1013/07/17מ"ת בע

11 .To approve Teva's 2017 Executive Incentive Compensation 

Plan.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

טבע 

תעשיות 

פרמצבטיו

שנתית16:30 6290140.1013/07/17מ"ת בע

12 .To reduce Teva's registered share capital to NIS 

249,434,338 ,by cancelling 424,247 Ordinary "A" Shares, par 

value NIS 0.1 per share and 5,232,377 ordinary shares, par 

value NIS 0.1 per share and to make corresponding 

amendments to Teva's Memorandum of Association and Articles 

of Association.עברבעדבעד

רוב 

√לא98מיוחד

מנורה ביטוח

טבע 

תעשיות 

פרמצבטיו

שנתית16:30 6290140.1013/07/17מ"ת בע

13 .To appoint Kesselman &amp; Kesselman, a member of 

PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva's 

independent registered public accounting firm until the 2018 

annual meeting of shareholders.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

טבע 

תעשיות 

פרמצבטיו

√לאר.לדיוןדיוןדיוןPresentation of the 2016 financial statements. 14שנתית16:30 6290140.1013/07/17מ"ת בע

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג09:30 13801040.9016/07/17מ"בע

דיון והתייעצות בנוגע לאפשרויות העמדות בפני מחזיקי אגרות החוב . 1

בקשר עם תשלומי הקרן , בין היתר, לשם הגנה על זכויותיהם (4סדרה )

√לאר.לדיוןדיוןדיון.והריבית המגיעים למחזיקי אגרות החוב

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב. 2ח"אג09:30 13801040.9016/07/17מ"בע



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

אלביט 

הדמיה 

בוטלה16:00 11312750.8016/07/17מ"בע

 החברה פרסמה דיווחים מיידים אודות 29/4/17- ו3/4/17בתאריכים : רקע. 1

ביום  . 31/12/16עיכוב בפרסום דוחותיה הכספיים של החברה ליום 

 התקיימה אסיפת דיווח והתייעצות עם נציגי החברה בנוגע לעיכוב 12/6/17

בהתאם . וכן בדבר מצבה הפיננסי של החברה, בפרסום הדוחות הכספיים

 לשטר הנאמנות אחת מהעילות להעמדת אגרות החוב 12.1.14לסעיף 

החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו "לפירעון מיידי הנה אם 

כפי ".  ימים מהמועד האחרון שהיא חייבת בפרסומו30בתוך , לפי כל דין

לאור העובדה שהחברה , י יועציה המשפטיים של החברה"שנמסר לנאמן ע

ובהתאם , ק והן בבורסה בתל אביב"שנסחרת הן בנאסד, הינה חברה דואלית

-א"התשס, (דוחות תקופתיים ומיידיים של תאגיד חוץ)לתקנות ניירות ערך 

בהתאם לנדרש , החברה נדרשת להגיש דוחות שנתיים ותקופתיים, 2000

ק החברה "כאשר על פי כללי הנאסד, ממנה על פי הדין הזר החל עליה

נמסר לנאמן כי על פי , כמו כן. מחויבת הן בדיווח שנתי והן בדוח חצי שנתי

 6-ק החברה מחויבת להגיש את הדוח החצי השנתי לא יאוחר מ"כללי הנאסד

בתאריך . 31/12/17עד ליום , קרי, חודשים מתום הרבעון השני בכל שנה

√לאר.למבוטלתמבוטלתמבוטלתעל סד, ('סדרה ח) התקיימה אסיפת מחזיקי אגרות חוב 27/6/17

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג18:00 13800475.8316/07/17מ"בע

 מכלל 75%הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של )דחיית מועדים . 1

