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מוצע לאשר את חידוש מדיניות התגמול של החברה בהתאם לנוסח . 1

עברבעדבעד. לדוח הזימון1.1לפרטים נוספים ראה סעיף . לדוח הזימון' המפורט בנספח א

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

ייזום ' ג'חג

ן "נדל

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2018ח התקופתי של החברה לשנת "דיון בדו. 2שנתית11:00 8230130.6901/09/19מ"בע

מנורה ביטוח

קבוצת 

ייזום ' ג'חג

ן "נדל

שנתית11:00 8230130.6901/09/19מ"בע

מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו כמפורט בסעיף . 3

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה1.3

מנורה ביטוח

קבוצת 

ייזום ' ג'חג

ן "נדל

√לארוב רגילעברבעדבעד.כדירקטור בדירקטוריון החברה' ג'מינוי מחדש של מר יצחק חג. 4שנתית11:00 8230130.6901/09/19מ"בע

מנורה ביטוח

קבוצת 

ייזום ' ג'חג

ן "נדל

שנתית11:00 8230130.6901/09/19מ"בע

כדירקטור , (ל החברה"המכהן כמנכ)' ג'מינוי מחדש של מר עידו חג. 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.בדירקטוריון החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

ייזום ' ג'חג

ן "נדל

שנתית11:00 8230130.6901/09/19מ"בע

כדירקטור , (דירקטור בלתי תלוי)מינוי מחדש של מר דורון רוזנבלום . 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.בדירקטוריון החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

ייזום ' ג'חג

ן "נדל

שנתית11:00 8230130.6901/09/19מ"בע

,  (ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו)מינוי מחדש של מר צבי גרינולד . 7

√לארוב רגילעברבעדבעד.כדירקטור בדירקטוריון החברה

מנורה ביטוח

גמול 

חברה 

להשקעות 

10:00 11167552.5803/09/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

 1.2.  סקירה על מצב החברה1.1: התייעצות ודיון בנושאים שלהלן, דיווח. 1

 דיון בנושאים נוספים ככל 1.3. דיון באשר למימון נקיטת הליכים משפטיים

√לאר.לדיוןדיוןדיון.שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו

√לאדיוןדיוןדיון.2018 בדצמבר 31ביום 

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור . 2

√לאדיוןדיוןדיון.2018שירותים נוספים בשנת 

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"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 רגילעברבעדבעד.שכרם

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

הארכת כהונת הדירקטור אברהם קוזניצקי לתקופת כהונה נוספת עד . 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.לאסיפה השנתית הבאה של החברה

30092019 עד תאריך 01092019השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 
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שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

הארכת כהונת הדירקטורית זיוה קוזניצקי לתקופת כהונה נוספת עד . 5

√לארוב רגילעברנגדנגד.לאסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

אבנון לתקופת כהונה נוספת - הארכת כהונת הדירקטורית רונית קוזניצקי . 6

√לארוב רגילעברנגדנגד.עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

הארכת כהונת הדירקטור דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה נוספת עד . 7

√לארוב רגילעברבעדבעד.לאסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

עברבעדבעדתיקון תקנון החברה. 8שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

רוב 

√לא81.81מיוחד

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

 שנים החל 3אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של . 9

עברבעדבעד.ממועד אישור האסיפה הכללית

רוב 

√לא79.87מיוחד

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

אישור הענקת כתב פטור לדירקטורים ונושאי משרה אשר אינם נמנים . 10

√לארוב רגילעברבעדבעד.כפי שיכהנו בחברה מעת לעת, על בעל השליטה או קרוביו

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

עברבעדבעד.מר פנחס דקל, ל החברה"אישור הענקת כתב פטור למנכ. 11שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

רוב 

√לא81.83מיוחד

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

אישור הענקת כתב פטור לנושאי משרה בחברה שהינם בעל השליטה . 12

בחברה או קרוביו לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה 

עברבעדבעד.הכללית

רוב 

√לא81.81מיוחד

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

ר דירקטוריון "יו, הארכת התקשרות החברה עם מר אברהם קוזניצקי. 13

עברבעדבעד. שנים נוספות החל ממועד אישור האסיפה הכללית3- ב, החברה

רוב 

√לא79.5מיוחד

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

עברבעדבעד.ערן קוזניצקי- אישור תנאי כהונה והעסקה . 14שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

רוב 

√לא91.95מיוחד

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

עברבעדבעד.עסקת מסגרת להתקשרויות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה. 15שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית14:00 6430151.2003/09/19מ"בע

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

√לאדיוןדיוןדיון.2018בדצמבר 

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית14:00 6430151.2003/09/19מ"בע

כרואי החשבון המבקרים של , רואי חשבון, מינוי של משרד סומך חייקין. 2

החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון 

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה לקבוע את שכרם



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

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית14:00 6430151.2003/09/19מ"בע

מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית . 3

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית14:00 6430151.2003/09/19מ"בע

מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה . 4

√לארוב רגילעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית14:00 6430151.2003/09/19מ"בע

מינוי מחדש של מר יצחק יחזקאל כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור כי . 5

יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בלתי תלוי בגובה הגמול המזערי על 

-ס"התש, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)פי תקנות החברות 

√לארוב רגילעברבעדבעד2000

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית14:00 6430151.2003/09/19מ"בע

שנים  (3)מן לתקופה נוספת שלישית בת שלוש ''רחל תורג'' מינוי גב. 6

החל ממועד האסיפה , כדירקטורית חיצונית בחברה בעלת כשירות מקצועית 

ואישור כי תהיה זכאית לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי ,

עברבעדבעדתקנות החברות

רוב 

√לא97.57מיוחד

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית14:00 6430151.2003/09/19מ"בע

'' אישור מדיניות התגמול החדשה של החברה בנוסח המצורף כנספח ב. 7

 31 ועד יום 2019 בינואר 1לתקופה בת שלוש שנים מיום , לדוח הזימון

עברבעדבעד2021בדצמבר 

רוב 

√לא57.01מיוחד

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית14:00 6430151.2003/09/19מ"בע

אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה .  8

לקבלת שירותי , ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה"יו, של מר חיים צוף

למשך תקופה של , באמצעות מר חיים צוף, ר דירקטוריון פעיל"ניהול של יו

עברבעדבעד לדוח הזימון1.7והכל כמפורט בסעיף , 1.1.2019שנים החל מיום  (3)שלוש 

רוב 

√לא63.58מיוחד

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית14:00 6430151.2003/09/19מ"בע

ר דירקטוריון החברה שהינו בעל "אישור מתן פטור מאחריות מראש ליו.  9

,  שנים החל ממועד אישור אסיפה כללית זו3לתקופה של , שליטה בחברה

עברבעדבעדלדוח הזימון'' ב כנספח ג"בנוסח הפטור מאחריות מראש המצ

רוב 

√לא84.96מיוחד

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית14:00 6430151.2003/09/19מ"בע

ל בהסכמים חדשים למתן שירותים עם חברות "אישור התקשרות חנ. 10

כמפורט , 1.1.2019שנים החל מיום  (3)לתקופה של שלוש , קבוצת אקויטל

עברבעדבעד לדוח הזימון1.9בסעיף 

רוב 

√לא99.98מיוחד

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

שנתית14:00 7200110.5703/09/19מ"בע

כרואי החשבון  (סומך חייקין) KPMGמינוי מחדש של משרד רואי החשבון . 1

לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה והסמכה , המבקרים של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח הזימון, לקביעת שכרם
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מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

שנתית14:00 7200110.5703/09/19מ"בע

ה צבי פורמן כדירקטור בלתי תלוי "מינוי לתקופת כהונה ראשונה את ה. 2

החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס , בחברה

כמפורט בדוח זימון , האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

שנתית14:00 7200110.5703/09/19מ"בע

ר "יו)ה יאיר סרוסי "מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה. 3

עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור , (הדירקטוריון

√לארוב רגילעברבעדבעד.תנאי כהונתו כמפורט בדוח זימון האסיפה

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

שנתית14:00 7200110.5703/09/19מ"בע

החל ממועד קבלת , ה שי ויל"מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה. 4

אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח זימון האסיפה, הבאה ואישור תנאי כהונתו

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

שנתית14:00 7200110.5703/09/19מ"בע

, ה איציק בצלאל"מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי את ה. 5

החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה 

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח זימון האסיפה, הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

שנתית14:00 7200110.5703/09/19מ"בע

ל "מנכ)ה גלעד יעבץ "מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה. 6

החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס , (החברה

כמפורט בדוח זימון , האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

שנתית14:00 7200110.5703/09/19מ"בע

ה נעם ברימן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה "מינויו לראשונה של ה. 7

החל ממועד סיום כהונתו של הדירקטור החיצוני צמח ,  שנים3כהונה בת 

ואישור תנאיו , 2020הילביץ אשר מסיים את כהונתו השלישית בתחילת שנת 

עברבעדבעד.כהונתו כמפורט בדוח זימון האסיפה

רוב 

√לא99.75מיוחד

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

שנתית14:00 7200110.5703/09/19מ"בע

כמפורט , ה גלעד יעבץ"ה, ל החברה ודירקטור"אישור עדכון בשכר למנכ. 8

עברבעדבעד.בדוח זימון האסיפה

רוב 

√לא96.41מיוחד

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

שנתית14:00 7200110.5703/09/19מ"בע

, ה יאיר סרוסי"ה, ר דירקטוריון החברה"אישור הגדלת היקף משרתו של יו. 9

עברבעדבעד.כמפורט בדוח זימון האסיפה

רוב 

√לא98.49מיוחד

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2018הצגת ודיון בדוחות הכספיים והשנתיים של החברה לשנת . 10שנתית14:00 7200110.5703/09/19מ"בע

מנורה ביטוח

אקויטל 

שנתית15:00 7550171.1003/09/19מ"בע

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

√לאדיוןדיוןדיון.2018בדצמבר 

מנורה ביטוח

אקויטל 

שנתית15:00 7550171.1003/09/19מ"בע

כרואי החשבון המבקרים של , רואי חשבון, מינוי של משרד סומך חייקין. 2

החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון 

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה לקבוע את שכרם

מנורה ביטוח

אקויטל 

שנתית15:00 7550171.1003/09/19מ"בע

מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית . 3

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

אקויטל 

שנתית15:00 7550171.1003/09/19מ"בע

מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה . 4

√לארוב רגילעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה 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

אקויטל 

שנתית15:00 7550171.1003/09/19מ"בע

טוב כדירקטורית בלתי תלויה בחברה -גור שם-הדר בן' מינוי מחדש של גב. 5

ואישור כי תהיה זכאית לגמול בגין כהונתה כדירקטורית בלתי תלויה בגובה 

כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור )הגמול המזערי על פי תקנות החברות 

√לארוב רגילעברבעדבעד2000-ס"התש, (חיצוני

מנורה ביטוח

אקויטל 

שנתית15:00 7550171.1003/09/19מ"בע

' אישור מדיניות התגמול החדשה של החברה בנוסח המצורף כנספח ב. 6

 31 ועד יום 2019 בינואר 1לתקופה בת שלוש שנים מיום , לדוח הזימון

עברבעדבעד2021בדצמבר 

רוב 

√לא97.64מיוחד

מנורה ביטוח

אקויטל 

שנתית15:00 7550171.1003/09/19מ"בע

אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של . 7

לקבלת שירותי , ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה"יו, מר חיים צוף

למשך תקופה של , באמצעות מר חיים צוף, ר דירקטוריון פעיל"ניהול של יו

עברבעדבעד לדוח הזימון1.7והכל כמפורט בסעיף , 1.1.2019שנים החל מיום  (3)שלוש 

רוב 

√לא99.43מיוחד

מנורה ביטוח

אקויטל 

שנתית15:00 7550171.1003/09/19מ"בע

ר דירקטוריון החברה שהינו בעל "אישור מתן פטור מאחריות מראש ליו. 8

,  שנים החל ממועד אישור אסיפה כללית זו3לתקופה של , שליטה בחברה

עברבעדבעדלדוח הזימון' ב כנספח ג"בנוסח הפטור מאחריות מראש המצ

רוב 

√לא83.44מיוחד

15:30 11130340.1403/09/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

מצב נכסיה וחתימה על מסמך ,  דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה1.1

