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ח"אג16:00 11295500.3102/10/18מ"בע

אישור מחזיקי אגרות החוב להעברת השליטה בחברה במסגרת הסדר . 1

החוב לרבוע הכחול ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב 

שעניינה העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב בגין העברת השליטה כאמור 

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של מחזיקי אגרות החוב המיוצגים )

נוסח ההחלטה המוצעת בהמשך לאישור בית המשפט המחוזי את  (בהצבעה

הכולל את הצעת הרבוע הכחול , (כהגדרתו בדוח זימון האסיפה)הסדר החוב 

לפיה עם ובכפוף להשלמת הסדר החוב , (כהגדרתה בדוח זימון האסיפה)

מחזיקי , יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה לרבוע הכחול

אגרות החוב מחליטים בזאת לאשר את העברת השליטה בחברה לרבוע 

בכפוף להשלמת )לכשזו תבוצע , חברה בשליטתו של מר מוטי בן משה, כחול

בהתאם להצעת רבוע כחול אשר אושרה על ידי בית המשפט  (הסדר החוב

וכן להורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה , המחוזי

לפירעון מיידי בגין שינוי השליטה הצפוי  ('סדרה ו)העמדת אגרות החוב 

. בחברה על פי הצעת רבוע כחול אשר אושרה על ידי בית המשפט המחוזי

 לדוח 7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה, לדוח זימון האסיפה7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, זימון האסיפה

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

נכסים 

ח"אג16:00 11295500.3102/10/18מ"בע

בשים , אישור מחזיקי אגרות החוב לעדכון סעיף העילה בשטר הנאמנות. 2

הרוב ) (ככל ויושלם)לב לשינוי השליטה הצפוי בחברה במסגרת הסדר החוב 

- הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב

נוסח ההחלטה בהמשך לאישור בית  ( לפחות מהמיוצגים בהצבעה66%

הכולל את , (כהגדרתו בדוח זימון האסיפה)המשפט המחוזי את הסדר החוב 

לפיה עם ובכפוף , (כהגדרתה בדוח זימון האסיפה)הצעת הרבוע הכחול 

להשלמת הסדר החוב יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה 

מחזיקי אגרות החוב מחליטים בזאת כי בתוקף ממועד , לרבוע הכחול

יותאמו - ולנוכח שינוי השליטה לפיו  (ככל ויושלם)השלמת הסדר החוב 

 ('סדרה ו) לשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב 7.1.12הוראות סעיף 

אפריקה "כך שבמקום , (על התוספות לו ותיקוניו) 28.2.2012שתאריכו 

ובאופן שסעיף עילת הפירעון המיידי , "מר מוטי בן משה"יכלל " השקעות

אם מר מוטי בן משה לא יהיה עוד בעל השליטה : "האמור ינוסח באופן הבא

". במישרין או בעקיפין, (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך)בחברה 

 בדוח 7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

,  בדוח זימון האסיפה7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, זימון האסיפה

עברבעדללא המלצהכחלק בלתי

רוב 

√לא97.2מיוחד

31102018 עד תאריך 01102018השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 
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ח"אג16:00 11422310.8102/10/18מ"בע

אישור מחזיקי אגרות החוב להעברת השליטה בחברה במסגרת הסדר . 1

החוב לרבוע הכחול ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב 

שעניינה העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב בגין העברת השליטה כאמור 

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של מחזיקי אגרות החוב המיוצגים )

נוסח ההחלטה המוצעת בהמשך לאישור בית המשפט המחוזי את  (בהצבעה

הכולל את הצעת הרבוע הכחול , (כהגדרתו בדוח זימון האסיפה)הסדר החוב 

לפיה עם ובכפוף להשלמת הסדר החוב , (כהגדרתה בדוח זימון האסיפה)

מחזיקי , יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה לרבוע הכחול

אגרות החוב מחליטים בזאת לאשר את העברת השליטה בחברה לרבוע 

בכפוף להשלמת )לכשזו תבוצע , חברה בשליטתו של מר מוטי בן משה, כחול

בהתאם להצעת רבוע כחול אשר אושרה על ידי בית המשפט  (הסדר החוב

וכן להורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה , המחוזי

לפירעון מיידי בגין שינוי השליטה הצפוי  ('סדרה ז)העמדת אגרות החוב 

. בחברה על פי הצעת רבוע כחול אשר אושרה על ידי בית המשפט המחוזי

 לדוח 7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה, לדוח זימון האסיפה7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, זימון האסיפה

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

נכסים 

ח"אג16:00 11422310.8102/10/18מ"בע

בשים , אישור מחזיקי אגרות החוב לעדכון סעיף העילה בשטר הנאמנות. 2

הרוב ) (ככל ויושלם)לב לשינוי השליטה הצפוי בחברה במסגרת הסדר החוב 

הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב מחזיקי אגרות החוב המחזיקים בשני 

נוסח ההחלטה בהמשך  (שליש לפחות מהקולות המשתתפים בהצבעה

כהגדרתו בדוח זימון )לאישור בית המשפט המחוזי את הסדר החוב 

, (כהגדרתה בדוח זימון האסיפה)הכולל את הצעת הרבוע הכחול , (האסיפה

לפיה עם ובכפוף להשלמת הסדר החוב יועברו אחזקותיה של אפריקה 

מחזיקי אגרות החוב מחליטים בזאת כי , השקעות בחברה לרבוע הכחול

ולנוכח שינוי השליטה לפיו  (ככל ויושלם)בתוקף ממועד השלמת הסדר החוב 

 לשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב 10.1.8יותאמו הוראות סעיף - 

מר "יכלל " אפריקה השקעות"כך שבמקום , 7.11.2017שתאריכו  ('סדרה ח)

ובאופן שסעיף עילת הפירעון המיידי האמור ינוסח באופן , "מוטי בן משה

כהגדרת )אם מר מוטי בן משה לא יהיה עוד בעל השליטה בחברה : "הבא

ההחלטה בסעיף זה ". במישרין או בעקיפין, (מונח זה בחוק ניירות ערך

ולעניין ,  בדוח זימון האסיפה7כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

כחלק בלתי נפרד ,  בדוח זימון האסיפה7יראו את האמור בסעיף , זה

עברבעדללא המלצהל"מההחלטה הנ

רוב 

√לא85.08מיוחד

מנורה ביטוח

מפעלי 

. ס.מ.פ

שנתית12:00 3150100.1703/10/18מ"מיגון בע

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה 

 31 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 2017 בדצמבר 31ביום 

√לאדיוןדיוןדיון2017בדצמבר 

מנורה ביטוח

מפעלי 

. ס.מ.פ

שנתית12:00 3150100.1703/10/18מ"מיגון בע

ח "כרו (KPMG)' אישור המשך כהונתם של משרד סומך חייקין ושות. 2

ודיווח על שכרם , עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, המבקרים של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד. אשר נקבע על ידי דירקטוריון החברה2017לשנת 