 פרסמה 9.3.2017ביום . א: רקע (למעט נמנעים, המשתתפים בהצבעה

החברה הצעה ללוח סילוקין חדש הכולל דחיה זמנית של פירעון חלק מקרן 

. ("ההצעה: "להלן) [2017-01-019954: אסמכתא]אגרות החוב של החברה 

כי יהיה לה קושי בפירעון חלק , בין היתר, במסגרת ההצעה דיווחה החברה. ב

מהתשלומים השוטפים על חשבון קרן אגרות החוב במהלך התקופה שעד 

ובפירעון יתרת קרן אגרות החוב  (סיום ההסדר הנוכחי) 31.12.2018ליום 

והכל כל עוד לא תהיה עליה משמעותית בשער , במועד פירעונן הסופי

 פרסמה החברה דוח תקופתי 29.3.2017ביום . ג. ט לעומת השקל"הליש

קיימים ספקות משמעותיים "כי , בין היתר, במסגרתו ציינה, 2016לשנת 

לרבות , בקשר עם יכולתה של החברה לייצר תזרימי מזומנים מספיקים

אשר יבטיחו כי החברה תוכל לשלם , או מימון מחדש שלהם/ממימוש נכסים ו

. ד". 2016את מלוא הסכומים להם התחייבה במסגרת ההסדר משנת 

לרבות באמצעות בא כוחם ומחזיקי אגרות )החלו הנאמנים , בנסיבות אלה

. ה. לפעול לצורך בחינת גיבוש הסדר נוסף עם מחזיקי אגרות החוב, (החוב

, 2017ח לרבעון הראשון לשנת " פרסמה החברה דו29.5.2017ביום 

עברבעדללא המלצהבמסגרתו ציינ

רוב 

√לא93.97מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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הוראת 

הצבעה

החלטת 
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העסקה 

שונו
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לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג18:00 13800475.8316/07/17מ"בע

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב )הסמכת הנאמן לדחיית מועדים . 2

להסמיך : נוסח ההחלטה (למעט הנמנעים,  מהמשתתפים בהצבעה75%של 

לדחות מעת לעת את מועד  (2סדרה )את הנאמן למחזיקי אגרות החוב 

לתקופות שלא תעלינה על , (2סדרה )תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב 

ובלבד שהדחייה הכוללת בהתאם להחלטה זו לא תעלה ,  ימים כל אחת30

הריבית על קרן • : כי, למען הסר ספק יובהר. (באופן מצטבר) ימים 60על 

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

דחיית המועדים נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות • . הוראות שטר הנאמנות

משום ויתור או , אין בהחלטה כאמור• . אגרות החוב מן המסחר בבורסה

על כל זכות ואין בה כדי לגרוע  (2סדרה )מחילה של מחזיקי אגרות החוב 

או להוות ויתור של המחזיקים על  (2סדרה )מזכויות מחזיקי אגרות החוב 

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

לרבות בגין אי תשלום הריבית הנזכרת לעיל )התחייבויות החברה במועדן 

לא מוצע כל שינוי , כמפורט לעיל, למעט השינוי במועדי התשלום• . (במועדה

ההחלטה בסעיף . או בשטר הנאמנות/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/אחר ו

עברבעדללא המלצה, לזימון7 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 1.2

רוב 

√לא78.24מיוחד

מנורה ביטוח

מזרחי 

טפחות 

חברה 

להנפקות 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . 1ח"אג10:00 23101670.9317/07/17מ"בע

מנורה ביטוח

מזרחי 

טפחות 

חברה 

להנפקות 

ח"אג10:00 23101670.9317/07/17מ"בע

הרוב הדרוש לאישור )החלטה רגילה  – 40אישרור כהונת הנאמן לסדרה . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה

מנורה ביטוח

מזרחי 

טפחות 

חברה 

להנפקות 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . 1ח"אג10:15 23101750.6717/07/17מ"בע

מנורה ביטוח

מזרחי 

טפחות 

חברה 

להנפקות 

ח"אג10:15 23101750.6717/07/17מ"בע

הרוב הדרוש לאישור )החלטה רגילה  – 41אישרור כהונת הנאמן לסדרה . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה

מנורה ביטוח

מזרחי 

טפחות 

חברה 

להנפקות 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . 1ח"אג10:30 23101831.0717/07/17מ"בע



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

מזרחי 

טפחות 

חברה 

להנפקות 

ח"אג10:30 23101831.0717/07/17מ"בע

הרוב הדרוש לאישור )החלטה רגילה  – 42אישרור כהונת הנאמן לסדרה . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה

מנורה ביטוח

מזרחי 

טפחות 

חברה 

להנפקות 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . 1ח"אג11:00 23101591.5517/07/17מ"בע

מנורה ביטוח

מזרחי 

טפחות 

חברה 

להנפקות 

ח"אג11:00 23101591.5517/07/17מ"בע

הרוב הדרוש לאישור )החלטה רגילה  – 39אישרור כהונת הנאמן לסדרה . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה

מנורה ביטוח

שופרסל 

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 1ח"אג14:30 77702171.3117/07/17מ"בע

מנורה ביטוח

שופרסל 

ח"אג14:30 77702171.3117/07/17מ"בע

לחוק  (1א).ב35בהתאם לסעיף , לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן. 2

של  ('סדרה ו)כנאמן למחזיקי אגרות החוב , 1968– ח "תשכ, ניירות ערך

√לארוב רגילעברבעדבעד.וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב, החברה

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

ח"אג16:00 11095030.0817/07/17וי.אן

 3לאשר שלא להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי במשך תקופה של . 1

עקב אי פרסום דוחות , חודשים בלבד ממועד פרסום תוצאות אסיפה זו

 2/3הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ ]רבעוניים 

 זה כפופה 1.1ההחלטה בסעיף  [ממספר הקולות המיוצגים בהצבעה

ולעניין זה יראו את האמור ,  לזימון זה9להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

עברנגדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ,  שלהלן9בסעיף 

רוב 

√לא81.19מיוחד

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

18:00 13801040.9017/07/17מ"בע

ח "אג

נדחית

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

אשר אמורים להיות , של החברה (4סדרה )והריבית למחזיקי אגרות החוב 

 ואשר המועד הקובע בגינם הינו ביום 31.7.2017משולמים ביום 

מועד ; 27.7.2017המועד הקובע ידחה ליום : למועדים הבאים, 19.7.2017

הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה . 8.8.2017התשלום ידחה ליום 

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

כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה , יודגש. תיקוניו

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

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

מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה  (4סדרה )מסדרות אגרות החוב 

על כל זכות  (4סדרה )כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב 

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

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

ההחלטה בסעיף זה כפופה . אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן

ולעניין , לכתב ההצבעה המצורף להלן' להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א

לא עברבעדללא המלצהכחלק בלתי נפרד מהה, להלן' יראו את האמור בנספח א, זה

רוב 

√לא63.79מיוחד



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

אלרן 

 (.ד.ד)

השקעות 

מ "בע

13:30 63800834.5818/07/17(בהשעיה)

ח "אג

נדחית

באשר לפעולות , ד עמית לדרמן"עו, מתן דיווח על ידי כונס הנכסים הזמני. 1

בנוגע להסדר פשרה בתביעה נגד , שבוצעו ממועד מינויו ועד היום ובכלל זאת

; לתביעה נגד אלרן המזרח הרחוק; מ"בע (.ד.ד)חברת הבת אלרן תשתיות 

√לאדיוןדיוןללא המלצה.תחנת הכוח; (הערכת שמאי והצעות שהתקבלו)למצב הפרדס בצריפין 

מנורה ביטוח

חץ -אלוני

נכסים 

והשקעות 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . 1ח"אג10:30 39003540.8019/07/17מ"בע

מנורה ביטוח

חץ -אלוני

נכסים 

והשקעות 

ח"אג10:30 39003540.8019/07/17מ"בע

הרוב הדרוש לאישור )החלטה רגילה – ' אישרור כהונת הנאמן לסדרה ט. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה

מנורה ביטוח

אאורה 

השקעות 

ח"אג13:00 37303890.3019/07/17מ"בע

בנוגע , כ מחזיקי אגרות החוב והנאמן"ב, ד רענן קליר"דיווח על ידי עו. 1

√לאדיוןדיוןללא המלצה.להליכים ולפעולות שבוצעו ממועד האסיפה הקודמת ועד היום

מנורה ביטוח

אאורה 

השקעות 

ח"אג13:00 37303890.3019/07/17מ"בע

דיון במתן הוראות לנאמן לפנות לבית המשפט להפסקת הליך הגישור . 2

ככל שתפורסם עד למועד , ולחידוש הליכים משפטיים או בהצעת גישור

√לאדיוןדיוןללא המלצה.האסיפה

מנורה ביטוח

אאורה 

השקעות 

√לאדיוןדיוןללא המלצה.דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב. 3ח"אג13:00 37303890.3019/07/17מ"בע

מנורה ביטוח

מיטב דש 

השקעות 

15:00 10818430.5319/07/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי . 1