. Tahal Group International B.V– כוונות בקשר עם בחינת השקעה ב 

 1.3.  דיווח אודות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב1.2

לסיים את תפקידו ולהעביר  ('סדרה א)דיווח על בקשת נאמן אגרות החוב 

 (1975)להרמטיק נאמנות  ('סדרה א)את הנאמנות למחזיקי אגרות החוב 

 דיון 1.4. ('סדרה ב)המשמשת כנאמן למחזיקי אגרות החוב , מ"בע

י "והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע

√לאר.לדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/הנאמנים ו

15:30 11432700.1403/09/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

מצב נכסיה וחתימה על מסמך כוונות ,  דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה1

 Tahal Group International B.V. 1.2– בקשר עם בחינת השקעה ב 

 1.3. דיווח אודות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב

לסיים את תפקידו ולהעביר  ('סדרה א)דיווח על בקשת נאמן אגרות החוב 

 (1975)להרמטיק נאמנות  ('סדרה א)את הנאמנות למחזיקי אגרות החוב 

 דיון 1.4. ('סדרה ב)המשמשת כנאמן למחזיקי אגרות החוב , מ"בע

י "והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע

√לאר.לדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/הנאמנים ו

מנורה ביטוח

התעשיה 

האוירית 

לישראל 

10:00 11275470.9904/09/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

 דיון והתייעצות בנוגע לבקשת החברה לעדכון אמות המידה הפיננסיות 1.1

לאור כניסתו לתוקף של ,  ('סדרה ג)שנקבעו בשטר הנאמנות לאגרות החוב 

ב התיקון המוצע על ידי החברה "רצ. 15תקן חשבונאות בינלאומי מספר 

 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי 1.2 . ('סדרה ג)לשטרי הנאמנות 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/הנאמנים ו

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61103651.3405/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

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

למרות כל הוראה אחרת בשטר : אגרות החוב האחרות נוסח ההחלטה

שעל 3 ובהחלטה 2להורות לנאמן כי ספירת הקולות בהחלטה , הנאמנות

תתבצע באופן שיספרו כלל קולות מחזיקי אגרות החוב משלושת , סדר היום

ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ברוב . 1הסדרות במשותף

בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב  (75%)הדרוש 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון . ('כח– ' כז- 'כו)

 לזימון 7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  לזימון המצורף7שבסעיף 

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

רוב 

√לא89מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61103651.3405/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

בחירה בין שלוש הצעות הסדר שעלו לשלב השני להורות לנאמן לנהל . 2

עם המציע אשר הצעת ההסדר , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, משא ומתן

-2מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל) 4

, ( להלן3ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה 

בסיוע , להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה. הגבוהה ביותר בלבד

הצעת לפידות : אשר משמעו" הסדר לפידות"על , כ והיועצים"ב, הנציגות

, 14.8.2019אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום , מ"קפיטל בע

-2019: אסמכתאות) 27.8.2019-  ו21.8.2019, 19.8.2019, 15.8.2019

01-084508 ,2019-01-085450 ,2019-01-086347 ,2019-01-

- 2019-01-088783-  ו0723962019-01-072507,2019-01-086344

אשר , או כל נוסח מעודכן אחר של הסדר לפידות או הבהרה לו (בהתאמה

אופן ההצבעה של מחזיק : יובהר כי. יפורסם עד למועד נעילת ההצבעות

בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על 

כאמור והוא , ככל שתכונס, פי הוראת בית המשפט בקשר עם ההסדר המלא

מבוטלתללא המלצהיהיה רשאי להצביע

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61103651.3405/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

בחירה בין שלוש הצעות הסדר שעלו לשלב השני להורות לנאמן לנהל . 3

עם המציע אשר הצעת ההסדר , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, משא ומתן

-2מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל) 4

, ( להלן3ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה 

בסיוע , להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה. הגבוהה ביותר בלבד

דמרי בנייה . ח.הצעת י: משמעו" הסדר דמרי"על , כ והיועצים"ב, הנציגות

, 18.8.2019אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום , מ"ופיתוח בע

, 2019-01-071274: אסמכתאות) 21.8.2019-  ו20.8.209, 19.8.2019

, (בהתאמה- 2019-01-072261, 2019-01-086344, 2019-01-072096

אשר יפורסם עד למועד , או כל נוסח מעודכן של הסדר דמרי או הבהרה לו

אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול : יובהר כי. נעילת ההצבעות

אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית 

כאמור והוא יהיה רשאי , ככל שתכונס, המשפט בקשר עם ההסדר המלא

והכל בהתאם לשיקול דעתו , להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו

מבוטלתללא המלצההמוחלט

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61103651.3405/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

בחירה בין שלוש הצעות הסדר שעלו לשלב השני להורות לנאמן לנהל . 4

עם המציע אשר הצעת ההסדר , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, משא ומתן

-2מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל) 4

, ( להלן3ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה 

בסיוע , להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה. הגבוהה ביותר בלבד

הצעה מטעמה של : משמעו" הסדר גד זאבי"על , כ והיועצים"ב, הנציגות

חברה שבמועד הביצוע של ההסדר תהיה בבעלות מלאה של נאמנות 

אשר פורסמה על , שהנהנים בה הם בני משפחתו הקרובה של מר גד זאבי

 ומיום 21.8.2019מיום , 14.8.2019ידי החברה בדיווחים מיידים מיום 

-2019, 2019-01-072261, 2019-01-084466: אסמכתאות) 22.8.2019

או כל נוסח מעודכן אחר של  (בהתאמה- 2019-01-072696, 01-072597

. אשר יפורסם עד למועד נעילת ההצבעות, הסדר גד זאבי או הבהרה לו

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

הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית המשפט בקשר עם 

מבוטלתללא המלצהככל שתכ, ההסדר המלא

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 
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ח "אג

נדחית

נוסח  (אם ידרש)אישור הנחית הנציגות ביחס לסבב שני של הצבעות . 5

מבלי לגרוע מסמכות הנציגות מכח החלטת האסיפה מיום : ההחלטה

 לאשר את הודעת הנציגות לנאמן כי ככל שלא יזכה מי 2, 18.3.2019

אך הצעת ,  לעיל2-4 בהצבעה על איזה מסעיפים 50%מהמציעים ברוב של 

 מהקולות המשתתפים בהצבעה 40%- מי מהם תזכה לתמיכת למעלה מ

והנציגות לא , אזי תועלה הצעתו זו לאישור בהצבעה נוספת, (ללא נמנעים)

אלא אם מתקיים בהן שיפור של , תאשר העלאת הצעות מתחרות מולה

לפי ,  מיליון ש״ח לעומת ההצעה הגבוהה מבין שתי ההצעות50לפחות 

ההחלטה בסעיף זה כפופה . קביעת היועץ הכלכלי של מחזיקי אגרות החוב

יראו את , ולעניין זה,  לזימון המצורף7להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

מבוטלתללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  לזימון המצורף7האמור בסעיף 
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ח "אג

נדחית

נוסח   (אם ידרש)אישור הנחית הנציגות ביחס לסבב שני של הצבעות . . 6

מבלי לגרוע מסמכות הנציגות מכח החלטת האסיפה מיום : ההחלטה

לאשר את הודעת הנציגות לנאמן כי ככל שלא יזכה מי ,   18.3.2019

אך הצעת מי מהם ,  לעיל2 בהצבעה על סעיף 50%מהמציעים ברוב של 

ללא ) מהקולות המשתתפים בהצבעה 40%- תזכה לתמיכת למעלה מ

ככל שיהיו שתי . אזי תועלה הצעתו זו לאישור בהצבעה נוספת, (נמנעים

תעלה להצבעה רק ,  מהקולות כאמור40%-הצעות שזכו לתמיכת למעלה מ

והנציגות לא תאשר העלאת הצעות , .ההצעה שקיבלה את מירב הקולות

 מיליון ש״ח 50אלא אם מתקיים בהן שיפור של לפחות , מתחרות מולה

לפי קביעת היועץ הכלכלי של , לעומת ההצעה הגבוהה מבין שתי ההצעות

בכוונת הנאמן לקצר מועדים לכינוס אסיפת הצבעה . מחזיקי אגרות החוב

כך שהיא תתבצע בתוך שני ימי עסקים בלבד לאחר זימון , נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום תוצאות ההצבעה באסיפה )אסיפת ההצבעה 

 7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף . (זו

כחלק ,  לזימון המצורף7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, לזימון המצורף

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.ל"בלתי נפרד מההחלטה הנ
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נדחית

- הסמכת הנאמן להסכים להליך גישור מול בן משה הרקע להחלטה. . 7

הגישה דור אלון אנרגיה , 10.6.2019ביום .1טענות הדדיות בנוגע לפיקדון  

כתב תביעה כנגד הנאמן למחזיקי אגרות  ("דור אלון: "להלן)מ "לישראל בע

ד רענן "וכנגד עוה ("הנאמן: "להלן) (ח"כ-ז ו"כ, ו"סדרות כ)החוב של החברה 

במסגרתו ביקשה דור אלון מבית המשפט להורות לנאמן , קליר ואלון בנימיני

ד רענן קליר ואלון בנימיני להשיב לה את הפיקדון שהעמידה במסגרת "ולעוה

ישראל קנדה ניהול כבישים "הצעתה לרכישת אחזקות החברה בחברת 

 מיליון 10וחברות נוספות בתחום תשתיות התעבורה בסך של " מ"מהירים בע

פנתה אקסטרה פיתוח ,  30.12.2018ביום  .2. (18533-06-19א "ת)₪ 

 50מ במכתב אל הנאמן בבקשה להשיב לה את הפיקדון בסך של "וייזום בע

, לאחרונה.3. שהעמידה במסגרת הצעתה לרכישת מניות החברה₪ מיליון 

במסגרתן נדונה אפשרות , התקיימו שיחות בין עורכי הדין של הצדדים

לפיה כלל המחלוקות , שכפופה לאישור מחזיקי אגרות החוב, להצעה דיונית

יופנו להליך גישור שינוהל על ידי מי שיבחר , בין הצדדים בנושא הפיקדונות

ככל . בהסכמה בין הנציגות והחברה מצד אחד לדור אלון ובן משה מצד שני

מבוטלתללא המלצהשהליך הגישור יצליח להביא את הצדדים ל
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בחירה בין הצעות הסדר שעלו לשלב השני   להורות לנאמן לנהל משא . 8

עם המציע אשר הצעת ההסדר מטעמו , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, ומתן

- 8קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל)11

, ( לעיל6ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה  

בכוונת הנאמן לקצר מועדים לכינוס אסיפת הצבעה . הגבוהה ביותר בלבד

כך שהיא תתבצע בתוך שני ימי עסקים בלבד לאחר זימון , נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום תוצאות ההצבעה באסיפה )אסיפת ההצבעה 

כ "ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה.   (זו

, מ"הצעת לפידות קפיטל בע: אשר משמעו" הסדר לפידות"על , והיועצים

, 15.8.2019, 14.8.2019אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 

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

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

או כל נוסח  (בהתאמה- 2019-01-088783-  ו072507,2019-01-086344

אשר יפורסם עד למועד נעילת , מעודכן אחר של הסדר לפידות או הבהרה לו

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהיוב.   ההצבעות
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ח "אג

נדחית

בחירה בין הצעות הסדר שעלו לשלב השני   להורות לנאמן לנהל משא . 9

עם המציע אשר הצעת ההסדר מטעמו , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, ומתן

- 8קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל)11

, ( לעיל6ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה  

בכוונת הנאמן לקצר מועדים לכינוס אסיפת הצבעה . הגבוהה ביותר בלבד

כך שהיא תתבצע בתוך שני ימי עסקים בלבד לאחר זימון , נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום תוצאות ההצבעה באסיפה )אסיפת ההצבעה 

כ "ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה.   (זו

, מ"דמרי בנייה ופיתוח בע. ח.הצעת י: משמעו" הסדר דמרי"על , והיועצים

, 19.8.2019, 18.8.2019אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 

-2019-01, 2019-01-071274: אסמכתאות) 21.8.2019-  ו20.8.209

או כל נוסח , (בהתאמה- 2019-01-072261, 2019-01-086344, 072096

אשר יפורסם עד למועד נעילת , מעודכן של הסדר דמרי או הבהרה לו

אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול אותו : יובהר כי.   ההצבעות

נגדללא המלצהלגבי אופ

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת
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ח "אג

נדחית

בחירה בין הצעות הסדר שעלו לשלב השני   להורות לנאמן לנהל משא . 10

עם המציע אשר הצעת ההסדר מטעמו , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, ומתן

- 8קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל)11

, ( לעיל6ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה  

בכוונת הנאמן לקצר מועדים לכינוס אסיפת הצבעה . הגבוהה ביותר בלבד

כך שהיא תתבצע בתוך שני ימי עסקים בלבד לאחר זימון , נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום תוצאות ההצבעה באסיפה )אסיפת ההצבעה 