מנורה ביטוח

מפעלי 

. ס.מ.פ

שנתית12:00 3150100.1703/10/18מ"מיגון בע

בתנאים , אישור מינויו מחדש של מר דניאל בלום כדירקטור בחברה. 3

√לארוב רגילעברנגדנגד. לדוח זימון האסיפה2כאמור בסעיף 
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. ס.מ.פ

שנתית12:00 3150100.1703/10/18מ"מיגון בע

בתנאים כאמור , אישור מינויו מחדש של מר אבי בלום כדירקטור בחברה. 4

√לארוב רגילעברנגדנגד. לדוח זימון האסיפה2בסעיף 

מנורה ביטוח

מפעלי 

. ס.מ.פ

שנתית12:00 3150100.1703/10/18מ"מיגון בע

בתנאים , דבורה פרנקנטל כדירקטור בחברה' אישור מינוייה מחדש של גב. 5

√לארוב רגילעברנגדנגד. לדוח זימון האסיפה2כאמור בסעיף 

מנורה ביטוח

מפעלי 

. ס.מ.פ

שנתית12:00 3150100.1703/10/18מ"מיגון בע

בתנאים , אישור מינויו מחדש של מר יעקב יחיאלי כדירקטור בחברה. 6

√לארוב רגילעברנגדנגד. לדוח זימון האסיפה2כאמור בסעיף 

מנורה ביטוח

מפעלי 

. ס.מ.פ

שנתית12:00 3150100.1703/10/18מ"מיגון בע

בתנאים , אישור מינויו מחדש של מר גרשון בן ברוך כדירקטור בחברה. 7

√לארוב רגילעברנגדנגד. לדוח זימון האסיפה2כאמור בסעיף 

מנורה ביטוח

כלל 

תעשיות 

ביוטכנולוגי

מיוחדת14:30 11042800.3103/10/18מ"ה בע

לאשר את מינויו של מר יובל ינאי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה 

עברבעדבעד2018 בדצמבר 10החל מיום , שניה בת שלוש שנים

רוב 

√לא99.9מיוחד

מנורה ביטוח

החברה 

לישראל 

מיוחדת10:00 5760171.0004/10/18מ"בע

אשר בעלי השליטה , הארכת תוקף כתב השיפוי לנושאי המשרה בחברה. 1

בנוסח , בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור הארכת תוקפם

והכל , לדוח זימון אסיפה זה הכולל הוראת פטור מסויג' ב כנספח א"המצ

עברבעדבעד.בהתאם לפירוט בדוח זימון האסיפה

רוב 

√לא98.2מיוחד

מנורה ביטוח

אשטרום 

נכסים 

√לאדיוןדיוןדיון.2017ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדושנתית12:00 2510170.7704/10/18מ"בע

מנורה ביטוח

אשטרום 

נכסים 

שנתית12:00 2510170.7704/10/18מ"בע

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

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי , נוסבאום

√לארוב רגילעברבעדבעד.המניות של החברה

מנורה ביטוח

אשטרום 

נכסים 

שנתית12:00 2510170.7704/10/18מ"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 2510170.7704/10/18מ"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 2510170.7704/10/18מ"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 2510170.7704/10/18מ"בע

, דליה שאשו' גב (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית . 6

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

אשטרום 

נכסים 

שנתית12:00 2510170.7704/10/18מ"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
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שנתית12:00 2510170.7704/10/18מ"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 2510170.7704/10/18מ"בע

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

כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה 

√לארוב רגילעברבעדבעד.של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

בנק 

לאומי 

לישראל 

שנתית14:30 6046110.8004/10/18מ"בע

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שהסתיימה . 1

 לדוח המיידי בדבר 1.1ראו סעיף , לפרטים נוספים. 2017 בדצמבר 31ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.("הדוח המיידי: "להלן)כינוס אסיפה כללית שנתית המצורף לטופס זה 

מנורה ביטוח

בנק 

לאומי 

לישראל 

שנתית14:30 6046110.8004/10/18מ"בע

וקוסט פורר  (KPMG)למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין . 2

לתקופה שתחל , ח מבקרים משותפים של הבנק"כרו (EY)גבאי את קסירר 

ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה 

הכללית השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את 

ראו , לפרטים נוספים בקשר עם מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון. שכרם

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח המיידי1.2סעיף 

מנורה ביטוח

בנק 

לאומי 

לישראל 

שנתית14:30 6046110.8004/10/18מ"בע

למנות את מר יורם גבאי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני בהתאם . 3

מועד תחילת .  שנים3לתקופה של , 1999-ט"התשנ, לקבוע בחוק החברות

. הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה

מר יורם גבאי הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים 

חוק : "להלן) 1981-א"תשמ, (רישוי)א לחוק הבנקאות 36שמונתה לפי סעיף 

, לפקודת הבנקאות( 2- )ו( 1()א)ד11ובהתאם לקבוע בסעיפים , ("הבנקאות

כי באסיפה כללית זו עומדים , יצוין. ("פקודת הבנקאות: "להלן) 1941

בהתאם לקבוע בחוק ,  דירקטורים חיצוניים לדירקטוריון הבנק2לבחירה 

ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד . ("צ"דח: "להלן)החברות 

והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה 

ראו , לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק. צ"כדח

וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד ,  לדוח המיידי2.1- ו1.3סעיפים 

עברבעדבעד.ב"המצ

רוב 

√לא99.51מיוחד

מנורה ביטוח

בנק 

לאומי 

לישראל 

שנתית14:30 6046110.8004/10/18מ"בע

תמר גוטליב כדירקטורית במעמד של דירקטורית חיצונית ' למנות את הגב. 4

 3לתקופת כהונה נוספת של , 1999-ט"התשנ, בהתאם לקבוע בחוק החברות

מועד תחילת הכהונה הנוספת יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על . שנים

תמר גוטליב אשר סיימה תקופת כהונה ' גב. הבנקים או אי התנגדותה

 כדירקטורית חיצונית בהתאם לקבוע בחוק 2018 באוגוסט 25ראשונה ביום 

הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים , ומועמדת לבחירה מחדש, החברות

ובהתאם לקבוע , א לחוק הבנקאות36בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 

כי באסיפה כללית זו , יצוין. לפקודת הבנקאות (2)- ו (1)(א)ד11בסעיפים 

ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד . צים" דח2עומדים לבחירה 

והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה 

ראו , לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק. צ"כדח

וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמדת ,  לדוח המיידי2.1- ו1.3סעיפים 

עברבעדבעד.ב"המצ

רוב 

√לא93.32מיוחד
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שנתית14:30 6046110.8004/10/18מ"בע

למנות את מר רפאל דניאלי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני . 5

מועד .  שנים3לתקופה של , 1999-ט"התשנ, בהתאם לקבוע בחוק החברות

תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי 

מר רפאל דניאלי הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים . התנגדותה

ובהתאם לקבוע , א לחוק הבנקאות36בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 

כי באסיפה כללית זו , יצוין. לפקודת הבנקאות (2)- ו (1)(א)ד11בסעיפים 

ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד . צים" דח2עומדים לבחירה 

והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה 

ראו , לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק. צ"כדח

וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד ,  לדוח המיידי2.1- ו1.3סעיפים 