√לארוב רגילעברבעדבעדמשרה

מנורה ביטוח

הבינלאומי

 הראשון 

הנפקות 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 1ח"אג16:00 11342120.5719/07/17מ"בע

מנורה ביטוח

הבינלאומי

 הראשון 

הנפקות 

ח"אג16:00 11342120.5719/07/17מ"בע

לאשר את כהונת הנאמן : נוסח הצעת ההחלטה. אשרור כהונת נאמן. 2

של  ('סדרה ח)לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדBradley A. Alford- מינוי דירקטור . 1מיוחדת10:00 11306990.1520/07/17קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדLaurie Brlas- מינוי דירקטור . 2מיוחדת10:00 11306990.1520/07/17קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדRolf A. Classon- מינוי דירקטור . 3מיוחדת10:00 11306990.1520/07/17קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדGary M. Cohen- מינוי דירקטור . 4מיוחדת10:00 11306990.1520/07/17קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדJohn T. Hendrickson- מינוי דירקטור . 5מיוחדת10:00 11306990.1520/07/17קומפני



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 
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תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדAdriana Karaboutis- מינוי דירקטור . 6מיוחדת10:00 11306990.1520/07/17קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדJeffrey B. Kindler- מינוי דירקטור . 7מיוחדת10:00 11306990.1520/07/17קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדDonal O’Connor- מינוי דירקטור . 8מיוחדת10:00 11306990.1520/07/17קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדGeoffrey M. Parker- מינוי דירקטור . 9מיוחדת10:00 11306990.1520/07/17קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדTheodore R. Samuels- מינוי דירקטור . 10מיוחדת10:00 11306990.1520/07/17קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדJeffrey C. Smith- מינוי דירקטור . 11מיוחדת10:00 11306990.1520/07/17קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

מיוחדת10:00 11306990.1520/07/17קומפני

12 .Ratify, in a non-binding advisory vote, the appointment of 

Ernst & Young LLP as the Company’s independent auditor, and 

authorize, in a binding vote, the Board of Directors, acting 

through the Audit Committee, to fix the remuneration of the 

auditor;לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פריגו 

מיוחדת10:00 11306990.1520/07/17קומפני

13 .Provide advisory approval of the Company’s executive 

compensation;לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פריגו 

מיוחדת10:00 11306990.1520/07/17קומפני

14 .Provide advisory approval on the frequency of future 

advisory votes on executive compensation - לארוב רגילעברבעדבעדלשנה√

מנורה ביטוח

פריגו 

מיוחדת10:00 11306990.1520/07/17קומפני

15 .Authorize the Company and/or any subsidiary of the 

Company to make market purchases and overseas market 

purchases of Company sharesלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פריגו 

מיוחדת10:00 11306990.1520/07/17קומפני

16 .Determine the price range at which the Company can 

reissue shares that it holds as treasury sharesבעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

פריגו 

מיוחדת10:00 11306990.1520/07/17קומפני

17 .Amend the Company’s Articles of Association to implement 

proxy access; andבעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

פריגו 

מיוחדת10:00 11306990.1520/07/17קומפני

18 .Transact any other business that may properly come before 

the meetingלאר.לדיוןנגדנגד√

מנורה ביטוח

-אס.טי.יו

יוניברסל 

פתרונות 

תחבורה 

ח"אג10:00 45901471.0223/07/17מ"בע

באגרות , של החברה ('וט' סדרות ח)אישור הסדר להחלפת אגרות החוב . 1

יוניברסל מוטורס ישראל - של חברת האם של החברה  ('ב-ו' סדרות א)חוב 

עברבעדללא המלצה.ב"כמפורט במצ, מ"בע

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

-אס.טי.יו

יוניברסל 

פתרונות 

תחבורה 

ח"אג10:00 45901620.6423/07/17מ"בע

באגרות , של החברה ('וט' סדרות ח)אישור הסדר להחלפת אגרות החוב . 1

יוניברסל מוטורס ישראל - של חברת האם של החברה  ('ב-ו' סדרות א)חוב 

עברבעדללא המלצה.ב"כמפורט במצ, מ"בע

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

אקסטל 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . 1ח"אג10:30 11353671.0023/07/17לימיטד