כ "ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה.   (זו

הצעה מטעמה של חברה שבמועד : משמעו" הסדר גד זאבי"על  , והיועצים

הביצוע של ההסדר תהיה בבעלות מלאה של נאמנות שהנהנים בה הם בני 

אשר פורסמה על ידי החברה בדיווחים , משפחתו הקרובה של מר גד זאבי

: אסמכתאות) 22.8.2019 ומיום 21.8.2019מיום , 14.8.2019מיידים מיום  

2019-01-084466 ,2019-01-072261 ,2019-01-072597 ,2019-01-

או כל נוסח מעודכן אחר של הסדר גד זאבי או הבהרה  (בהתאמה- 072696

נגדללא המלצהאשר י, לו

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת
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בחירה בין הצעות הסדר שעלו לשלב השני   להורות לנאמן לנהל משא . 11

עם המציע אשר הצעת ההסדר מטעמו , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, ומתן

- 8קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל)11

, ( לעיל6ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה  

בכוונת הנאמן לקצר מועדים לכינוס אסיפת הצבעה . הגבוהה ביותר בלבד

כך שהיא תתבצע בתוך שני ימי עסקים בלבד לאחר זימון , נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום תוצאות ההצבעה באסיפה )אסיפת ההצבעה 

כ "ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה.   (זו

הצעה מטעמה של חברת מבטח : משמעו" הסדר מבטח שמיר"על , והיועצים

אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי ביום , מ"שמיר אחזקות בע

'''' מס) 21.8.2019ביום , (2019-01-084592: אסמכתא) 14.8.2019

-2019-01: אסמכתא )2.9.2019וביום  (2019-01-072279: אסמכתא

אשר , או כל נוסח מעודכן של הסדר מבטח שמיר או הבהרה לו ( 091759

אופן ההצבעה של מחזיק : יובהר כי.   יפורסם עד למועד נעילת ההצבעות

נגדללא המלצהבעניין זה לא יכבול

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת
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נדחית

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

למרות כל הוראה אחרת בשטר : אגרות החוב האחרות נוסח ההחלטה

שעל 3 ובהחלטה 2להורות לנאמן כי ספירת הקולות בהחלטה , הנאמנות

תתבצע באופן שיספרו כלל קולות מחזיקי אגרות החוב משלושת , סדר היום

ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ברוב . 1הסדרות במשותף

בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב  (75%)הדרוש 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון . ('כח– ' כז- 'כו)

 לזימון 7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  לזימון המצורף7שבסעיף 

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

רוב 

√לא90מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104311.2805/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

בחירה בין שלוש הצעות הסדר שעלו לשלב השני להורות לנאמן לנהל . 2

עם המציע אשר הצעת ההסדר , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, משא ומתן

-2מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל) 4

, ( להלן3ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה 

בסיוע , להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה. הגבוהה ביותר בלבד

הצעת לפידות : אשר משמעו" הסדר לפידות"על , כ והיועצים"ב, הנציגות

, 14.8.2019אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום , מ"קפיטל בע

-2019: אסמכתאות) 27.8.2019-  ו21.8.2019, 19.8.2019, 15.8.2019

01-084508 ,2019-01-085450 ,2019-01-086347 ,2019-01-

- 2019-01-088783-  ו0723962019-01-072507,2019-01-086344

אשר , או כל נוסח מעודכן אחר של הסדר לפידות או הבהרה לו (בהתאמה

אופן ההצבעה של מחזיק : יובהר כי. יפורסם עד למועד נעילת ההצבעות

בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על 

כאמור והוא , ככל שתכונס, פי הוראת בית המשפט בקשר עם ההסדר המלא

מבוטלתללא המלצהיהיה רשאי להצביע

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104311.2805/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

בחירה בין שלוש הצעות הסדר שעלו לשלב השני להורות לנאמן לנהל . 3

עם המציע אשר הצעת ההסדר , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, משא ומתן

-2מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל) 4

, ( להלן3ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה 

בסיוע , להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה. הגבוהה ביותר בלבד

דמרי בנייה . ח.הצעת י: משמעו" הסדר דמרי"על , כ והיועצים"ב, הנציגות

, 18.8.2019אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום , מ"ופיתוח בע

, 2019-01-071274: אסמכתאות) 21.8.2019-  ו20.8.209, 19.8.2019

, (בהתאמה- 2019-01-072261, 2019-01-086344, 2019-01-072096

אשר יפורסם עד למועד , או כל נוסח מעודכן של הסדר דמרי או הבהרה לו

אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול : יובהר כי. נעילת ההצבעות

אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית 

כאמור והוא יהיה רשאי , ככל שתכונס, המשפט בקשר עם ההסדר המלא

והכל בהתאם לשיקול דעתו , להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו

מבוטלתללא המלצההמוחלט

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104311.2805/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

בחירה בין שלוש הצעות הסדר שעלו לשלב השני להורות לנאמן לנהל . 4

עם המציע אשר הצעת ההסדר , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, משא ומתן

-2מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל) 4

, ( להלן3ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה 

בסיוע , להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה. הגבוהה ביותר בלבד

הצעה מטעמה של : משמעו" הסדר גד זאבי"על , כ והיועצים"ב, הנציגות

חברה שבמועד הביצוע של ההסדר תהיה בבעלות מלאה של נאמנות 

אשר פורסמה על , שהנהנים בה הם בני משפחתו הקרובה של מר גד זאבי

 ומיום 21.8.2019מיום , 14.8.2019ידי החברה בדיווחים מיידים מיום 

-2019, 2019-01-072261, 2019-01-084466: אסמכתאות) 22.8.2019

או כל נוסח מעודכן אחר של  (בהתאמה- 2019-01-072696, 01-072597

. אשר יפורסם עד למועד נעילת ההצבעות, הסדר גד זאבי או הבהרה לו

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

הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית המשפט בקשר עם 

מבוטלתללא המלצהככל שתכ, ההסדר המלא

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104311.2805/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

נוסח  (אם ידרש)אישור הנחית הנציגות ביחס לסבב שני של הצבעות . 5

מבלי לגרוע מסמכות הנציגות מכח החלטת האסיפה מיום : ההחלטה

 לאשר את הודעת הנציגות לנאמן כי ככל שלא יזכה מי 2, 18.3.2019

אך הצעת ,  לעיל2-4 בהצבעה על איזה מסעיפים 50%מהמציעים ברוב של 

 מהקולות המשתתפים בהצבעה 40%- מי מהם תזכה לתמיכת למעלה מ

והנציגות לא , אזי תועלה הצעתו זו לאישור בהצבעה נוספת, (ללא נמנעים)

אלא אם מתקיים בהן שיפור של , תאשר העלאת הצעות מתחרות מולה

לפי ,  מיליון ש״ח לעומת ההצעה הגבוהה מבין שתי ההצעות50לפחות 

ההחלטה בסעיף זה כפופה . קביעת היועץ הכלכלי של מחזיקי אגרות החוב

יראו את , ולעניין זה,  לזימון המצורף7להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

מבוטלתללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  לזימון המצורף7האמור בסעיף 

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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ח "אג

נדחית

מבלי   (אם ידרש)אישור הנחית הנציגות ביחס לסבב שני של הצבעות . . 6

לאשר ,   18.3.2019לגרוע מסמכות הנציגות מכח החלטת האסיפה מיום 

 50%את הודעת הנציגות לנאמן כי ככל שלא יזכה מי מהמציעים ברוב של 

- אך הצעת מי מהם תזכה לתמיכת למעלה מ,  לעיל2בהצבעה על סעיף 

אזי תועלה הצעתו זו , (ללא נמנעים) מהקולות המשתתפים בהצבעה 40%

-ככל שיהיו שתי הצעות שזכו לתמיכת למעלה מ. לאישור בהצבעה נוספת

תעלה להצבעה רק ההצעה שקיבלה את מירב ,  מהקולות כאמור40%

אלא אם , והנציגות לא תאשר העלאת הצעות מתחרות מולה, .הקולות

 מיליון ש״ח לעומת ההצעה הגבוהה מבין 50מתקיים בהן שיפור של לפחות 

בכוונת . לפי קביעת היועץ הכלכלי של מחזיקי אגרות החוב, שתי ההצעות

כך שהיא תתבצע , הנאמן לקצר מועדים לכינוס אסיפת הצבעה נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך )בתוך שני ימי עסקים בלבד לאחר זימון אסיפת ההצבעה 

ההחלטה בסעיף זה כפופה .  (לאחר פרסום תוצאות ההצבעה באסיפה זו

יראו את , ולעניין זה,  לזימון המצורף7להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  לזימון המצורף7האמור בסעיף 

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104311.2805/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

- הסמכת הנאמן להסכים להליך גישור מול בן משה הרקע להחלטה. . 7

הגישה דור אלון אנרגיה , 10.6.2019ביום .1טענות הדדיות בנוגע לפיקדון  

כתב תביעה כנגד הנאמן למחזיקי אגרות  ("דור אלון: "להלן)מ "לישראל בע

ד רענן "וכנגד עוה ("הנאמן: "להלן) (ח"כ-ז ו"כ, ו"סדרות כ)החוב של החברה 

במסגרתו ביקשה דור אלון מבית המשפט להורות לנאמן , קליר ואלון בנימיני

ד רענן קליר ואלון בנימיני להשיב לה את הפיקדון שהעמידה במסגרת "ולעוה

ישראל קנדה ניהול כבישים "הצעתה לרכישת אחזקות החברה בחברת 

 מיליון 10וחברות נוספות בתחום תשתיות התעבורה בסך של " מ"מהירים בע

פנתה אקסטרה פיתוח ,  30.12.2018ביום  .2. (18533-06-19א "ת)₪ 

 50מ במכתב אל הנאמן בבקשה להשיב לה את הפיקדון בסך של "וייזום בע

, לאחרונה.3. שהעמידה במסגרת הצעתה לרכישת מניות החברה₪ מיליון 

במסגרתן נדונה אפשרות , התקיימו שיחות בין עורכי הדין של הצדדים

לפיה כלל המחלוקות , שכפופה לאישור מחזיקי אגרות החוב, להצעה דיונית

יופנו להליך גישור שינוהל על ידי מי שיבחר , בין הצדדים בנושא הפיקדונות

ככל . בהסכמה בין הנציגות והחברה מצד אחד לדור אלון ובן משה מצד שני

מבוטלתללא המלצהשהליך הגישור יצליח להביא את הצדדים ל

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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ח "אג

נדחית

בחירה בין הצעות הסדר שעלו לשלב השני   להורות לנאמן לנהל משא . . 8

עם המציע אשר הצעת ההסדר מטעמו , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, ומתן

- 8קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל)11

, ( לעיל6ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה  

בכוונת הנאמן לקצר מועדים לכינוס אסיפת הצבעה . הגבוהה ביותר בלבד

כך שהיא תתבצע בתוך שני ימי עסקים בלבד לאחר זימון , נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום תוצאות ההצבעה באסיפה )אסיפת ההצבעה 

כ "ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה.   (זו

, מ"הצעת לפידות קפיטל בע: אשר משמעו" הסדר לפידות"על , והיועצים

, 15.8.2019, 14.8.2019אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 

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

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

או כל נוסח  (בהתאמה- 2019-01-088783-  ו072507,2019-01-086344

אשר יפורסם עד למועד נעילת , מעודכן אחר של הסדר לפידות או הבהרה לו

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהי.   ההצבעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 
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ח "אג

נדחית

בחירה בין הצעות הסדר שעלו לשלב השני   להורות לנאמן לנהל משא . . 9

עם המציע אשר הצעת ההסדר מטעמו , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, ומתן

- 8קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל)11

, ( לעיל6ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה  

בכוונת הנאמן לקצר מועדים לכינוס אסיפת הצבעה . הגבוהה ביותר בלבד

כך שהיא תתבצע בתוך שני ימי עסקים בלבד לאחר זימון , נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום תוצאות ההצבעה באסיפה )אסיפת ההצבעה 

כ "ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה.   (זו

, מ"דמרי בנייה ופיתוח בע. ח.הצעת י: משמעו" הסדר דמרי"על , והיועצים

, 19.8.2019, 18.8.2019אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 

-2019-01, 2019-01-071274: אסמכתאות) 21.8.2019-  ו20.8.209

או כל נוסח , (בהתאמה- 2019-01-072261, 2019-01-086344, 072096

אשר יפורסם עד למועד נעילת , מעודכן של הסדר דמרי או הבהרה לו

אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול אותו : יובהר כי.   ההצבעות