לא עברנמנעבעד.ב"המצ

רוב 

√לא65.46מיוחד

מנורה ביטוח

בנק 

לאומי 

לישראל 

שנתית14:30 6046110.8004/10/18מ"בע

ר שמואל בן צבי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני "למנות את ד. 6

 3לתקופת כהונה נוספת של , 301' כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס

תחילת הכהונה הנוספת תהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על . שנים

 2018 ביולי 29הבנקים או אי התנגדותה ותחל רטרואקטיבית החל מיום 

ר שמואל בן צבי הינו דירקטור חיצוני "ד. (תום תקופת כהונתו הראשונה)

דירקטור חיצוני : "להלן) (301' כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס)

הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים , מכהן ומועמד לבחירה מחדש ("301

ובהתאם לקבוע , א לחוק הבנקאות36בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 

לפירוט בעניין מועד סיום )לפקודת הבנקאות  (2)- ו (1)(א)ד11בסעיפים 

כי באסיפה , יצוין. ( לדוח המיידי2.1.4ראה סעיף , ר בן צבי"כהונה של ד

.  לדירקטוריון הבנק301 דירקטורים חיצוניים 2כללית זו עומדים לבחירה 

ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים 

לפרטים . 301להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני 

- ו1.4ראו סעיפים , נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק

√לארוב רגילעברנמנעבעד.ב"וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ,  לדוח המיידי2.1

מנורה ביטוח

בנק 

לאומי 

לישראל 

שנתית14:30 6046110.8004/10/18מ"בע

ר יורם טורבוביץ כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני "למנות את ד. 7

מועד .  שנים3לתקופה של , 301' כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס

תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי 

ר יורם טורבוביץ הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים "ד. התנגדותה

ובהתאם לקבוע , א לחוק הבנקאות36בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 

כי באסיפה כללית זו , יצוין. לפקודת הבנקאות (2)- ו (1)(א)ד11בסעיפים 

ההצבעה .  לדירקטוריון הבנק301 דירקטורים חיצוניים 2עומדים לבחירה 

לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור 

לפרטים נוספים בקשר . 301כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני 

 לדוח 2.1- ו1.4ראו סעיפים , עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק

√לארוב רגיללא עברבעדבעד.ב"וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ, המיידי
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למנות את מר אוהד מראני כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני . 8

מועד .  שנים3לתקופה של , 301' כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס

תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי 

מועד סיום תקופת כהונתו ) 2018,  בנובמבר1-התנגדותה ולא לפני ה

 שמסיים תקופת כהונה 301מר אוהד מראני הינו דירקטור חיצוני . (הראשונה

הוצע על ידי ,  ומועמד לבחירה מחדש2018 באוקטובר 31ראשונה ביום 

א לחוק 36הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 

. לפקודת הבנקאות (2)- ו (1)(א)ד11ובהתאם לקבוע בסעיפים , הבנקאות

 301 דירקטורים חיצוניים 2כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה , יצוין

ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים . לדירקטוריון הבנק

בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני 

ראו , לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק. 301

וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד ,  לדוח המיידי2.1- ו1.4סעיפים 

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב"המצ

מנורה ביטוח

אלרוב 

ן "נדל

ומלונאות 

שנתית16:00 3870190.1004/10/18מ"בע

כרואי החשבון המבקרים ' ח סומך חייקין ושות"מינוי מחדש של משרד רו. 1

הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע , של החברה כאשר בהתאם לתקנון החברה

√לארוב רגילעברבעדבעדאת שכרם

מנורה ביטוח

אלרוב 

ן "נדל

ומלונאות 

שנתית16:00 3870190.1004/10/18מ"בע

אישור מינויו מחדש של מר אלפרד אקירוב המכהן במועד זה כחבר . 2

דירקטוריון החברה אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת 

√לארוב רגילעברבעדבעד.כדירקטור בחברה

מנורה ביטוח

אלרוב 

ן "נדל

ומלונאות 

שנתית16:00 3870190.1004/10/18מ"בע

אישור מינויו מחדש של מר איתן רף המכהן במועד זה כחבר דירקטוריון .3

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, החברה אשר אינו דירקטור חיצוני

מנורה ביטוח

אלרוב 

ן "נדל

ומלונאות 

שנתית16:00 3870190.1004/10/18מ"בע

ענת לוין המכהנת במועד זה כחברת '' אישור מינויה מחדש של הגב.4

לתקופת כהונה נוספת , דירקטוריון החברה אשר אינה דירקטורית  חיצונית

√לארוב רגילעברבעדבעד.כדירקטורית בחברה

מנורה ביטוח

אלרוב 

ן "נדל

ומלונאות 

שנתית16:00 3870190.1004/10/18מ"בע

דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב . 5

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017 בדצמבר 31ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 
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לתקופת , מר דוד גרנות, הארכת תקופת הכהונה של הדירקטור החיצוני.6

שיחל מיום סיום הכהונה הקודמת  [*] 22.1.2020כהונה נוספת עד ליום  

מר ; (8.10.2018החל מיום , קרי)שאושרה ידי האסיפה הכללית של החברה 

דוד גרנות ימשיך להיות זכאי לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס 

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

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

כי , לרבות בהתחשב בכך, וזאת כמפורט בדיווחיה המיידים של החברה

כי המועמד , בשים לב להצהרתו של מר דוד גרנות, דירקטוריון החברה אישר

כללים בדבר )כמשמעותו בתקנות החברות " דירקטור חיצוני מומחה"הינו 

ועל כן יהא , "(תקנות הגמול )"2000-ס"תש, (גמול והוצאות לדירקטור חיצוני

זכאי לתוספת כקבוע בתקנות האמורות באופן שגמולו יהיה הסכום השווה 

כמשמעו בתוספת השנייה )לממוצע שבין הסכום המרבי לבין הסכום המזערי 

הסכום המזערי בצירוף הסכום , היינו )(לפי העניין, והשלישית לתקנות הגמול

כפי שמתעדכן מאליו מעת , (המרבי לדירקטור חיצוני מומחה חלקי שתיים

נכון ליום דיווח )וזאת בהתחשב בשינויים במדד ובדרגתה של החברה , לעת

 כדירקטור 30.6.2015כי מר דוד גרנות כיהן עד ליום , יצוין  ]*[ (''דרגה ה, זה

אלרוב ") (חברת האם של החברה)מ "בע (ישראל)רוב -חיצוני בחברת אל

 הושלמה עסקת מיזוג בין החברה לאלרוב 30.6.2015כאשר ביום , ("ישראל

אלרוב ישראל התמזגה עם ולתוך החברה ועם , ישראל אשר במסגרתה

לפרטים נוספים ראו דיווחים מידיים . השלמת המיזוג חוסלה אלרוב ישראל

באסיפה , מטעמי שמרנות וזהירות. 30.6.2015שפרסמה החברה ביום 

כי לצורך חישוב תקופת הכהונה של מר ,  הוחלט8.1.2015הכללית מיום 

גרנות בחברה תילקח בחשבון גם תקופת כהונתו של מר גרנות באלרוב 

ישראל באופן שתקופת כהונתו המצטברת של מר גרנות לא תעלה על תשע 

צ " שהינו מועד תחילת כהונת מר גרנות כדח23.1.2011שנים החל מיום 

לכל , צ בחברה תסתיים"ולפיכך תקופת כהונתו כדח, באלרוב ישראל

עברבעדבעד.22.1.2020ביום , המאוחר

רוב 

√לא99.76מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2017ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדושנתית12:00 11323150.6607/10/18מ"בע