מנורה ביטוח

אקסטל 

ח"אג10:30 11353671.0023/07/17לימיטד

הרוב הדרוש לאישור )החלטה רגילה – ' אישרור כהונת הנאמן לסדרה ב. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה

מנורה ביטוח

ישרס 

חברה 

להשקעות 

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 1ח"אג14:30 61301992.0323/07/17מ"בע

מנורה ביטוח

ישרס 

חברה 

להשקעות 

ח"אג14:30 61301992.0323/07/17מ"בע

לחוק  (1א).ב35בהתאם לסעיף , לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן. 2

של  ('סדרה יד)כנאמן למחזיקי אגרות החוב , 1968– ח "תשכ, ניירות ערך

√לארוב רגילעברבעדבעד.וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב, החברה

מנורה ביטוח

סיביל 

רמני 'ג

פאבליק 

לימיטד .קו

ח"אג18:00 109715323/07/17(מחוקה)

לייצוג מחזיקי אגרות החוב והנאמן בניהול , ד אלי אקסלרוד"מינוי עו. 1

ההליכים הנדרשים בקשר עם הכרעות החוב שנתנו על ידי מפרק החברה 

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים )

לייצוג מחזיקי , ד אלי אקסלרוד"למנות את עו: נוסח ההחלטה (בהצבעה

אגרות החוב והנאמן בניהול ההליכים הנדרשים בקשר עם הכרעות החוב 

בהתאם להצעת שכר הטרחה המצורפת כנספח , שנתנו על ידי מפרק החברה

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון . לכתב הצבעה זה' ב

' יראו את האמור בנספח א, ולעניין זה, לכתב ההצבעה המצורף' שבנספח א

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

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה

מנורה ביטוח

קבוצת 

13:00 10841280.8824/07/17מ"דלק בע

שנתית 

√לאר.לדיוןדיוןדיון31.12.2016דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום ומיוחדת

מנורה ביטוח

קבוצת 

13:00 10841280.8824/07/17מ"דלק בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של רואה חשבון מבקר. 2ומיוחדת

מנורה ביטוח

קבוצת 

13:00 10841280.8824/07/17מ"דלק בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדשינוי בהון הרשום של החברה– תיקון תקנון החברה . 3ומיוחדת

מנורה ביטוח

בראק 

קפיטל 

פרופרטיז 

שנתית11:00 11216071.2825/07/17אן וי

הערוך בהתאם לדין ההולנדי , 2016ח השנתי של החברה לשנת "דיון בדו. 1

הערוך על פי תקנות ניירות ערך , 2016ח התקופתי של החברה לשנת "ובדו

√לאר.לדיוןדיוןדיון(ללא החלטה) 1970-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)

מנורה ביטוח

בראק 

קפיטל 

פרופרטיז 

שנתית11:00 11216071.2825/07/17אן וי

הערוך , 2016ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת "אימוץ הדו. 2

ח הכספי השנתי "מוצע לאמץ את הדו–  (החלטה)לפי הדין ההולנדי 

√לארוב רגילעברבעדבעד.הערוך בהתאם לדין ההולנדי, 2016הסטטוטורי של החברה לשנת 



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

בראק 

קפיטל 

פרופרטיז 

שנתית11:00 11216071.2825/07/17אן וי

מוצע למנות את משרד  - (החלטה)מינוי רואי חשבון מבקרים בישראל . 3

חות השנתיים "עמית חלפון כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הדו

דוחות )הערוכים על פי תקנות ניירות ערך , 2017של החברה לשנת 

בעדבעד.1970-ל"התש, (תקופתיים ומיידיים

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

בראק 

קפיטל 

פרופרטיז 

שנתית11:00 11216071.2825/07/17אן וי

מוצע למנות מחדש את  - (החלטה)מינוי רואי חשבון מבקרים בהולנד . 4

 כרואי החשבון החיצוניים IUS Statutory Audits Cooperatie U.Aמשרד 

וזאת לצורך , 2017חות השנתיים של החברה לשנת "האחראים לביקורת הדו

בהתאם , 2017ביקורת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 

בעדבעד.לדין ההולנדי

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

בראק 

קפיטל 

פרופרטיז 

שנתית11:00 11216071.2825/07/17אן וי

מוצע לפטור את חברי הדירקטוריון מאחריותם  - (החלטה)פטור מאחריות . 5

ככל שביצוע פעולות אלה משתקף , 2016בשנת הכספים , לביצוע פעולותיהם

√לארוב רגילעברנגדנגד.2016ח הכספי השנתי של החברה לשנת "בדו

מנורה ביטוח

בראק 

קפיטל 

פרופרטיז 

שנתית11:00 11216071.2825/07/17אן וי

–  (החלטה) (שאינו דירקטור חיצוני)מינויו של מר נועם שרון לדירקטור . 6

בדירקטוריון  (שאינו דירקטור חיצוני)מוצע למנות את מר שרון לדירקטור 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החל ממועד אישור האסיפה, החברה