נגדללא המלצהלגבי א

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104311.2805/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

בחירה בין הצעות הסדר שעלו לשלב השני   להורות לנאמן לנהל משא . . 10

עם המציע אשר הצעת ההסדר מטעמו , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, ומתן

- 8קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל)11

, ( לעיל6ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה  

בכוונת הנאמן לקצר מועדים לכינוס אסיפת הצבעה . הגבוהה ביותר בלבד

כך שהיא תתבצע בתוך שני ימי עסקים בלבד לאחר זימון , נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום תוצאות ההצבעה באסיפה )אסיפת ההצבעה 

כ "ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה.   (זו

הצעה מטעמה של חברה שבמועד : משמעו" הסדר גד זאבי"על  , והיועצים

הביצוע של ההסדר תהיה בבעלות מלאה של נאמנות שהנהנים בה הם בני 

אשר פורסמה על ידי החברה בדיווחים , משפחתו הקרובה של מר גד זאבי

: אסמכתאות) 22.8.2019 ומיום 21.8.2019מיום , 14.8.2019מיידים מיום  

2019-01-084466 ,2019-01-072261 ,2019-01-072597 ,2019-01-

או כל נוסח מעודכן אחר של הסדר גד זאבי או הבהרה  (בהתאמה- 072696

נגדללא המלצהאשר, לו

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104311.2805/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

בחירה בין הצעות הסדר שעלו לשלב השני   להורות לנאמן לנהל משא . . 11

עם המציע אשר הצעת ההסדר מטעמו , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, ומתן

- 8קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל)11

, ( לעיל6ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה  

בכוונת הנאמן לקצר מועדים לכינוס אסיפת הצבעה . הגבוהה ביותר בלבד

כך שהיא תתבצע בתוך שני ימי עסקים בלבד לאחר זימון , נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום תוצאות ההצבעה באסיפה )אסיפת ההצבעה 

כ "ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה.   (זו

הצעה מטעמה של חברת מבטח : משמעו" הסדר מבטח שמיר"על , והיועצים

אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי ביום , מ"שמיר אחזקות בע

'' מס) 21.8.2019ביום , (2019-01-084592: אסמכתא) 14.8.2019

-2019-01: אסמכתא )2.9.2019וביום  (2019-01-072279: אסמכתא

אשר , או כל נוסח מעודכן של הסדר מבטח שמיר או הבהרה לו ( 091759

אופן ההצבעה של מחזיק : יובהר כי.   יפורסם עד למועד נעילת ההצבעות

נגדללא המלצהבעניין זה לא יכבו

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104800.0005/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

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

למרות כל הוראה אחרת בשטר : אגרות החוב האחרות נוסח ההחלטה

שעל 3 ובהחלטה 2להורות לנאמן כי ספירת הקולות בהחלטה , הנאמנות

תתבצע באופן שיספרו כלל קולות מחזיקי אגרות החוב משלושת , סדר היום

ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ברוב . 1הסדרות במשותף

בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב  (75%)הדרוש 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון . ('כח– ' כז- 'כו)

 לזימון 7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  לזימון המצורף7שבסעיף 

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

רוב 

√לא83מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104800.0005/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

בחירה בין שלוש הצעות הסדר שעלו לשלב השני להורות לנאמן לנהל . 2

עם המציע אשר הצעת ההסדר , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, משא ומתן

-2מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל) 4

, ( להלן3ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה 

בסיוע , להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה. הגבוהה ביותר בלבד

הצעת לפידות : אשר משמעו" הסדר לפידות"על , כ והיועצים"ב, הנציגות

, 14.8.2019אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום , מ"קפיטל בע

-2019: אסמכתאות) 27.8.2019-  ו21.8.2019, 19.8.2019, 15.8.2019

01-084508 ,2019-01-085450 ,2019-01-086347 ,2019-01-

- 2019-01-088783-  ו0723962019-01-072507,2019-01-086344

אשר , או כל נוסח מעודכן אחר של הסדר לפידות או הבהרה לו (בהתאמה

אופן ההצבעה של מחזיק : יובהר כי. יפורסם עד למועד נעילת ההצבעות

בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על 

כאמור והוא , ככל שתכונס, פי הוראת בית המשפט בקשר עם ההסדר המלא

מבוטלתללא המלצהיהיה רשאי להצביע

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104800.0005/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

בחירה בין שלוש הצעות הסדר שעלו לשלב השני להורות לנאמן לנהל . 3

עם המציע אשר הצעת ההסדר , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, משא ומתן

-2מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל) 4

, ( להלן3ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה 

בסיוע , להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה. הגבוהה ביותר בלבד

דמרי בנייה . ח.הצעת י: משמעו" הסדר דמרי"על , כ והיועצים"ב, הנציגות

, 18.8.2019אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום , מ"ופיתוח בע

, 2019-01-071274: אסמכתאות) 21.8.2019-  ו20.8.209, 19.8.2019

, (בהתאמה- 2019-01-072261, 2019-01-086344, 2019-01-072096

אשר יפורסם עד למועד , או כל נוסח מעודכן של הסדר דמרי או הבהרה לו

אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול : יובהר כי. נעילת ההצבעות

אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית 

כאמור והוא יהיה רשאי , ככל שתכונס, המשפט בקשר עם ההסדר המלא

והכל בהתאם לשיקול דעתו , להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו

מבוטלתללא המלצההמוחלט

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104800.0005/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

בחירה בין שלוש הצעות הסדר שעלו לשלב השני להורות לנאמן לנהל . 4

עם המציע אשר הצעת ההסדר , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, משא ומתן

-2מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל) 4

, ( להלן3ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה 

בסיוע , להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה. הגבוהה ביותר בלבד

הצעה מטעמה של : משמעו" הסדר גד זאבי"על , כ והיועצים"ב, הנציגות

חברה שבמועד הביצוע של ההסדר תהיה בבעלות מלאה של נאמנות 

אשר פורסמה על , שהנהנים בה הם בני משפחתו הקרובה של מר גד זאבי

 ומיום 21.8.2019מיום , 14.8.2019ידי החברה בדיווחים מיידים מיום 

-2019, 2019-01-072261, 2019-01-084466: אסמכתאות) 22.8.2019

או כל נוסח מעודכן אחר של  (בהתאמה- 2019-01-072696, 01-072597

. אשר יפורסם עד למועד נעילת ההצבעות, הסדר גד זאבי או הבהרה לו

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

הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית המשפט בקשר עם 

מבוטלתללא המלצהככל שתכ, ההסדר המלא

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104800.0005/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

נוסח  (אם ידרש)אישור הנחית הנציגות ביחס לסבב שני של הצבעות . 5

מבלי לגרוע מסמכות הנציגות מכח החלטת האסיפה מיום : ההחלטה

 לאשר את הודעת הנציגות לנאמן כי ככל שלא יזכה מי 2, 18.3.2019

אך הצעת ,  לעיל2-4 בהצבעה על איזה מסעיפים 50%מהמציעים ברוב של 

 מהקולות המשתתפים בהצבעה 40%- מי מהם תזכה לתמיכת למעלה מ

והנציגות לא , אזי תועלה הצעתו זו לאישור בהצבעה נוספת, (ללא נמנעים)

אלא אם מתקיים בהן שיפור של , תאשר העלאת הצעות מתחרות מולה

לפי ,  מיליון ש״ח לעומת ההצעה הגבוהה מבין שתי ההצעות50לפחות 

ההחלטה בסעיף זה כפופה . קביעת היועץ הכלכלי של מחזיקי אגרות החוב

יראו את , ולעניין זה,  לזימון המצורף7להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

מבוטלתללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  לזימון המצורף7האמור בסעיף 

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104800.0005/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

נוסח   (אם ידרש)אישור הנחית הנציגות ביחס לסבב שני של הצבעות . . 6

מבלי לגרוע מסמכות הנציגות מכח החלטת האסיפה מיום : ההחלטה

לאשר את הודעת הנציגות לנאמן כי ככל שלא יזכה מי ,   18.3.2019

אך הצעת מי מהם ,  לעיל2 בהצבעה על סעיף 50%מהמציעים ברוב של 

ללא ) מהקולות המשתתפים בהצבעה 40%- תזכה לתמיכת למעלה מ

ככל שיהיו שתי . אזי תועלה הצעתו זו לאישור בהצבעה נוספת, (נמנעים

תעלה להצבעה רק ,  מהקולות כאמור40%-הצעות שזכו לתמיכת למעלה מ

והנציגות לא תאשר העלאת הצעות , .ההצעה שקיבלה את מירב הקולות

 מיליון ש״ח 50אלא אם מתקיים בהן שיפור של לפחות , מתחרות מולה

לפי קביעת היועץ הכלכלי של , לעומת ההצעה הגבוהה מבין שתי ההצעות

בכוונת הנאמן לקצר מועדים לכינוס אסיפת הצבעה . מחזיקי אגרות החוב

כך שהיא תתבצע בתוך שני ימי עסקים בלבד לאחר זימון , נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום תוצאות ההצבעה באסיפה )אסיפת ההצבעה 

 7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף . (זו

כחלק ,  לזימון המצורף7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, לזימון המצורף

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.ל"בלתי נפרד מההחלטה הנ
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18:00 61104800.0005/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

- הסמכת הנאמן להסכים להליך גישור מול בן משה הרקע להחלטה. . 7

הגישה דור אלון אנרגיה , 10.6.2019ביום 1טענות הדדיות בנוגע לפיקדון  

כתב תביעה כנגד הנאמן למחזיקי אגרות  ("דור אלון: "להלן)מ "לישראל בע

ד רענן "וכנגד עוה ("הנאמן: "להלן) (ח"כ-ז ו"כ, ו"סדרות כ)החוב של החברה 

במסגרתו ביקשה דור אלון מבית המשפט להורות לנאמן , קליר ואלון בנימיני

ד רענן קליר ואלון בנימיני להשיב לה את הפיקדון שהעמידה במסגרת "ולעוה

ישראל קנדה ניהול כבישים "הצעתה לרכישת אחזקות החברה בחברת 

 מיליון 10וחברות נוספות בתחום תשתיות התעבורה בסך של " מ"מהירים בע

פנתה אקסטרה פיתוח ,  30.12.2018ביום  .2. (18533-06-19א "ת)₪ 

 50מ במכתב אל הנאמן בבקשה להשיב לה את הפיקדון בסך של "וייזום בע

, לאחרונה.3. שהעמידה במסגרת הצעתה לרכישת מניות החברה₪ מיליון 

במסגרתן נדונה אפשרות , התקיימו שיחות בין עורכי הדין של הצדדים

לפיה כלל המחלוקות , שכפופה לאישור מחזיקי אגרות החוב, להצעה דיונית

יופנו להליך גישור שינוהל על ידי מי שיבחר , בין הצדדים בנושא הפיקדונות

ככל . בהסכמה בין הנציגות והחברה מצד אחד לדור אלון ובן משה מצד שני

מבוטלתללא המלצהשהליך הגישור יצליח להביא את הצדדים לה

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104800.0005/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

עם המציע , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן. 8

אשר הצעת ההסדר מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר 

ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר . שלהלן (כולל)11- 8המפורטות בסעיפים 

ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ) מהקולות כאמור 50%לא תקבל מעל 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי , ( לעיל6ההחלטה בסעיף 

בכוונת הנאמן לקצר . ההצעות אשר זכו לתמיכה  הגבוהה ביותר בלבד

כך שהיא תתבצע בתוך שני ימי , מועדים לכינוס אסיפת הצבעה נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום )עסקים בלבד לאחר זימון אסיפת ההצבעה 

להורות לנאמן לנהל משא : נוסח ההחלטה.   (תוצאות ההצבעה באסיפה זו

הצעת : אשר משמעו" הסדר לפידות"על , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, ומתן

אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום , מ"לפידות קפיטל בע

 27.8.2019-  ו21.8.2019, 19.8.2019, 15.8.2019, 14.8.2019

, 2019-01-086347, 2019-01-085450, 2019-01-084508: אסמכתאות)

-2019-01-  ו2019-01-0723962019-01-072507,2019-01-086344

או כל נוסח מעודכן אחר של הסדר לפידות או הבהרה  (בהתאמה- 088783

אופן ההצבעה של : יובהר כי.   אשר יפורסם עד למועד נעילת ההצבעות, לו

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמחזיק בעניין זה
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18:00 61104800.0005/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

עם המציע , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן. 9

אשר הצעת ההסדר מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר 

ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר . שלהלן (כולל)11- 8המפורטות בסעיפים 

ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ) מהקולות כאמור 50%לא תקבל מעל 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי , ( לעיל6ההחלטה בסעיף 

בכוונת הנאמן לקצר . ההצעות אשר זכו לתמיכה  הגבוהה ביותר בלבד

כך שהיא תתבצע בתוך שני ימי , מועדים לכינוס אסיפת הצבעה נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום )עסקים בלבד לאחר זימון אסיפת ההצבעה 

להורות לנאמן לנהל משא : נוסח ההחלטה.   (תוצאות ההצבעה באסיפה זו

. ח.הצעת י: משמעו" הסדר דמרי"על , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, ומתן

אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום , מ"דמרי בנייה ופיתוח בע

-2019-01: אסמכתאות) 21.8.2019-  ו20.8.209, 19.8.2019, 18.8.2019

071274 ,2019-01-072096 ,2019-01-086344 ,2019-01-072261 -

אשר יפורסם , או כל נוסח מעודכן של הסדר דמרי או הבהרה לו, (בהתאמה

אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה : יובהר כי.   עד למועד נעילת ההצבעות

נגדללא המלצהלא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על פי

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104800.0005/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

עם , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן. 10

המציע אשר הצעת ההסדר מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות 

ככל ואף אחת מבין הצעות . שלהלן (כולל)11- 8ההסדר המפורטות בסעיפים 

ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ) מהקולות כאמור 50%ההסדר לא תקבל מעל 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי , ( לעיל6ההחלטה בסעיף 

בכוונת הנאמן לקצר . ההצעות אשר זכו לתמיכה  הגבוהה ביותר בלבד

כך שהיא תתבצע בתוך שני ימי , מועדים לכינוס אסיפת הצבעה נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום )עסקים בלבד לאחר זימון אסיפת ההצבעה 

להורות לנאמן לנהל משא : נוסח ההחלטה.   (תוצאות ההצבעה באסיפה זו

הצעה : משמעו" הסדר גד זאבי"על  , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, ומתן

מטעמה של חברה שבמועד הביצוע של ההסדר תהיה בבעלות מלאה של 

אשר , נאמנות שהנהנים בה הם בני משפחתו הקרובה של מר גד זאבי

מיום , 14.8.2019פורסמה על ידי החברה בדיווחים מיידים מיום  

-2019-01, 2019-01-084466: אסמכתאות) 22.8.2019 ומיום 21.8.2019

או כל נוסח  (בהתאמה- 2019-01-072696, 2019-01-072597, 072261

אשר יפורסם עד למועד נעילת , מעודכן אחר של הסדר גד זאבי או הבהרה לו

נגדללא המלצהיובהר.   ההצבעות

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

מנורה ביטוח

ביטוח 

- ישיר 

השקעות 

פיננסיות 

מיוחדת12:00 10836820.1608/09/19מ"בע

 לחוק 350לאשר הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה לפי סעיף . 1

לחוק לקידום התחרות  (1)(ז)25או סעיף / ו1999-ט"התשנ, החברות

 לדוח 1.1והכל בהתאם למפורט בסעיף , 2013-ד"התשע, ולצמצום הריכוזיות

עברבעדבעד.ב"הזימון המצ

רוב 

√לא62.1מיוחד

מנורה ביטוח

ביטוח 

- ישיר 

השקעות 

פיננסיות 

מיוחדת12:00 10836820.1608/09/19מ"בע

בעבור , לאשר מחדש את הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות. 2

בתנאים המקובלים , מר אלעד אביבי במסגרת תפקידו כדירקטור בחברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.בחברה
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ח"אג15:00 11392032.0415/09/19מ"שנס בע

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

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב )החלטה מיוחדת  – 30.10.2019

, של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה

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

המועד : למועדים הבאים, 25.9.2019של החברה אשר קבוע ליום  ('סדרה ג)

מועד תשלום הריבית ידחה ליום . 24.10.2019הקובע ידחה ליום 

להלן מספר הבהרות בקשר  ("מועד הדחייה הראשונה: "להלן) 30.10.2019

דחיית המועדים בקשר , למען הסר ספק• : עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה

עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת 

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

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

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

להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין 

ובכלל זה בכל הנוגע לזכות , בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן

יודגש כי למעט השינוי • . פי הוראות השטר-לקבלת ריבית פיגורים על

עברבעדללא המלצהבמועדי תשלום הריבית כמפורט בהצעת ההחלטה לעיל לא מוצע כל שי

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

ח"אג15:00 11392032.0415/09/19מ"שנס בע

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

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

רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים 

,  לעיל1ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף  (למעט הנמנעים, בהצבעה

להסמיך את הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב 

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

 מועד 24.11.2019המועד הקובע ידחה ליום : כמפורט להלן, הראשונה

 להלן מספר הבהרות בקשר עם 30.11.2019תשלום הריבית ידחה ליום 

דחיית המועדים בקשר עם , למען הסר ספק• : הצעת ההחלטה שבסעיף זה

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

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

או בדחיית מועד התשלום ככל שתבוצע משום ויתור /הצעת ההחלטה לעיל ו

ואין בהן כדי לגרוע , או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם

או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על , מזכויות מחזיקי אגרות החוב

, סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן

עברבעדללא המלצה.פי הוראות השטר-ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על

רוב 

√לא93.78מיוחד

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

בוטלה16:00 11094950.7815/09/19וי.אן

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

דיון בנושאים . 2. החברה ולפעולות שנעשו ממועד האסיפות האחרונות

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

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

בוטלה16:00 11095030.0715/09/19וי.אן

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

√לאר.לדיוןדיוןדיון.שנעשו ממועד האסיפות האחרונות

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

בוטלה16:00 11095030.0715/09/19וי.אן

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

√לאר.לדיוןדיוןדיון.הנאמנים

מנורה ביטוח

בנק 

דיסקונט 

לישראל 

שנתית12:30 6912120.6916/09/19מ"בע

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018 בדצמבר 31



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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השקעות

מנורה ביטוח

בנק 

דיסקונט 

לישראל 

שנתית12:30 6912120.6916/09/19מ"בע

 מניות 40,000לבעלים של , 6% בשיעור של 2019לאשר דיבידנד לשנת . 2

סכום הדיבידנד הינו . כל אחת. נ.ח ע" ש0.00504בכורה צוברות בנות 

√לארוב רגילעברבעדבעד.2019 בדצמבר 31והוא צפוי להיות משולם ביום , ט" ליש24,000

מנורה ביטוח

בנק 

דיסקונט 

לישראל 

שנתית12:30 6912120.6916/09/19מ"בע

למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת . 3

ולהסמיך את דירקטוריון , משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר

באסיפה ידווח על שכר . הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים

עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים , 2018רואי החשבון המבקרים לשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעד. לחוק החברות167- ו165לפי סעיפים , נוספים

מנורה ביטוח

בנק 

דיסקונט 

לישראל 

שנתית12:30 6912120.6916/09/19מ"בע

נוי גוטלין כדירקטורית במעמד של דירקטור חיצוני -תמר בר' למנות את גב. 4

לתקופה של שלוש ,  להוראות ניהול בנקאי תקין301כהגדרתו בהוראה 

מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על . שנים

באסיפה תיבחר . 2020ולא לפני חודש מרץ , או אי התנגדותה, הבנקים

מועמדות לכהונה כדירקטור במעמד דירקטור  (2)מועמדת אחת מתוך שתי 

אשר הוצעו על ידי ,  להוראות ניהול בנקאי תקין301חיצוני כהגדרתו בהוראה 

ההצבעה לגבי כל מועמדת . הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחת . תעשה בנפרד

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי . מהמועמדות לכהונה כדירקטורית

וכן , ב" לדוח זימון האסיפה המצ2ראו סעיף , דירקטורים לדירקטוריון הבנק

√לארוב רגיללא עברנגדנגד.ההצהרות וקורות החיים של המועמדות המצורפים לדיווח מיידי זה

מנורה ביטוח

בנק 

דיסקונט 

לישראל 

שנתית12:30 6912120.6916/09/19מ"בע

במעמד של דירקטור חיצוני , כץ כדירקטורית (מירי)מרים ' למנות את גב. 5

לתקופה של שלוש ,  להוראות ניהול בנקאי תקין301כהגדרתו בהוראה 

בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על , 2020 בפברואר 1מיום , שנים

 (2)באסיפה תיבחר מועמדת אחת מתוך שתי . או אי התנגדותה, הבנקים

 301מועמדות לכהונה כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 

אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים , להוראות ניהול בנקאי תקין

המשתתפים . ההצבעה לגבי כל מועמדת תעשה בנפרד. בתאגידים בנקאיים

. בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחת מהמועמדות לכהונה כדירקטורית

 2ראו סעיף , לפרטים נוספים בקשר עם מינוי דירקטורים לדירקטוריון הבנק

וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדות , ב"לדוח זימון האסיפה המצ

√לארוב רגילעברבעדבעד.המצורפים לדיווח מיידי זה

מנורה ביטוח

בנק 

דיסקונט 

לישראל 

שנתית12:30 6912120.6916/09/19מ"בע

, לאשר את הארכת תוקפה של מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק. 6

, א לחוק החברות267בהתאם לסעיף , לדוח הזימון' ב כנספח א"המצ

לתקופה של עד שישה חודשים ממועד תום תוקפה של מדיניות התגמול 

עברבעדבעד.הנוכחית

רוב 

√לא95.43מיוחד

מנורה ביטוח

רציו 

חיפושי 

נפט 

(1992) - 

שותפות 

13:00 3940151.5716/09/19מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 שנתית 

ומיוחדת

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

-2019: אסמכתא) 26.3.2019 שפורסם ביום 31.12.2018שנסתיימה ביום 

√לאדיוןדיוןדיון .(01-025467

מנורה ביטוח

רציו 

חיפושי 

נפט 

(1992) - 

שותפות 

13:00 3940151.5716/09/19מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 שנתית 

ומיוחדת

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

לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית , המבקרים של השותפות

√לארוב רגילעברבעדבעדולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם, הבאה של השותפות
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מנורה ביטוח

רציו 

חיפושי 

נפט 

(1992) - 

שותפות 

13:00 3940151.5716/09/19מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 שנתית 

ומיוחדת

פיתוחם , או גז/לאשר את השתתפות השותפות בפעולות חיפושי נפט ו

כמפורט בדוח זימון האסיפה ובדברי ההסבר , והפקתם בשטח הרישיונות

כך ,  להסכם השותפות5.1לתקן את סעיף  (א): ולצורך זה, להצעת ההחלטה

 יכללו ברשימת הפרויקטים 53- ו52, 48, 47, 46, 45, 40, 39שרישיונות 

כך , לאשר שינוי ביעוד כספי השותפות (ב)- ו; הנזכרים בסעיף האמור

יוכלו לשמש גם , כפי שתהיינה מעת לעת, שיתרותיה הכספיות של השותפות

, 46, 45, 40, 39פיתוח והפקה במסגרת רישיונות , לצורך פעולות חיפוש

עברבעדבעד.53- ו52, 48, 47

רוב 

√לא84.31מיוחד

מנורה ביטוח

ישפרו 

חברה 

ישראלית 

להשכרת 

מבנים 

ח"אג16:00 74300690.7016/09/19מ"בע

מתן הוראות לנאמן באשר לדרך התגובה לבקשת החברה לאישור פדיון . 1

 שעיקרו 15.8.2019בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום . א: מוקדם רקע

הודעה על פניה לבית המשפט בבקשה לאישור פידיון מוקדם של מלוא 

אגרות החוב שהונפקו לציבור על ידי החברה לפי הוראות חוק הריכוזית 

 אסיפת מחזיקים לשם דיון 22.8.2019התקיימה ביום , ("בקשת החברה")

, לאחר כינוסה של אסיפת ההתייעצות כאמור. ב. ל"והתייעצות בנושא הנ

הודיעה החברה לנאמן על הסכמתה להוספת התנאי הבא להוראות הפדיון 

המוקדם וזאת על מנת להניח את דעתם של מחזיקי אגרות החוב כי יקבלו 

פיצוי במקרה של עלייה במדד המחירים לצרכן עד למועד הפדיון בפועל וכי 

ככל שביצוע הפידיון המוקדם : "הפדיון יבוצע במועד הקרוב ביותר האפשרי

בהתאם לבקשה שהוגשה על ידי החברה  ('סדרה ב)המלא של אגרות החוב 

, ("הבקשה") לבית המשפט המחוזי בתל אביב 2019 באוגוסט 15ביום 

לסכום הפידיון המוקדם כפי , 2019 באוקטובר 15יתרחש בפועל לאחר יום 

יתווספו , ח ערך נקוב" ש1אגורות לכל 128.4קרי סך של , שצויין בבקשה

בין מדד הבסיס , (ככל שיהיו)הפרשים בשל שינוי במדד המחירים לצרכן 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה20מדד חודש יוני , קרי) 2019 באוגוסט 14שהינו המדד הידוע ביום 

מנורה ביטוח

הום סנטר 

עשה )

זאת 

 (בעצמך

18:00 37800387.3816/09/19מ"בע

ח ללא "אג

עברבעדללא המלצה)''סדרה א(דחיית מועד תשלום קרן למחזיקי אגרות החוב . . 1התכנסות

רוב 

√לא98.56מיוחד

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

מיוחדת14:30 11042800.2718/09/19מ"ה בע

אשרור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים . 1

√לארוב רגילעברבעדבעדונושאי משרה

√לארוב רגילעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. David Kostman as a director. 1שנתית15:00 2730110.3618/09/19מ"נייס בעמנורה ביטוח

שנתית15:00 2730110.3618/09/19מ"נייס בעמנורה ביטוח

2 .To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a 

directorלארוב רגילעברבעדבעד√

שנתית15:00 2730110.3618/09/19מ"נייס בעמנורה ביטוח

3 .To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as 

a directorלארוב רגילעברבעדבעד√

√לארוב רגילעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director. 4שנתית15:00 2730110.3618/09/19מ"נייס בעמנורה ביטוח

שנתית15:00 2730110.3618/09/19מ"נייס בעמנורה ביטוח

5 .To approve the reelection of Mr. Joseph (Joe) Cowan as a 

directorלארוב רגילעברבעדבעד√

שנתית15:00 2730110.3618/09/19מ"נייס בעמנורה ביטוח

6 .To approve the reelection of Mr. Dan Falk as an outside 

directorבעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד
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שנתית15:00 2730110.3618/09/19מ"נייס בעמנורה ביטוח

7 .To approve the reelection of Ms. Yocheved Dvir as an outside 

directorבעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

בעדבעדTo approve an amendment of Executive Equity Award Caps. 8שנתית15:00 2730110.3618/09/19מ"נייס בעמנורה ביטוח

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

שנתית15:00 2730110.3618/09/19מ"נייס בעמנורה ביטוח

9 .To approve an amendment of Non-Executive Directors’ Equity 

Award Capsבעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

שנתית15:00 2730110.3618/09/19מ"נייס בעמנורה ביטוח

10 .To re-appoint the Company’s independent auditors and to 

authorize the Board to set their remunerationלארוב רגילעברבעדבעד√

√לאר.לדיוןדיוןדיוןThe consideration of the annual financial statements. 11שנתית15:00 2730110.3618/09/19מ"נייס בעמנורה ביטוח

מנורה ביטוח

גמול 

חברה 

להשקעות 

ח"אג16:00 11167552.5818/09/19מ"בע

: אישור הסכם פשרה בין בעל התפקיד למר יצחק גוילי נוסח ההחלטה. 1

לאישור , ד פיני יניב"עו, להורות לנאמן שלא להתנגד לבקשת בעל התפקיד

, כמפורט בבקשת בעל התפקיד, הסכם פשרה בינו לבין מר יצחק גוילי

יובהר כי ככל שההחלטה בסעיף זה . לכתב ההצבעה' נספח ג- המצורפת כ

אין בכך כדי למנוע מבעל התפקיד מלהגיש את , לא תתקבל ברוב הנדרש

יפעל הנאמן , הבקשה המצורפת לבית המשפט המוסמך ובמקרה כזה

להגשת התנגדות מטעם מחזיקי אגרות החוב לבקשת בעל התפקיד לאישור 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון . הסכם הפשרה

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

√לארוב רגילעברנגדללא המלצה.ל"בלתי נפרד מההחלטה הנ

מנורה ביטוח

תיא 

חברה 

להשקעות 

מיוחדת15:00 7960111.6219/09/19מ"בע

בתו של מר , דפנה גניגר' אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב

בתפקיד מנהלת שיווק , ל החברה"עמירם גניגר בעל השליטה בחברה ומנכ

עברבעדבעד.2019 בספטמבר 19לתקופה של שלוש שנים החל מיום , ופיתוח עסקי

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

צור שמיר 

אחזקות 

שנתית12:00 7300100.6922/09/19מ"בע

לתקופת , יק'מר יוסי קוצ, ר הדירקטוריון"לאשר את חידוש מינויו של יו. 1

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

מנורה ביטוח

צור שמיר 

אחזקות 

שנתית12:00 7300100.6922/09/19מ"בע

לתקופת , שנידמן (מוקי)מר משה , לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור. 2

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

מנורה ביטוח

צור שמיר 

אחזקות 

שנתית12:00 7300100.6922/09/19מ"בע

לתקופת כהונה , מר דורון שנידמן, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור. 3

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

מנורה ביטוח

צור שמיר 

אחזקות 

שנתית12:00 7300100.6922/09/19מ"בע

לתקופת כהונה , דני בן שחר' פרופ, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור. 4

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

מנורה ביטוח

צור שמיר 

אחזקות 

שנתית12:00 7300100.6922/09/19מ"בע

, מר ירום אריאב, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי. 5

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

צור שמיר 

אחזקות 

שנתית12:00 7300100.6922/09/19מ"בע

, רואי חשבון, לאשר את מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר. 6

 ולתקופה שעד האסיפה 2019כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

צור שמיר 

אחזקות 

שנתית12:00 7300100.6922/09/19מ"בע

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה . 7

דיוןדיוןדיון.2018 בדצמבר 31ביום 

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

מגדל 

אחזקות 

ביטוח 

ופיננסים 

מיוחדת12:00 10811650.3622/09/19מ"בע

מינוי מר שלמה הנדל לדירקטור חיצוני בחברה בהתאם להוראות סעיפים 

מוצע לאשר את מינויו של מר שלמה , לחוק החברות (א) 245- ו (א) 239

לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים , כדירקטור חיצוני בחברה, הנדל

זאת בהתאם להמלצת , שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית

עברבעדבעד.15.8.2019דירקטוריון החברה מישיבתו ביום 

רוב 

√לא95.22מיוחד

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

√לארוב רגילמבוטלתמבוטלתמבוטלת.מינוי מחדש כדירקטור של מר גיל בינו המכהן כדירקטור בחברה. 1בוטלה15:00 7630110.3723/09/19מ"בע

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

√לארוב רגילמבוטלתמבוטלתמבוטלת.מינוי מחדש כדירקטור של מר גארי סטוק המכהן כדירקטור בחברה. 2בוטלה15:00 7630110.3723/09/19מ"בע

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

בוטלה15:00 7630110.3723/09/19מ"בע

דפנה בינו אור המכהנת כדירקטורית ' מינוי מחדש כדירקטורית של גב. 3

√לארוב רגילמבוטלתמבוטלתמבוטלת.בחברה

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

√לארוב רגילמבוטלתמבוטלתמבוטלת.מינוי מחדש כדירקטור של מר הרי קופר המכהן כדירקטור בחברה. 4בוטלה15:00 7630110.3723/09/19מ"בע

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

בוטלה15:00 7630110.3723/09/19מ"בע

דבי ספיריה המכהנת כדירקטורית ' מינוי מחדש כדירקטורית של גב. 5

√לארוב רגילמבוטלתמבוטלתמבוטלת.בחברה

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

בוטלה15:00 7630110.3723/09/19מ"בע

 סומך חייקין כרואי החשבון KPMGח ''אישור מינויו של משרד רו. 6

בהתאם , המבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

√לארוב רגילמבוטלתמבוטלתמבוטלת.להיקף השירותים שיינתנו על ידו

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

מבוטלתמבוטלתמבוטלת.2018דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת . 7בוטלה15:00 7630110.3723/09/19מ"בע

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

בוטלה15:00 7630110.3723/09/19מ"בע

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

מבוטלתמבוטלתמבוטלת.2018 בדצמבר 31

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

בוטלה15:00 7630110.3723/09/19מ"בע

רותי סולומון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת ' למנות את גב

מבוטלתמבוטלתמבוטלת.2019 בנובמבר 10 שנים החל מיום 3

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

. י.ב.י.פ

אחזקות 

בוטלה15:00 7630110.3723/09/19מ"בע

אישור מדיניות התגמול של החברה כמפורט בדוח זימון האסיפה . 10

מבוטלתמבוטלתמבוטלת.המצורף

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

אלון 

חיפושי גז 

טבעי 

מיוחדת14:00 11176880.0824/09/19מ"בע

, אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם בעלת השליטה בחברה. 1

 26לתקופה של שלוש שנים החל מיום , מ"אלון חברת הדלק לישראל בע

עברבעדבעד.בהתאם לתנאים המפורטים בדוח הזימון, 2019באוגוסט 

רוב 

√לא92.42מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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15:45 11130340.1424/09/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

התייעצות

 דיווח אודות המשא ומתן להסדר בין 1.1: על סדר יומה של האסיפה. 1

 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב 1.2. החברה למחזיקי אגרות החוב

√לאר.לדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמנים ו"בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע

15:45 11432700.1424/09/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

התייעצות

 דיווח אודות המשא ומתן להסדר בין 1.1: על סדר יומה של האסיפה. 1

 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב 1.2. החברה למחזיקי אגרות החוב

√לאר.לדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמנים ו"בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע

ח"אג18:00 11130340.1424/09/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

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

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

, (15.10.2019ויום התשלום קבוע ליום ) 03.10.2019בגינן הינו ביום 

יום התשלום ידחה . 201911.05.המועד הקובע ידחה ליום : למועדים הבאים

 הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר 201911.19.ליום 

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

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

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

כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה 

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

או טענה ואין בה כדי /ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ו

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

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

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי . התחייבויות החברה במועדן

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

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

רוב 

√לא100מיוחד

ח"אג18:00 11130340.1424/09/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

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

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

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

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

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

.  לעיל1.1בנוסף לדחיה כמפורט בסעיף  (באופן מצטבר) יום 60יעלה על 

הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר על פי הוראות 

כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית , יודגש. שטר הנאמנות על תיקוניו

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

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

למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין 

משום ויתור או מחילה , או בהחלטה באם תתקבל/ו, בהצעת ההחלטה כאמור

או טענה ואין בה כדי לגרוע מזכויות /של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ו

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

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

עברבעדללא המלצהההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבו. החברה במועדן

רוב 

√לא74.94מיוחד

מנורה ביטוח

וילי פוד 

השקעות 

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר צבי ויליגר כדירקטור בחברה. 1שנתית12:00 3710132.2325/09/19מ"בע

מנורה ביטוח

וילי פוד 

השקעות 

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר יוסף ויליגר כדירקטור בחברה. 2שנתית12:00 3710132.2325/09/19מ"בע

מנורה ביטוח

וילי פוד 

השקעות 

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר גיל הוכבוים כדירקטור בחברה. 3שנתית12:00 3710132.2325/09/19מ"בע
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מנורה ביטוח

וילי פוד 

השקעות 

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר בן ציון סאו כדירקטור בחברה. 4שנתית12:00 3710132.2325/09/19מ"בע

מנורה ביטוח

וילי פוד 

השקעות 

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר יעקב נבון כדירקטור בחברה. 5שנתית12:00 3710132.2325/09/19מ"בע

מנורה ביטוח

וילי פוד 

השקעות 

שנתית12:00 3710132.2325/09/19מ"בע

 זיו האפט כרואה החשבון המבקר של BDOמינוי מחדש של משרד . 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

וילי פוד 

השקעות 

שנתית12:00 3710132.2325/09/19מ"בע

אביטל בר דיין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש ' מינוי גב. 7

עברבעדבעד.שנים החל ממועד אישור האסיפה

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

וילי פוד 

השקעות 

שנתית12:00 3710132.2325/09/19מ"בע

מינוי מר זיו עירוני כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה בת . 8

עברבעדבעד.2019 בדצמבר 15שלוש שנים החל מיום 

רוב 

√לא91.68מיוחד

מנורה ביטוח

וילי פוד 

השקעות 

שנתית12:00 3710132.2325/09/19מ"בע

מינוי מר רני כץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה ראשונה בת שלוש שנים 

מבוטלתללא המלצה.2019 בדצמבר 15החל מיום 

הורד 

מסדר 

√לאר.להיום

מנורה ביטוח

וילי פוד 

השקעות 

√לאדיוןדיוןדיון.2018 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום . 10שנתית12:00 3710132.2325/09/19מ"בע

מנורה ביטוח

וילי פוד 

השקעות 

שנתית12:00 3710132.2325/09/19מ"בע

מינוי מר דורון גרופר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה ראשונה בת . . 11

לא עברנגדנגד.2019 בדצמבר 15שלוש שנים החל מיום 

רוב 

√לא91.29מיוחד

מנורה ביטוח

חברת 

הכשרת 

הישוב 

בישראל 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018דיון בדוחות הכספיים לשנת שנתית12:00 6120101.0025/09/19מ"בע

מנורה ביטוח

חברת 

הכשרת 

הישוב 

בישראל 

√לארוב רגילעברנגדנגדמינוי דירקטורים. 2שנתית12:00 6120101.0025/09/19מ"בע

מנורה ביטוח

חברת 

הכשרת 

הישוב 

בישראל 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי רואי חשבון וקביעת שכרם. 3שנתית12:00 6120101.0025/09/19מ"בע

מנורה ביטוח

מגדל 

אחזקות 

ביטוח 

ופיננסים 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2018קבלת הדוחות הכספים של החברה לשנת שנתית12:00 10811650.3525/09/19מ"בע



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה
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שנתית12:00 10811650.3525/09/19מ"בע

מר  (שאינו דירקטור חיצוני)בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.שלמה אליהו

מנורה ביטוח

מגדל 

אחזקות 

ביטוח 

ופיננסים 

שנתית12:00 10811650.3525/09/19מ"בע

ר "ד (שאינו דירקטור חיצוני)לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה . 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.גבריאל פיקר

מנורה ביטוח

מגדל 

אחזקות 

ביטוח 

ופיננסים 

שנתית12:00 10811650.3525/09/19מ"בע

מר  (שאינו דירקטור חיצוני)לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה . 4

√לארוב רגילעברבעדבעדעזריאל מוסקוביץ

מנורה ביטוח

מגדל 

אחזקות 

ביטוח 

ופיננסים 

שנתית12:00 10811650.3525/09/19מ"בע

מר  (שאינו דירקטור חיצוני)לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה . 5

√לארוב רגילעברבעדבעדאריה מינטקביץ

מנורה ביטוח

מגדל 

אחזקות 

ביטוח 

ופיננסים 

√לארוב רגילעברבעדבעדר דירקטוריון החברה"בחירה מחדש של מר שלמה אליהו לתפקיד יו. 6שנתית12:00 10811650.3525/09/19מ"בע

מנורה ביטוח

מגדל 

אחזקות 

ביטוח 

ופיננסים 

שנתית12:00 10811650.3525/09/19מ"בע

בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים והסמכת דירקטוריון החברה . 7

√לארוב רגילעברבעדבעדלקבוע את שכרם

מנורה ביטוח

ויזל -פוקס

עברבעדבעד2020-2022אישור מדיניות תגמול לשנים . 1מיוחדת13:00 10870220.5925/09/19מ"בע

רוב 

√לא72.83מיוחד

מנורה ביטוח

ויזל -פוקס

מיוחדת13:00 10870220.5925/09/19מ"בע

ל החברה ובעל שליטה בחברה "עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מנכ. 2

וכן הארכת הסכם , 2020בהתאם לתגמול המוצע במדיניות תגמול 

עברבעדבעד לדוח2ההתקשרות עמו כמפורט בסעיף 

רוב 

√לא82.69מיוחד

מנורה ביטוח

ויזל -פוקס

מיוחדת13:00 10870220.5925/09/19מ"בע

עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מר אסף ויזל בעל שליטה בחברה . 3

וכן הארכת הסכם , 2020בהתאם לתגמול המוצע במדיניות תגמול 

עברבעדבעד לדוח2ההתקשרות עמו כמפורט בסעיף 

רוב 

√לא90.66מיוחד

מנורה ביטוח

ויזל -פוקס

מיוחדת13:00 10870220.5925/09/19מ"בע

עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מר אלעד ורד קרובו של בעל שליטה . 4

וכן הארכת הסכם , 2020בחברה בהתאם לתגמול המוצע במדיניות תגמול 

עברבעדבעד לדוח2ההתקשרות עמו כמפורט בסעיף 

רוב 

√לא90.95מיוחד

מנורה ביטוח

ויזל -פוקס

מיוחדת13:00 10870220.5925/09/19מ"בע

קרובה של בעל , מיכל ריבקינד פוקס' עדכון תנאי הכהונה והעסקה של גב. 5

וכן הארכת , 2020בהתאם לתגמול המוצע במדיניות תגמול , שליטה בחברה

עברבעדבעד לדוח2הסכם ההתקשרות עמה כמפורט בסעיף 

רוב 

√לא90.66מיוחד

מנורה ביטוח

ויזל -פוקס

מיוחדת13:00 10870220.5925/09/19מ"בע

דירקטור ובעל שליטה , הארכת תוקפו של כתב השיפוי למר אברהם פוקס. 6

עברבעדבעד לדוח3 כמפורט בסעיף 1.1.2020לשלוש שנים החל מיום , בחברה

רוב 

√לא99.99מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 
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מנורה ביטוח

ויזל -פוקס

מיוחדת13:00 10870220.5925/09/19מ"בע

, בעל שליטה בחברה, הארכת תוקפו של כתב השיפוי למר הראל ויזל. 7

עברבעדבעד לדוח3 כמפורט בסעיף 1.1.2020לשלוש שנים החל מיום , ל"דירקטור ומנכ

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

ויזל -פוקס

מיוחדת13:00 10870220.5925/09/19מ"בע

, בעל שליטה בחברה, הארכת תוקפו של כתב השיפוי למר אסף ויזל. 8

עברבעדבעד לדוח3 כמפורט בסעיף 1.1.2020לשלוש שנים החל מיום 

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

ויזל -פוקס

מיוחדת13:00 10870220.5925/09/19מ"בע

ל בתחום "משנה למנכ, הארכת תוקפו של כתב השיפוי למר אלעד ורד. 9

לשלוש שנים החל מיום , הרכש והלוגיסטיקה וקרוב של בעל שליטה בחברה

עברבעדבעד לדוח3 כמפורט בסעיף 1.1.2020

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

ויזל -פוקס

מיוחדת13:00 10870220.5925/09/19מ"בע

לית רשת "מנכ, מיכל ריבקינד פוקס' הארכת תוקפו של כתב השיפוי לגב. 10

TCP1.1.2020לשלוש שנים החל מיום ,  וקרובה של בעל שליטה בחברה 

עברבעדבעד לדוח3כמפורט בסעיף 

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

ויזל -פוקס

מיוחדת13:00 10870220.5925/09/19מ"בע

שלא בהתאם למדיניות , מר מייקי בן ארי, עדכון שכר קבוע לנושא משרה. 11

עברבעדבעד לדוח4 כמפורט בסעיף 2017תגמול 

רוב 

√לא91.43מיוחד

מנורה ביטוח

ויזל -פוקס

מיוחדת13:00 10870220.5925/09/19מ"בע

בעל שליטה בחברה , עדכון שכרו החודשי הקבוע של מר אסף ויזל. 12

 כמפורט 2017ל רשת פוקס ישראל שלא בהתאם למדיניות תגמול "ומנכ

עברבעדבעד לדוח5בסעיף 

רוב 

√לא86.36מיוחד

מנורה ביטוח

ויזל -פוקס

מיוחדת13:00 10870220.5925/09/19מ"בע

קרובו של בעל שליטה כמפורט , פניק'אישור תנאי העסקתו של תומר צ. 13

עברבעדבעד לדוח6בסעיף 

רוב 

√לא95.73מיוחד

מנורה ביטוח

ויזל -פוקס

מיוחדת13:00 10870220.5925/09/19מ"בע

בהתאם , מר אבי זלדמן, ר הדירקטוריון"אישור עדכון הגמול החודשי ליו. 14

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח7 כמפורט בסעיף 2020למדיניות תגמול 

מנורה ביטוח

ויזל -פוקס

מיוחדת13:00 10870220.5925/09/19מ"בע

, למר אסף ויזל (RSU) יחידות מניה חסומות 4,906הצעה פרטית של . 15

עברבעדבעד לדוח8ל רשת פוקס ישראל כמפורט בסעיף "בעל שליטה ומנכ

רוב 

√לא81.31מיוחד

מנורה ביטוח

ויזל -פוקס

מיוחדת13:00 10870220.5925/09/19מ"בע

, למר אלעד ורד (RSU) יחידות מניה חסומות 4,906הצעה פרטית של . 16

עברבעדבעד לדוח8ל וקרוב של בעל שליטה בחברה כמפורט בסעיף "משנה למנכ

רוב 

√לא81.43מיוחד

מנורה ביטוח

ויזל -פוקס

מיוחדת13:00 10870220.5925/09/19מ"בע

מיכל ' לגב (RSU) יחידות מניה חסומות 4,906הצעה פרטית של . 17

וקרובה של בעל שליטה בחברה , TCPלית רשת "מנכ, ריבקינד פוקס

עברבעדבעד לדוח8כמפורט בסעיף 

רוב 

√לא81.43מיוחד

מנורה ביטוח

ויזל -פוקס

מיוחדת13:00 10870220.5925/09/19מ"בע

, להראל ויזל (RSU) יחידות מניה חסומות 104,483הצעה פרטית של . 18

עברבעדבעד לדוח9ל ובעל שליטה כמפורט בסעיף "מנכ

רוב 

√לא73.32מיוחד

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

נכסים 

מיוחדת14:00 10913540.7025/09/19מ"בע

 לחוק 20אישור תיקון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון . 1

לאשר תיקון למדיניות התגמול של נושאי : החברות נוסח ההחלטה המוצעת

אשר אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום , המשרה בחברה

ועודכנה באסיפת בעלי המניות של ,  שנים3 למשך תקופה של 11.5.2017

עיקרי . ("מדיניות התגמול: "להלן) 1.7.2019 וביום 30.4.2019החברה מיום 

 להלן ונכללים במסמך 2.1התיקון למדיניות התגמול מפורטים בסעיף 

לדוח זימון האסיפה והינו מסומן ' מדיניות התגמול המתוקן המצורף כנספח א

על מי . 1.7.2019ביחס למסמך מדיניות התגמול שעודכנה לאחרונה ביום 

בשינויים ,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , שיש לו עניין אישי בנושא

לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני , המחויבים

אם יש לו עניין אישי באישור , או על גבי כתב ההצבעה, ההצבעה באסיפה

בעל ; בעל שליטה בחברה: על בעל מניה לציין האם הוא. ההחלטה אם לאו

העדרה /מי שלא סימן קיומה. משקיע מוסדי; נושא משרה בכירה; עניין אישי

עברבעדבעד.של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין

רוב 

√לא82.78מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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נכסים 

מיוחדת14:00 10913540.7025/09/19מ"בע

אישור מתן כתבי שיפוי חדשים לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה נוסח . 2

ב לדוח זימון האסיפה כנספח "לאשר כי כתב השיפוי המצ: ההחלטה המוצעת

יחליף את כתב השיפוי הקיים הנוהג בחברה ומוענק על ידי החברה ' ב

מעת , כפי שיהיו, לדירקטורים וליתר נושאי המשרה בחברה המכהנים בה

והכל ביחס לעילות שאירעו ממועד אישור , ל החברה"לרבות מנכ, לעת

מובהר כי כתבי השיפוי הקודמים ימשיכו לחול ביחס . האסיפה הכללית ואילך

על מי שיש לו . (לפי העניין)לעילות אשר אירעו עד למועד האסיפה הכללית 

בשינויים ,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , עניין אישי בנושא

לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני , המחויבים

אם יש לו עניין אישי באישור , או על גבי כתב ההצבעה, ההצבעה באסיפה

בעל ; בעל שליטה בחברה: על בעל מניה לציין האם הוא. ההחלטה אם לאו

העדרה /מי שלא סימן קיומה. משקיע מוסדי; נושא משרה בכירה; עניין אישי

עברבעדבעד.של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

נכסים 

מיוחדת14:00 10913540.7025/09/19מ"בע

לאשר את תיקון תקנון : תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה המוצעת. 3

בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המצורף לדוח זימון , החברה הנוכחי

התיקונים המוצעים לנוסח התקנון ). ("התקנון: "להלן)' האסיפה כנספח ג

√לארוב רגילעברבעדבעד.(בקו תחתי' מסומנים בנספח ג, הנוכחי

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

נכסים 

מיוחדת14:00 10913540.7025/09/19מ"בע

אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה נוסח . 4

לאשר מתן , בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול: ההחלטה המוצעת

לדירקטורים ' כתבי פטור בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח ד

ל "ולרבות מנכ, מעת לעת, כפי שיכהנו בחברה, ולנושאי משרה בחברה

 לחוק 276יחולו הוראות סעיף , על מי שיש לו עניין אישי בנושא. החברה 

לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע , בשינויים המחויבים, החברות

אם יש לו עניין , או על גבי כתב ההצבעה, לחברה לפני ההצבעה באסיפה

בעל שליטה : על בעל מניה לציין האם הוא. אישי באישור ההחלטה אם לאו

מי שלא סימן . משקיע מוסדי; נושא משרה בכירה; בעל עניין אישי; בחברה

העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו /קיומה

עברבעדבעד.במניין

רוב 

√לא82.73מיוחד

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

נכסים 

מיוחדת14:00 10913540.7025/09/19מ"בע

למנות את משרד : מינוי רואי חשבון מבקרים נוסח ההחלטה המוצעת. 5

כרואה החשבון המבקר החדש של  (EY)קוסט פורר גבאי את קסירר 

בתוקף החל ממועד האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה , החברה

וזאת חלף משרד רואה חשבון סומך חייקין , השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.' זהר ושות, אלמגור, בריטמן, ומשרד רואי חשבון דלויט' ושות

מנורה ביטוח

דלק 

מערכות 

שנתית11:00 8290100.9226/09/19מ"רכב בע

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018 בדצמבר 31

מנורה ביטוח

דלק 

מערכות 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של רואה חשבון מבקר. 2שנתית11:00 8290100.9226/09/19מ"רכב בע

מנורה ביטוח

דלק 

מערכות 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מר אבי הראל לדירקטוריון החברה. 3שנתית11:00 8290100.9226/09/19מ"רכב בע

מנורה ביטוח

דלק 

מערכות 

שנתית11:00 8290100.9226/09/19מ"רכב בע

הכללת מר אבי הראל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה . 4

√לארוב רגילעברבעדבעדשל החברה

מנורה ביטוח

דלק 

מערכות 

שנתית11:00 8290100.9226/09/19מ"רכב בע

הענקת כתבי הפטור והשיפוי של החברה בנוסח החדש לנושאי המשרה . 5

√לארוב רגילעברבעדבעדבחברה



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 
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הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 
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העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

דלק 

מערכות 

עברבעדבעדהענקת כתבי הפטור והשיפוי של החברה בנוסח החדש למר גיל אגמון. 6שנתית11:00 8290100.9226/09/19מ"רכב בע

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

דלק 

מערכות 

עברבעדבעדתיקון תקנון החברה בנושא שיפוי וביטוח. 7שנתית11:00 8290100.9226/09/19מ"רכב בע

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

שטראוס 

שנתית15:00 7460160.4426/09/19מ"גרופ בע

דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה . 1

 13אשר פורסמו על ידי החברה ביום , 2018 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.ללא קבלת החלטה, (2019-01-020559: אסמכתא' מס) 2019במרץ 

מנורה ביטוח

שטראוס 

שנתית15:00 7460160.4426/09/19מ"גרופ בע

מגדל , 17מרחוב הארבעה  (KPMG)ח סומך חייקין "למנות את משרד רו. 2

עד לאסיפה , כרואי החשבון המבקרים של החברה, תל אביב, המילניום

√לארוב רגילעברבעדבעדולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

שטראוס 

שנתית15:00 7460160.4426/09/19מ"גרופ בע

עופרה שטראוס הפורשת על פי תור בהתאם ' למנות מחדש את הגב. 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.כדירקטורית בחברה, להוראות תקנון החברה

מנורה ביטוח

שטראוס 

שנתית15:00 7460160.4426/09/19מ"גרופ בע

רונית חיימוביץ הפורשת על פי תור בהתאם ' למנות מחדש את הגב. 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.כדירקטורית בחברה, להוראות תקנון החברה

מנורה ביטוח

שטראוס 

שנתית15:00 7460160.4426/09/19מ"גרופ בע

למנות מחדש את מר דוד מושביץ הפורש על פי תור בהתאם להוראות . 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.כדירקטור בחברה, תקנון החברה

מנורה ביטוח

שטראוס 

שנתית15:00 7460160.4426/09/19מ"גרופ בע

, ר דירקטוריון החברה"לאשר את הארכת תנאי הכהונה וההעסקה של יו. 6

עברבעדבעד לדוח זימון האסיפה3 כמפורט בסעיף , עופרה שטראוס' הגב

רוב 

√לא84.79מיוחד

מנורה ביטוח

שטראוס 

שנתית15:00 7460160.4426/09/19מ"גרופ בע

' המצורפת כנספח א, לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה. 7

עברבעדבעדלדוח זימון האסיפה

רוב 

√לא81.46מיוחד

מנורה ביטוח

שטראוס 

שנתית15:00 7460160.4426/09/19מ"גרופ בע

, לאשר את הארכת תוקפו של כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס. 8

לשלוש שנים נוספות החל ממועד , דירקטור בחברה וקרוב של בעל השליטה

עברבעדבעד לדוח זימון האסיפה5כמפורט בסעיף , אישור האסיפה הכללית

רוב 

√לא99.98מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג17:00 61103651.3526/09/19מ"בע

 התקבלה החלטת מחזיקי אגרות החוב של 5.9.2019ביום . רקע א. 1

,  מתוך סך המשתתפים בהצעה55%-ברוב של כ, (''כז-''סדרות כו)החברה 

לגיבוש הצעת ומסמכי  ("לפידות")מ "מ עם חברת לפידות קפיטל בע"לנהל מו

על בסיס הצעת עקרונות הסדר החוב העדכנית , הסדר נושים מלאים

שבסיומו יגישו אפריקה השקעות 1,("הצעת עקרונות ההסדר")שפורסמה 

לפידות והנאמן הודעה לבית המשפט לשם כינוס , ("החברה")מ "לישראל בע

 הפקידה לפידות 12.9.2019ביום . ב. אסיפות נושים לאישור הסדר הנושים

לשם הבטחת התחייבויותיה על פי הצעת עקרונות ₪  מיליון 30פיקדון בסך 

במסגרת הצעת עקרונות ההסדר ומסמך ההפקדה נקבע כי ככל . ג. ההסדר

 26.9.2019ולא יושלמו מסמכי הסדר מפורטים ויוגשו לבית המשפט עד ליום 

מ על "במהלך תקופה זו נוהל מו. ד. יושב סכום הפיקדון לרוכשת, (מחר)

בסיס הצעת עקרונות ההסדר והצדדים ערוכים להגיש את המסמכים המלאים 

מ על "בין היתר במסגרת המו. (26.9.19)לבית המשפט במועד הנדרש 

מסמכי ההסדר הסופיים סוכם עם לפידות כי חלף אגרות החוב המוצעות 

וכן חלף )במסגרת הצעתה יועבר תשלום במזומן למחזיקים במועד הביצוע 

 ימים לאחר 60במועד אשר יחול ₪  מיליון 60זכותה להרחיב סדרה בעד 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמועד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 
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בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג17:00 61103651.3526/09/19מ"בע

יחד עם תוצאות סדרות , אישור לאופן ספירת קולות המחזיקים באסיפה. 2

למרות כל הוראה אחרת בשטר : אגרות החוב האחרות נוסח ההחלטה

,  שעל סדר היום1.1להורות לנאמן כי ספירת הקולות בהחלטה , הנאמנות

תתבצע באופן שיספרו כלל קולות מחזיקי אגרות החוב משלושת הסדרות 

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

. ('וכח' כז', כו)בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב 

 לזימון 7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

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

עברבעדללא המלצה.ל"מההחלטה הנ

רוב 

√לא88מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג17:00 61104311.2926/09/19מ"בע

 התקבלה החלטת מחזיקי אגרות החוב של 5.9.2019ביום . רקע א. 1

,  מתוך סך המשתתפים בהצעה55%-ברוב של כ, (''כז-''סדרות כו)החברה 

לגיבוש הצעת ומסמכי  ("לפידות")מ "מ עם חברת לפידות קפיטל בע"לנהל מו

על בסיס הצעת עקרונות הסדר החוב העדכנית , הסדר נושים מלאים

שבסיומו יגישו אפריקה השקעות 1,("הצעת עקרונות ההסדר")שפורסמה 

לפידות והנאמן הודעה לבית המשפט לשם כינוס , ("החברה")מ "לישראל בע

 הפקידה לפידות 12.9.2019ביום . ב. אסיפות נושים לאישור הסדר הנושים

לשם הבטחת התחייבויותיה על פי הצעת עקרונות ₪  מיליון 30פיקדון בסך 

במסגרת הצעת עקרונות ההסדר ומסמך ההפקדה נקבע כי ככל . ג. ההסדר

 26.9.2019ולא יושלמו מסמכי הסדר מפורטים ויוגשו לבית המשפט עד ליום 

מ על "במהלך תקופה זו נוהל מו. ד. יושב סכום הפיקדון לרוכשת, (מחר)

בסיס הצעת עקרונות ההסדר והצדדים ערוכים להגיש את המסמכים המלאים 

מ על "בין היתר במסגרת המו. (26.9.19)לבית המשפט במועד הנדרש 

מסמכי ההסדר הסופיים סוכם עם לפידות כי חלף אגרות החוב המוצעות 

וכן חלף )במסגרת הצעתה יועבר תשלום במזומן למחזיקים במועד הביצוע 

 ימים לאחר 60במועד אשר יחול ₪  מיליון 60זכותה להרחיב סדרה בעד 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמועד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג17:00 61104311.2926/09/19מ"בע

יחד עם תוצאות סדרות , אישור לאופן ספירת קולות המחזיקים באסיפה. 2

למרות כל הוראה אחרת בשטר : אגרות החוב האחרות נוסח ההחלטה

,  שעל סדר היום1.1להורות לנאמן כי ספירת הקולות בהחלטה , הנאמנות

תתבצע באופן שיספרו כלל קולות מחזיקי אגרות החוב משלושת הסדרות 

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

. ('וכח' כז', כו)בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב 

 לזימון 7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

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

עברבעדללא המלצה.ל"מההחלטה הנ

רוב 

√לא88מיוחד



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"אג17:00 61104800.0026/09/19מ"בע

 התקבלה החלטת מחזיקי אגרות החוב של 5.9.2019ביום . רקע א. 1

,  מתוך סך המשתתפים בהצעה55%-ברוב של כ, (''כז-''סדרות כו)החברה 

לגיבוש הצעת ומסמכי  ("לפידות")מ "מ עם חברת לפידות קפיטל בע"לנהל מו

על בסיס הצעת עקרונות הסדר החוב העדכנית , הסדר נושים מלאים

שבסיומו יגישו אפריקה השקעות 1,("הצעת עקרונות ההסדר")שפורסמה 

לפידות והנאמן הודעה לבית המשפט לשם כינוס , ("החברה")מ "לישראל בע

 הפקידה לפידות 12.9.2019ביום . ב. אסיפות נושים לאישור הסדר הנושים

לשם הבטחת התחייבויותיה על פי הצעת עקרונות ₪  מיליון 30פיקדון בסך 

במסגרת הצעת עקרונות ההסדר ומסמך ההפקדה נקבע כי ככל . ג. ההסדר

 26.9.2019ולא יושלמו מסמכי הסדר מפורטים ויוגשו לבית המשפט עד ליום 

מ על "במהלך תקופה זו נוהל מו. ד. יושב סכום הפיקדון לרוכשת, (מחר)

בסיס הצעת עקרונות ההסדר והצדדים ערוכים להגיש את המסמכים המלאים 

מ על "בין היתר במסגרת המו. (26.9.19)לבית המשפט במועד הנדרש 

מסמכי ההסדר הסופיים סוכם עם לפידות כי חלף אגרות החוב המוצעות 

וכן חלף )במסגרת הצעתה יועבר תשלום במזומן למחזיקים במועד הביצוע 

 ימים לאחר 60במועד אשר יחול ₪  מיליון 60זכותה להרחיב סדרה בעד 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהמועד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג17:00 61104800.0026/09/19מ"בע

יחד עם תוצאות סדרות , אישור לאופן ספירת קולות המחזיקים באסיפה. 2

למרות כל הוראה אחרת בשטר : אגרות החוב האחרות נוסח ההחלטה

,  שעל סדר היום1.1להורות לנאמן כי ספירת הקולות בהחלטה , הנאמנות

תתבצע באופן שיספרו כלל קולות מחזיקי אגרות החוב משלושת הסדרות 

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

. ('וכח' כז', כו)בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב 

 לזימון 7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

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

עברבעדללא המלצה.ל"מההחלטה הנ

רוב 

√לא83מיוחד