מנורה ביטוח

בראק 

קפיטל 

פרופרטיז 

שנתית11:00 11216071.2825/07/17אן וי

 (שאינה דירקטורית חיצונית)נועה שחם לדירקטורית ' מינויה של גב. 7

שאינה דירקטורית )נועה שחם לדירקטורית ' מוצע למנות את גב–  (החלטה)

√לארוב רגילעברבעדבעד.החל ממועד אישור האסיפה, בדירקטוריון החברה (חיצונית

מנורה ביטוח

בראק 

קפיטל 

פרופרטיז 

שנתית11:00 11216071.2825/07/17אן וי

שאינה דירקטורית ) לדירקטורית Liudmila Popova' מינויה של גב. 8

 לדירקטורית Liudmila Popova' מוצע למנות את גב– ( החלטה )(חיצונית

החל ממועד אישור , בדירקטוריון החברה (שאינה דירקטורית חיצונית)

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה

מנורה ביטוח

בראק 

קפיטל 

פרופרטיז 

שנתית11:00 11216071.2825/07/17אן וי

שאינו דירקטור ) המכהן כדירקטור Robert Israelמינוי מחדש של מר . 9

√לארוב רגיללא עברבעדבעד(החלטה)בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת  (חיצוני

מנורה ביטוח

בראק 

קפיטל 

פרופרטיז 

שנתית11:00 11216071.2825/07/17אן וי

שאינו דירקטור ) המכהן כדירקטור Ulrich Tappeמינוי מחדש של מר . 10

√לארוב רגילעברנגדנגד(החלטה)בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת  (חיצוני

מנורה ביטוח

בראק 

קפיטל 

פרופרטיז 

שנתית11:00 11216071.2825/07/17אן וי

שאינו דירקטור )המכהן כדירקטור ' מינוי מחדש של מר אור לבקוביץ. 11

בעדבעד(החלטה)לתקופת כהונה נוספת  (חיצוני

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

בראק 

קפיטל 

פרופרטיז 

שנתית11:00 11216071.2825/07/17אן וי

 כדירקטור Lambertus (Bert) Van den Heuvelמינויו מחדש של מר . 12

עברבעדבעד(החלטה)חיצוני לתקופת כהונה נוספת של שלש שנים 

רוב 

√לא97.56מיוחד



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

בראק 

קפיטל 

פרופרטיז 

שנתית11:00 11216071.2825/07/17אן וי

הדירקטורים : "להלן ביחד) Popova-שחם ו, ה שרון"הכללת ה. 13

בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית  ("החדשים

√לארוב רגילעברבעדבעד(החלטה)

מנורה ביטוח

בראק 

קפיטל 

פרופרטיז 

שנתית11:00 11216071.2825/07/17אן וי

הכללת הדירקטורים החדשים בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים . 14

√לארוב רגילעברבעדבעד(החלטה)ונושאי משרה עתידיות 

מנורה ביטוח

בראק 

קפיטל 

פרופרטיז 

√לארוב רגילעברבעדבעד.(החלטה)אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים החדשים . 15שנתית11:00 11216071.2825/07/17אן וי

מנורה ביטוח

בראק 

קפיטל 

פרופרטיז 

עברבעדבעד(החלטה) Run Offאישור פוליסת . 16שנתית11:00 11216071.2825/07/17אן וי

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

גמול 

חברה 

להשקעות 

מ "בע

, בשימור)

ח"אג16:00 11167552.5825/07/17(בהשעיה

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

לאשר את דחיית המועד הקובע לתשלום הריבית למחזיקי אגרות : ההחלטה

ואת דחיית המועד , 26.7.2017הקבוע ליום , של החברה (''סדרה ב)החוב 

המועד : למועדים הבאים, 11.8.2017הקבוע ליום , לתשלום הריבית כאמור

. 11.9.2017מועד התשלום ידחה ליום . 28.8.2017הקובע ידחה ליום 

 יישא ריבית 11.8.2017כי סכום הריבית שהיה קבוע לתשלום ביום , יובהר

על )וכן ימשיך להיצבר , (על תיקוניו)פיגורים בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות 

, בגין תקופת הדחיה ועד למועד התשלום בפועל (יתרת קרן אגרות החוב

כי למעט השינוי , יודגש. (על תיקוניו)וזאת בהתאם להוראות שטר הנאמנות 

לא מוצע כל שינוי אחר , במועדים לתשלום הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל

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

 (''סדרה ב)המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב 

מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה 

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

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

עברבעדללא המלצהאו על פי/המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

גמול 

חברה 

להשקעות 

מ "בע

, בשימור)

ח"אג16:00 11167552.5825/07/17(בהשעיה

להסמיך את הנאמן : הסמכת הנאמן לדחיית מועדים נוסח ההחלטה. 2

דחייה , כ"ובסה) יום נוספים 30- ב, לדחות את מועדי תשלום הקרן והריבית

ההחלטה . ( יום60 של לא יותר מאשר 1.2-  ו1.1מצטברת על פי סעיפים 

, ולעניין זה, להלן' נספח א-בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב

לא עברבעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ, להלן' יראו את האמור בנספח א

רוב 

√לא56.31מיוחד



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

גמול 

חברה 

להשקעות 

מ "בע

, בשימור)

√לאר.לדיוןדיוןללא המלצה.מתן עדכון והתייעצות בנוגע למשא ומתן לגיבוש הסדר. 1ח"אג10:00 11167552.5826/07/17(בהשעיה

מנורה ביטוח

גמול 

חברה 

להשקעות 

מ "בע

, בשימור)

√לאר.לדיוןדיוןללא המלצהאו מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 2ח"אג10:00 11167552.5826/07/17(בהשעיה

מנורה ביטוח

שיכון 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . 1ח"אג10:00 11358880.5426/07/17ובינוי 

מנורה ביטוח

שיכון 

ח"אג10:00 11358880.5426/07/17ובינוי 

הרוב הדרוש לאישור )החלטה רגילה  – 8אישרור כהונת הנאמן לסדרה . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה

מנורה ביטוח

-אס.טי.יו

יוניברסל 

פתרונות 

תחבורה 

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 1ח"אג11:00 45901471.0226/07/17מ"בע

מנורה ביטוח

-אס.טי.יו

יוניברסל 

פתרונות 

תחבורה 

ח"אג11:00 45901471.0226/07/17מ"בע

הרוב הדרוש לאישור )החלטה רגילה – ' אישרור כהונת הנאמן לסדרה ח. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה

מנורה ביטוח

אלרן 

ן "נדל

מ "בע

22:00 11246504.6026/07/17(בהשעיה)

ח "אג

נדחית

לאשר את הסדר : אישור הצעת פשרה בתביעה הנגזרת נוסח ההחלטה. 1

לכתב ההצבעה המצורף ' נספח ג- הפשרה עם הנתבעים במתווה המפורט ב

תשומת לב המחזיקים מופנית לכך כי רק במקרה בו ההחלטה . לזימון זה

יספור הנאמן את קולות המצביעים ,  לעיל לא תתקבל ברוב מיוחד1בסעיף 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון .  להלן2בסעיף 

כחלק ,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  לזימון המצורף7שבסעיף 

עברבעדללא המלצה.ל"בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ

רוב 

√לא97.86מיוחד

מנורה ביטוח

אלרן 

ן "נדל

מ "בע

22:00 11246504.6026/07/17(בהשעיה)

ח "אג

נדחית

ככל : אישור בקשת התובעים למימון בתביעה הנגזרת נוסח ההחלטה. 2

 מקרב הקולות 75% לעיל לא תתקבל ברוב של 1שההחלטה בסעיף 

, כ הנאמן"יחד עם ב, להסמיך את הנאמן והנציגות, המשתתפים בהצבעה

בדבר תנאי , לנהל משא ומתן עם המממן של התובעים בתביעה הנגזרת

לכתב ההצבעה המצורף לזימון ' הסכם המימון שבהצעה המצורפת כנספח ד

הן תובאנה , מובהר כי ככל שתושגנה הבנות או הסכמות עם המממן. זה

ההחלטה בסעיף זה . לאישור מחזיקי אגרות החוב במסגרת אסיפה נוספת

, ולעניין זה,  לזימון המצורף7כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

בעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ,  להלן7יראו את האמור בסעיף 

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

ישראל 

קנדה 

 (ר.ט)

שנתית15:00 4340190.8827/07/17מ"בע

ח התקופתי של "דיון בדו: 2016ח התקופתי של החברה לשנת "דיון בדו

חות הכספיים המבוקרים של החברה ליום "הכולל בין היתר את הדו, החברה

, 2016ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת "דו, 2016 בדצמבר 31

כפי שפורסם , ח פרטים נוספים של החברה"פרק תיאור עסקי התאגידודו

-2017: מספר אסמכתא) 2017 במרץ 21על ידי החברה ביום , ח מיידי"בדו

√לאר.לדיוןדיוןדיון.(01-023221

מנורה ביטוח

ישראל 

קנדה 

 (ר.ט)

שנתית15:00 4340190.8827/07/17מ"בע

מוצע למנות : מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו. 2

כרואה החשבון , רואי חשבון- ' מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות

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

√לארוב רגילעברבעדבעד.החשבון המבקר

מנורה ביטוח

ישראל 

קנדה 

 (ר.ט)

√לארוב רגילעברבעדבעד.כדירקטור בדירקטוריון החברה, מוצע למנות מחדש את מר אסף טוכמאיר. 3שנתית15:00 4340190.8827/07/17מ"בע

מנורה ביטוח

ישראל 

קנדה 

 (ר.ט)

שנתית15:00 4340190.8827/07/17מ"בע

, (ל משותף בחברה"המכהן גם כמנכ)מוצע למנות מחדש את מר ברק רוזן . 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.כדירקטור בדירקטוריון החברה

מנורה ביטוח

ישראל 

קנדה 

 (ר.ט)

שנתית15:00 4340190.8827/07/17מ"בע

כדירקטורית בדירקטוריון החברה , מירב סיגל' מוצע למנות מחדש את הגב. 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.(ת"דב)

מנורה ביטוח

ישראל 

קנדה 

 (ר.ט)

שנתית15:00 4340190.8827/07/17מ"בע

אורית סתיו כדירקטורית חיצונית ' מוצע להאריך את כהונתה של הגב. 6

עברבעדבעד. שנים3לתקופת כהונה נוספת בת , בחברה

רוב 

√לא5096.51מיוחד

מנורה ביטוח

אלרן 

 (.ד.ד)

השקעות 

מ "בע

ח"אג16:00 63800834.5827/07/17(בהשעיה)

מ נגד "אישור הסכם פשרה בתביעה שהוגשה על ידי פיבי אחזקות בע. 1

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה )מ "תשתיות בע (ד.ד)אלרן – חברת הבת 

: נוסח ההחלטה ( ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה75%הינו רוב של 

לאשר את הסכם הפשרה המוצע בתביעה שנפתחה על ידי פיבי אחזקות 

כמפורט בבקשה מטעם , מ"תשתיות בע (ד.ד)אלרן – מ כנגד חברת הבת "בע

לכתב ההצבעה ' כנספח ב (על נספחיה)המצורפת , כונס הנכסים הזמני

אליה מצורפת תכתובת מייל בנוגע לעמדת כונס הנכסים , המצורף לזימון זה

. 19.7.2017ד אביעד ויסולי במייל מיום "ביחס לנקודות שהועלו על ידי עו

 לזימון 7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

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

לא עברבעדללא המלצה.ל"מההחלטה הנ

רוב 

√לא25.08מיוחד

מנורה ביטוח

דור אלון 

אנרגיה 

בישראל 

(1988) 

√לאר.לדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 1ח"אג10:30 11367611.2930/07/17מ"בע



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

דור אלון 

אנרגיה 

בישראל 

(1988) 

ח"אג10:30 11367611.2930/07/17מ"בע

הרוב הדרוש לאישור )החלטה רגילה – ' אישרור כהונת הנאמן לסדרה ה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה