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

שנתית12:00 11323150.6607/10/18מ"בע

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

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי , נוסבאום

√לארוב רגילעברבעדבעד.המניות של החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

שנתית12:00 11323150.6607/10/18מ"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

קבוצת 

אשטרום 

שנתית12:00 11323150.6607/10/18מ"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

קבוצת 

אשטרום 

שנתית12:00 11323150.6607/10/18מ"בע

, מר עפר זהבי (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 5

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.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

קבוצת 

אשטרום 

שנתית12:00 11323150.6607/10/18מ"בע

, מר יונתן לוי (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 6

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

שנתית12:00 11323150.6607/10/18מ"בע

, ליאורה לב' לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גב. 7

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

שנתית12:00 11323150.6607/10/18מ"בע

לאשר את חידוש מינויו של קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון . 8

כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה 

√לארוב רגילעברבעדבעד.של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

-חלל

תקשורת 

שנתית14:00 10923450.8208/10/18מ"בע

 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

√לאדיוןדיוןדיון2017

מנורה ביטוח

-חלל

תקשורת 

שנתית14:00 10923450.8208/10/18מ"בע

שאינו , מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה. 2

לתקופת כהונה נוספת החברה מבקשת , מר אבי ברגר- דירקטור חיצוני 

מידע -  לדוח זימון האסיפה הכללית 2.1.2להפנות את בעלי המניות לסעיף 

שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום , נוסף לגילוי

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

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

√לארוב רגילעברבעדבעד.קולו לא יימנה

מנורה ביטוח

-חלל

תקשורת 

שנתית14:00 10923450.8208/10/18מ"בע

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

לתקופת כהונה נוספת החברה מבקשת , מר עוזיאל דנינו- דירקטור חיצוני 

מידע -  לדוח זימון האסיפה הכללית 2.1.2להפנות את בעלי המניות לסעיף 

שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום , נוסף לגילוי

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

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

√לארוב רגילעברבעדבעד.קולו לא יימנה

מנורה ביטוח

-חלל

תקשורת 

שנתית14:00 10923450.8208/10/18מ"בע

מינוי מחדש של הדירקטורית הבלתי תלויה המכהנת כיום בדירקטוריון . 4

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

מידע נוסף -  לדוח זימון האסיפה הכללית 2.1.2את בעלי המניות לסעיף 

שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד , לגילוי

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

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

√לארוב רגילעברבעדבעד.יימנה

מנורה ביטוח

-חלל

תקשורת 

שנתית14:00 10923450.8208/10/18מ"בע

שאינו , מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה. 5

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

מידע -  לדוח זימון האסיפה הכללית 2.1.2להפנות את בעלי המניות לסעיף 

שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום , נוסף לגילוי

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

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

√לארוב רגילעברבעדבעד.קולו לא יימנה



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה
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לועדת 
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מנורה ביטוח

-חלל

תקשורת 

שנתית14:00 10923450.8208/10/18מ"בע

שאינו , מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה. 6

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

מידע -  לדוח זימון האסיפה הכללית 2.1.2להפנות את בעלי המניות לסעיף 

שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום , נוסף לגילוי

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

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

√לארוב רגילעברבעדבעד.קולו לא יימנה

מנורה ביטוח

-חלל

תקשורת 

שנתית14:00 10923450.8208/10/18מ"בע

 סומך חייקין כרואה החשבון KPMGמינוי מחדש של משרד רואי החשבון . 7

המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי 

 2.1.2ההתקשרות עימו החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 

שלגבי המידע הנדרש לגילוי , מידע נוסף לגילוי- לדוח זימון האסיפה הכללית 

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

לא ". הערות נוספות"או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה /ו

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

מנורה ביטוח

-חלל

תקשורת 

נגדללא המלצהמינוי מר זיו לייטמן כדירקטור בחברה. 8שנתית14:00 10923450.8208/10/18מ"בע

ננעלה 

ללא 

קבלת 

√לאר.להחלטות

מנורה ביטוח

-חלל

תקשורת 

נגדללא המלצהמינוי מר תמיר פוליקר כדירקטור בחברה. 9שנתית14:00 10923450.8208/10/18מ"בע

ננעלה 

ללא 

קבלת 

√לאר.להחלטות

מנורה ביטוח

חץ -אלוני

נכסים 

והשקעות 

14:00 3900130.3609/10/18מ"בע

שנתית 

נדחית

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.31.12.2017

מנורה ביטוח

חץ -אלוני

נכסים 

והשקעות 

14:00 3900130.3609/10/18מ"בע

שנתית 

נדחית

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

כרואה חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד , (של החברה

למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין 

√לארוב רגילעברבעדבעד2017פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 

מנורה ביטוח

חץ -אלוני

נכסים 

והשקעות 

14:00 3900130.3609/10/18מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה. 3נדחית

מנורה ביטוח

חץ -אלוני

נכסים 

והשקעות 

14:00 3900130.3609/10/18מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה. 4נדחית



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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מנורה ביטוח

חץ -אלוני

נכסים 

והשקעות 

14:00 3900130.3609/10/18מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדאדוה שרביט כדירקטור בחברה' מינוי מחדש של גב. 5נדחית

מנורה ביטוח

חץ -אלוני

נכסים 

והשקעות 

14:00 3900130.3609/10/18מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה. 6נדחית

מנורה ביטוח

חץ -אלוני

נכסים 

והשקעות 

14:00 3900130.3609/10/18מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדגתית גוברמן כדירקטור בחברה' מינוי מחדש של גב. 7נדחית

מנורה ביטוח

חץ -אלוני

נכסים 

והשקעות 

14:00 3900130.3609/10/18מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר עמוס ידלין כדירקטור בחברה. 8נדחית

מנורה ביטוח

חץ -אלוני

נכסים 

והשקעות 

14:00 3900130.3609/10/18מ"בע

שנתית 

נדחית

 לחוק 20אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה על פי תיקון . 9

עברבעדבעד("'החלטה ג") 2019-2021החברות לשנים 

רוב 

√לא83.12מיוחד

מנורה ביטוח

חץ -אלוני

נכסים 

והשקעות 

14:00 3900130.3609/10/18מ"בע

שנתית 

נדחית

שהינו בעל  (מר נתן חץ)ל החברה "אישור הסכם ניהול חדש עם מנכ. 10

 כמפורט להלן 1.1.2019שליטה בחברה לשלוש שנים שתחילתן ביום 

עברבעדבעד(" החלטה ד")

רוב 

√לא73.81מיוחד

מנורה ביטוח

חץ -אלוני

נכסים 

והשקעות 

14:00 3900130.3609/10/18מ"בע

שנתית 

נדחית

אישור תוכנית מסגרת להענקת אופציות לדירקטורים שאינם מועסקים . 11

נותני שירותים לחברה ואשר מכהנים בחברה ואלו שיכהנו בחברה /בחברה

-2019לשנים  (למעט דירקטורים מקרב בעלי השליטה וקרוביהם)מעת לעת 

√לארוב רגילעברבעדבעד("החלטה ה") 2021

מנורה ביטוח

חץ -אלוני

נכסים 

והשקעות 

14:00 3900130.3609/10/18מ"בע

שנתית 

נדחית

דירקטורית שאינה מועסקת בחברה )אדוה שרביט ' הענקת אופציות לגב. 12

בדומה לאופציות המוענקות לדירקטורים  (שהינה קרוב של בעל שליטה

עברבעדבעד("'החלטה ו")האחרים בהחלטה ה 

רוב 

√לא83.95מיוחד

מנורה ביטוח

חץ -אלוני

נכסים 

והשקעות 

14:00 3900130.3609/10/18מ"בע

שנתית 

נדחית

ר דירקטוריון "יו, אישור שינוי בתנאי התגמול של מר אביר ורטהים. 13

√לארוב רגילעברבעדבעד('החלטה ז)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

סודהסטרי

ם 

אינטרנשיו

מיוחדת14:00 11213000.1009/10/18מ"נל בע

1 .Approval of the proposed acquisition of SodaStream 

International Ltd. (the “Company”) by PepsiCo Ventures B.V .

(“Buyer”), a wholly-owned subsidiary of PepsiCo, Inc .

(“PepsiCo”), including the approval of: (i) the Agreement and 

Plan of Merger, dated as of August 20, 2018 (as it may be 

amended from time to time, the “merger agreement”), pursuant 

to which Saturn Merger Sub Ltd., a direct wholly-owned 

subsidiary of Buyer (“Merger Sub"), will merge with and into the 

Company, so that the Company will be the surviving company 

and will become a direct wholly- owned subsidiary of Buyer (the 

“merger”); (ii) the merger transaction itself; (iii) the consideration 

to be received by the shareholders of the Company in the 

merger, consisting of $144.00 per share in cash, without interest 

and less any applicable withholding taxes, for each ordinary 

share, par value NIS 0.645 per share, of the Company owned 

immediately prior to the effective time of the merger; (iv) the 

purchase by the Company of a rעברבעדבעד

רוב 

√לא99מיוחד

מנורה ביטוח

-יצוא

חברה 

להשקעות 

שנתית13:00 7040150.5710/10/18מ"בע

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון31.12.2017

מנורה ביטוח

-יצוא

חברה 

להשקעות 

שנתית13:00 7040150.5710/10/18מ"בע

הארכת כהונתו של מר זלמן שובל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור . 2

√לארוב רגילעברבעדבעדבחברה

מנורה ביטוח

-יצוא

חברה 

להשקעות 

שנתית13:00 7040150.5710/10/18מ"בע

הארכת כהונתו של מר גדעון שובל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור . 3

√לארוב רגילעברבעדבעדבחברה

מנורה ביטוח

-יצוא

חברה 

להשקעות 

שנתית13:00 7040150.5710/10/18מ"בע

ח יצחק שפונגין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור "הארכת כהונתו של רו. 4

עברבעדבעדחיצוני בחברה

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

-יצוא

חברה 

להשקעות 

√לארוב רגילעברבעדבעדד איריס ציבולסקי לדירקטורית בלתי תלויה בחברה"הארכת כהונתה של עו. 5שנתית13:00 7040150.5710/10/18מ"בע

מנורה ביטוח

-יצוא

חברה 

להשקעות 

שנתית13:00 7040150.5710/10/18מ"בע

כרואה חשבון מבקר , מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר. 6

√לארוב רגילעברבעדבעד ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו2018לחברה 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

קבוצת 

13:00 10841280.8210/10/18מ"דלק בע

שנתית 

עברבעדבעדמינוי מר שמעון דורון כדירקטור חיצוני. 1ומיוחדת

רוב 

√לא80.05מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

13:00 10841280.8210/10/18מ"דלק בע

שנתית 

ומיוחדת

מ בפוליסת ביטוח "אישור התקשרות עם הפניקס חברה לביטוח בע. 2

√לארוב רגילעברבעדבעדלאחריות נושאי משרה

מנורה ביטוח

קבוצת 

13:00 10841280.8210/10/18מ"דלק בע

שנתית 

ומיוחדת

מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של , אישור התקשרויות החברה. 3

√לארוב רגילעברבעדבעדבפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה,האסיפה הכללית

מנורה ביטוח

קבוצת 

13:00 10841280.8210/10/18מ"דלק בע

שנתית 

עברבעדבעדעדכון מדיניות התגמול של החברה. 4ומיוחדת

רוב 

√לא98.86מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

13:00 10841280.8210/10/18מ"דלק בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדר הדירקטוריון"אישור תוספת שכר ליו. 5ומיוחדת

מנורה ביטוח

דלק 

- קידוחים 

שותפות 

16:00 4750200.6010/10/18מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 מיוחדת 

עברבעדבעדמינוי מר יעקב זק לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות. 1נדחית

רוב 

√לא63.83מיוחד

מנורה ביטוח

דלק 

- קידוחים 

שותפות 

16:00 4750200.6010/10/18מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 מיוחדת 

עברבעדבעדמינוי מר עמוס ירון לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות. 2נדחית

רוב 

√לא98.99מיוחד

מנורה ביטוח

דלק 

- קידוחים 

שותפות 

16:00 4750200.6010/10/18מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 מיוחדת 

נדחית

מינוי מר איתן רוזנמן לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי . 3

לא עברנמנעבעדבשותפות

רוב 

√לא65.74מיוחד

מנורה ביטוח

אאורה 

השקעות 

ח"אג16:00 37303890.2410/10/18מ"בע

בועז , אישור הסכם הפשרה בין הנאמנים להסדר לבין מר יוסף צליח. 1

 29.12.2014ביום . א: מ רקע"משעולי וחברת נשרים ניהול ושירותים בע

ד צוריאל "החלטה לפיה ימונה עו, 2028-12-11ק "במסגרת פר, התקבלה

בועז משעולי וחברת , לביא כמגשר בין הנאמנים להסדר ובין מר יוסף צליח

 התקבלה 2.2.2015ביום , בהמשך לכך. ב. מ"נשרים ניהול ושירותים בע

השופט אורנשטיין לפיה אין טעם להמשיך בחקירות '' החלטה מפי כב

שהתנהלו עד אז שעה שמתנהל הליך גישור בין הצדדים לצורך חתימה על 

ולאור , 28.2.2018ביום . ג. ("הסכם הפשרה: "להלן)הסכם גישור מוסכם 

הזמן הרב שחלף מאז החל הליך הגישור והעובדה כי הצדדים לא הצליחו 

זומנה על ידי הנאמן אסיפה , להשיג את ההסכמות הנדרשות להסכם הפשרה

של מחזיקי אגרות החוב ובה החלטה מוצעת להורות לנאמן לפנות לבית 

המשפט המוסמך בבקשה להפסקת הליך הגישור וחידוש ההליכים 

אסיפה בעניין הפסקת הליכי הגישור וחידוש ההליכים : "להלן)המשפטיים 

האסיפה בעניין הפסקת הליכי הגישור וחידוש ההליכים . ד. ("המשפטיים

 אך נדחתה מעת לעת לאור 28.2.2018המשפטיים נקבעה בתחילה ליום 

סימנים לפיהם קיים סיכוי שהליך הגישור יוביל בסופו של דבר לחתימה על 

עברבעדללא המלצה.הסכם פשרה

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

אאורה 

השקעות 

ח"אג16:00 37303890.2410/10/18מ"בע

ד "עו)לאשר תשלום של המחצית השנייה של שכר טרחת המנהל המיוחד . 2

ח משה "רו)מ והיועץ הכלכלי "בצירוף מע ₪ 25,650בסכום של , (עדי פיגל

על אף שטרם נתקבלה החלטה , מ"בצירוף מע ₪ 16,000סכום של  (חביב

בהמשך להחלטת בית המשפט מיום : דיונית נוספת בעניין זה נוסח ההחלטה

אשר קבעה כי יתרת שכר , לזימון זה' נספח ד- המצורפת כ, 23.02.2015

טרחת המנהל המיוחד והיועץ הכלכלי תידון לאחר סיום הליך הגישור והיות 

להורות לנאמן לאגרות החוב , וטרם נתקבלה החלטה דיונית נוספת בעניין זה

ד חגי "ד עמית לדרמן ועו"עו)להסכים כי נאמני הסדר הנושים של החברה 

ישלמו מקופת ההסכם את המחצית השנייה של שכר טרחת המנהל , (אולמן

מ והיועץ הכלכלי "בצירוף מע ₪ 25,650בסכום של , (ד עדי פיגל"עו)המיוחד 

ההחלטה בסעיף זה . מ"בצירוף מע ₪ 16,000סכום של  (ח משה חביב"רו)

, ולעניין זה,  לזימון המצורף7כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 

לא עברבעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  להלן7יראו את האמור בסעיף 

רוב 

√לא39.77מיוחד

מנורה ביטוח

אדגר 

השקעות 

ופיתוח 

מיוחדת12:00 18200830.6411/10/18מ"בע

, שנידמן (מוקי)אישור מחדש של כתב פטור מאחריות לדירקטור מר משה 

 6 שנים החל מיום 3לתקופה של , הנמנה עם בעלי השליטה בחברה

עברבעדבעד.2018באוקטובר 

רוב 

√לא78.17מיוחד

מנורה ביטוח

ערד 

השקעות 

ופתוח 

תעשיה 

שנתית12:00 7310180.5214/10/18מ"בע

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

√לאר.לדיוןדיוןדיוןהכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר, 31.12.2017ביום 

מנורה ביטוח

ערד 

השקעות 

ופתוח 

תעשיה 

שנתית12:00 7310180.5214/10/18מ"בע

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

√לארוב רגילעברבעדבעדהמבקרים של החברה

מנורה ביטוח

ערד 

השקעות 

ופתוח 

תעשיה 

שנתית12:00 7310180.5214/10/18מ"בע

לתקופת , ר דירקטוריון החברה"יו, מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג. 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה

מנורה ביטוח

ערד 

השקעות 

ופתוח 

תעשיה 

שנתית12:00 7310180.5214/10/18מ"בע

מינוי מחדש של מר אברהם בן משה לתקופת כהונה נוספת כחבר . 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.בדירקטוריון החברה

מנורה ביטוח

ערד 

השקעות 

ופתוח 

תעשיה 

שנתית12:00 7310180.5214/10/18מ"בע

לתקופת  (דירקטורית בלתי תלויה)תמר גוטליב ' מינוי מחדש של גב. 5

√לארוב רגילעברבעדבעדכהונה נוספת כחברה בדירקטוריון 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

ערד 

השקעות 

ופתוח 

תעשיה 

שנתית12:00 7310180.5214/10/18מ"בע

מינוי מחדש של מר יצחק חלמיש לתקופת כהונה נוספת כחבר . 6

√לארוב רגילעברבעדבעדבדירקטוריון החברה

מנורה ביטוח

אלרן 

ן "נדל

ח"אג12:30 11246504.6014/10/18מ"בע

 דיווח והתייעצות דיווח והתייעצות בנוגע לעמדת מחזיקי אגרות החוב 1.1

 כללי דיון בנושאים 1.2. ביחס לחתימה על הסכם שכירות לנכס ברוסיה

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

מנורה ביטוח

רבוע 

כחול 

ן "נדל

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2017- ו2016דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנים שנתית15:00 10985652.0616/10/18מ"בע

מנורה ביטוח

רבוע 

כחול 

ן "נדל

שנתית15:00 10985652.0616/10/18מ"בע

כרואה החשבון  (BDO)אישור מינויו של משרד רואה החשבון זיו האפט . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

רבוע 

כחול 

ן "נדל

שנתית15:00 10985652.0616/10/18מ"בע

דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ושירותים . 3

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2017-  ו2016נוספים שהועמדו על ידיו לחברה בשנים 

מנורה ביטוח

רבוע 

כחול 

ן "נדל

שנתית15:00 10985652.0616/10/18מ"בע

 1.4כמפורט בסעיף , אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר מוטי בן משה. 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב"לדוח זימון האסיפה המצ

מנורה ביטוח

רבוע 

כחול 

ן "נדל

שנתית15:00 10985652.0616/10/18מ"בע

 לדוח 1.4כמפורט בסעיף , אישור מינוי מחדש של הדירקטור מר יניב רוג. 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב"זימון האסיפה המצ

מנורה ביטוח

רבוע 

כחול 

ן "נדל

שנתית15:00 10985652.0616/10/18מ"בע

 1.4כמפורט בסעיף , אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר עודד נגר. 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב"לדוח זימון האסיפה המצ

מנורה ביטוח

רבוע 

כחול 

ן "נדל

שנתית15:00 10985652.0616/10/18מ"בע

 1.4כמפורט בסעיף , קו'אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר אלכס סורז. 7

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב"לדוח זימון האסיפה המצ

מנורה ביטוח

רבוע 

כחול 

ן "נדל

שנתית15:00 10985652.0616/10/18מ"בע

, רן-אסתרי גילעז' אישור מינויה מחדש של הדירקטורית הבלתי תלויה גב. 8

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב" לדוח זימון האסיפה המצ1.4כמפורט בסעיף 

מנורה ביטוח

רבוע 

כחול 

ן "נדל

שנתית15:00 10985652.0616/10/18מ"בע

כמפורט בסעיף , אישור מינויו של מר רון הימן כדירקטור חיצוני בחברה. 9

עברבעדבעד.ב" לדוח זימון האסיפה המצ1.5

רוב 

√לא100מיוחד
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 3לתקופת כהונה של , למנות את מר שאול צמח כדירקטור חיצוני בחברה. 1

.  לחוק החברות245בהתאם לסעיף , 2018 בנובמבר 26שנים החל מיום 

 (2)מבין שני  (1)הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד 

 2ראה סעיף , שאול צמח או עודד גילת)מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני 

המורכבת משלושת , אשר הוצעו על ידי ועדה של דירקטוריון החברה (להלן

בהתאם , ("ועדת המינויים: "להלן)הדירקטורים החיצוניים של החברה 

 לתקנון החברה ולהיתר השליטה של החברה לשליטה בבית 20.4לתקנה 

ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה . ("היתר השליטה: "להלן)הזיקוק באשדוד 

המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים . בנפרד

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון . לכהונה כדירקטור

לא עברנגדבעד. לדוח זימון האסיפה4ראו סעיף , החברה ואופן ההצבעה באסיפה

רוב 

√לא52.42מיוחד

מנורה ביטוח

פז חברת 

הנפט 

שנתית15:00 11000070.8816/10/18מ"בע

 3לתקופת כהונה של , למנות את מר עודד גילת כדירקטור חיצוני בחברה. 2

.  לחוק החברות239בהתאם לסעיף , 2018 בנובמבר 26שנים החל מיום 

 (2)מבין שני  (1)הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד 

ראה , מר עודד גילת או מר שאול צמח)מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני 

 20.4בהתאם לתקנה , אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים ( לעיל1סעיף 

כי על פי היתר השליטה ותקנון , יצוין. לתקנון החברה ולהיתר השליטה

כהונת מר עודד גילת כדירקטור חיצוני בחברה כפופה לסיווג , החברה

ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי 

ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה .  לדוח הזימון4.1.8.5כאמור בסעיף 

המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים . בנפרד

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון . לכהונה כדירקטור

עברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה4ראו סעיף , החברה ואופן ההצבעה באסיפה

רוב 

√לא80.36מיוחד

מנורה ביטוח

פז חברת 

הנפט 

שנתית15:00 11000070.8816/10/18מ"בע

לתקופת כהונה אשר תחל , למנות את מר איציק צאיג כדירקטור בחברה. 3

במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של 

בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר , 2021החברה שתתקיים בשנת 

מועמדים  (2)מבין שני  (1)הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד . השליטה

 ( להלן4ראה סעיף - איציק צאיג או אליעזר שקדי )לכהונת דירקטור רגיל 

 לתקנון החברה 20.4אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 

כהונת מר , כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, יצוין. ולהיתר השליטה

איציק צאיג כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית 

 לדוח 4.1.8.5לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 

המשתתפים בהצבעה . ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. הזימון

לפרטים . רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור

נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה 

√לארוב רגיללא עברנגדנגד. לדוח זימון האסיפה4ראו סעיף , באסיפה
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לתקופת כהונה אשר , למנות את מר אליעזר שקדי כדירקטור בחברה. 4

תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של 

בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר , 2021החברה שתתקיים בשנת 

מועמדים  (2)מבין שני  (1)הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד . השליטה

 ( לעיל3ראה סעיף - אליעזר שקדי או איציק צאיג )לכהונת דירקטור רגיל 

 לתקנון החברה 20.4אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 

כהונת מר , כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, יצוין. ולהיתר השליטה

אליעזר שקדי כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית 

 לדוח 4.1.8.5לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 

המשתתפים בהצבעה . ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. הזימון

לפרטים . רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור

נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה 

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה4ראו סעיף , באסיפה

מנורה ביטוח

פז חברת 

הנפט 

שנתית15:00 11000070.8816/10/18מ"בע

לתקופת , למנות את מר אריק שטיינברג כדירקטור בלתי תלוי בחברה. 5

כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית 

בכפוף להוראות תקנון החברה , 2021השנתית של החברה שתתקיים בשנת 

 (2)מבין שני  (1)הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד . ולהיתר השליטה

 (חזי)אריק שטיינברג או יחזקאל )מועמדים לכהונת דירקטור בלתי תלוי 

אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה  ( להלן6ראה סעיף - אופיר

כי על פי היתר השליטה ותקנון , יצוין.  לתקנון החברה ולהיתר השליטה20.4

כהונת מר אריק שטיינברג כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני , החברה

והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 

. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד.  לדוח הזימון4.1.8.5

המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה 

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה . כדירקטור

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה4ראו סעיף , ואופן ההצבעה באסיפה

מנורה ביטוח

פז חברת 

הנפט 

שנתית15:00 11000070.8816/10/18מ"בע

לתקופת , אופיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה (חזי)למנות את מר יחזקאל . 6

כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית 

בכפוף להוראות תקנון החברה , 2021השנתית של החברה שתתקיים בשנת 

 (2)מבין שני  (1)הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד . ולהיתר השליטה

אופיר או אריק  (חזי)יחזקאל )מועמדים לכהונת דירקטור בלתי תלוי 

אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם  ( לעיל5ראה סעיף - שטיינברג

כי על פי היתר השליטה , יצוין.  לתקנון החברה ולהיתר השליטה20.4לתקנה 

כהונת מר חזי אופיר כדירקטור בחברה כפופה לסיווג , ותקנון החברה

ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי 

ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה .  לדוח הזימון4.1.8.5כאמור בסעיף 

המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים . בנפרד

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון . לכהונה כדירקטור

√לארוב רגיללא עברנגדנגד. לדוח זימון האסיפה4ראו סעיף , החברה ואופן ההצבעה באסיפה
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'  סומך חייקין ושותKPMGאישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון . 7

 ועד לכינוס האסיפה 2018כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 

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

√לארוב רגילעברבעדבעד.להיקף השירותים שיינתנו על ידו

מנורה ביטוח

פז חברת 

הנפט 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2017דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת . 8שנתית15:00 11000070.8816/10/18מ"בע

מנורה ביטוח

פז חברת 

הנפט 

שנתית15:00 11000070.8816/10/18מ"בע

 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום . 9

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2017

מנורה ביטוח

-אמפל

אמריקן 

ישראל 

קורפוריישן

ח"אג11:00 111037817/10/18(מחוקה) 

 דיווח על ידי מפרק החברה בנוגע לבקשה שהוגשה על ידו לבית המשפט 1.1

הבקשה ונספחיה . ("הבקשה") EMGלאישור מכירת מניות , בניו יורק

-2018: אסמכתא) 7.10.2018פורסמו על ידי הנאמנים באתר הבורסה ביום 

 התייעצות בנוגע לעמדת מחזיקי אגרות החוב ביחס 1.2. (10-088885

 NOTICE OF CHAPTER 7: "דהיינו, לבקשה והסעד המבוקש בה

TRUSTEE’S MOTION FOR ENTRY OF AN ORDER 

PURSUANT TO SECTION 105(a) OF THE BANKRUPTCY 

CODE, RULE 9019 OF THE FEDERAL RULES OF 

BANKRUPTCY PROCEDURE AND THIS COURT’S JULY 25 ,

2013 ORDER AUTHORIZING CHAPTER 7 TRUSTEE TO 

EXERCISE DEBTOR’S SHAREHOLDERS RIGHTS (A) 

AUTHORIZING THE TRUSTEE ON BEHALF OF THE DEBTOR 

AS THE INDIRECT CONTROLLING SHAREHOLDER OF 

MERHAV-AMPAL GROUP LTD. (“MAG”) TO PROCEED WITH 

AND EFFECTUATE A STOCK PURCHASE AGREEMENT 

WITH EMED PIPELINE B.V. AND (B) APPROVING AND 

AUTHORIZING THE TRUSTEE ON BEHALF OF THE DEBTOR 

TO EXECUTE THE RELATED SETTLEMENT DEED AMONG 

THE TRUSTEE AND EMG SETTLEMENT PARTIES". 1.3 דיון 

√לאדיוןדיוןדיון.בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב

מנורה ביטוח

-אמפל

אמריקן 

ישראל 

קורפוריישן

ח"אג11:00 112074017/10/18(מחוקה) 

דיווח על ידי מפרק החברה בנוגע לבקשה שהוגשה על ידו לבית המשפט . 1

הבקשה ונספחיה . ("הבקשה") EMGלאישור מכירת מניות , בניו יורק

-2018: אסמכתא) 7.10.2018פורסמו על ידי הנאמנים באתר הבורסה ביום 

√לאדיוןדיוןדיון.(10-088885
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ח"אג11:00 112074017/10/18(מחוקה) 

התייעצות בנוגע לעמדת מחזיקי אגרות החוב ביחס לבקשה והסעד . 2

 NOTICE OF CHAPTER 7 TRUSTEE’S: "דהיינו, המבוקש בה

MOTION FOR ENTRY OF AN ORDER PURSUANT TO 

SECTION 105(a) OF THE BANKRUPTCY CODE, RULE 9019 

OF THE FEDERAL RULES OF BANKRUPTCY PROCEDURE 

AND THIS COURT’S JULY 25, 2013 ORDER AUTHORIZING 

CHAPTER 7 TRUSTEE TO EXERCISE DEBTOR’S 

SHAREHOLDERS RIGHTS (A) AUTHORIZING THE TRUSTEE 

ON BEHALF OF THE DEBTOR AS THE INDIRECT 

CONTROLLING SHAREHOLDER OF MERHAV-AMPAL 

GROUP LTD. (“MAG”) TO PROCEED WITH AND 

EFFECTUATE A STOCK PURCHASE AGREEMENT WITH 

EMED PIPELINE B.V. AND (B) APPROVING AND 

AUTHORIZING THE TRUSTEE ON BEHALF OF THE DEBTOR 

TO EXECUTE THE RELATED SETTLEMENT DEED AMONG 

THE TRUSTEE AND EMG SETTLEMENT PARTIES."לאדיוןדיוןדיון√

מנורה ביטוח

-אמפל

אמריקן 

ישראל 

קורפוריישן

√לאדיוןדיוןדיון.דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב. 3ח"אג11:00 112074017/10/18(מחוקה) 

מנורה ביטוח

-אמפל

אמריקן 

ישראל 

קורפוריישן

ח"אג11:00 11256240.5817/10/18(מחוקה) 

 דיווח על ידי מפרק החברה בנוגע לבקשה שהוגשה על ידו לבית המשפט 1.1

הבקשה ונספחיה . ("הבקשה") EMGלאישור מכירת מניות , בניו יורק

-2018: אסמכתא) 7.10.2018פורסמו על ידי הנאמנים באתר הבורסה ביום 

 התייעצות בנוגע לעמדת מחזיקי אגרות החוב ביחס 1.2. (10-088885

 NOTICE OF CHAPTER 7: "דהיינו, לבקשה והסעד המבוקש בה

TRUSTEE’S MOTION FOR ENTRY OF AN ORDER 

PURSUANT TO SECTION 105(a) OF THE BANKRUPTCY 

CODE, RULE 9019 OF THE FEDERAL RULES OF 

BANKRUPTCY PROCEDURE AND THIS COURT’S JULY 25 ,

2013 ORDER AUTHORIZING CHAPTER 7 TRUSTEE TO 

EXERCISE DEBTOR’S SHAREHOLDERS RIGHTS (A) 

AUTHORIZING THE TRUSTEE ON BEHALF OF THE DEBTOR 

AS THE INDIRECT CONTROLLING SHAREHOLDER OF 

MERHAV-AMPAL GROUP LTD. (“MAG”) TO PROCEED WITH 

AND EFFECTUATE A STOCK PURCHASE AGREEMENT 

WITH EMED PIPELINE B.V. AND (B) APPROVING AND 

AUTHORIZING THE TRUSTEE ON BEHALF OF THE DEBTOR 

TO EXECUTE THE RELATED SETTLEMENT DEED AMONG 

THE TRUSTEE AND EMG SETTLEMENT PARTIES". 1.3 דיון 

√לאדיוןדיוןדיון.בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אמפל

אמריקן 

ישראל 

קורפוריישן

ח"אג11:00 11276790.5817/10/18(מחוקה) 

 דיווח על ידי מפרק החברה בנוגע לבקשה שהוגשה על ידו לבית המשפט 1.1

הבקשה ונספחיה . ("הבקשה") EMGלאישור מכירת מניות , בניו יורק

-2018: אסמכתא) 7.10.2018פורסמו על ידי הנאמנים באתר הבורסה ביום 

 התייעצות בנוגע לעמדת מחזיקי אגרות החוב ביחס 1.2. (10-088885

 NOTICE OF CHAPTER 7: "דהיינו, לבקשה והסעד המבוקש בה

TRUSTEE’S MOTION FOR ENTRY OF AN ORDER 

PURSUANT TO SECTION 105(a) OF THE BANKRUPTCY 

CODE, RULE 9019 OF THE FEDERAL RULES OF 

BANKRUPTCY PROCEDURE AND THIS COURT’S JULY 25 ,

2013 ORDER AUTHORIZING CHAPTER 7 TRUSTEE TO 

EXERCISE DEBTOR’S SHAREHOLDERS RIGHTS (A) 

AUTHORIZING THE TRUSTEE ON BEHALF OF THE DEBTOR 

AS THE INDIRECT CONTROLLING SHAREHOLDER OF 

MERHAV-AMPAL GROUP LTD. (“MAG”) TO PROCEED WITH 

AND EFFECTUATE A STOCK PURCHASE AGREEMENT 

WITH EMED PIPELINE B.V. AND (B) APPROVING AND 

AUTHORIZING THE TRUSTEE ON BEHALF OF THE DEBTOR 

TO EXECUTE THE RELATED SETTLEMENT DEED AMONG 

THE TRUSTEE AND EMG SETTLEMENT PARTIES". 1.3 דיון 

√לאדיוןדיוןדיון.בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב

מנורה ביטוח

-אמפל

אמריקן 

ישראל 

קורפוריישן

ח"אג11:00 11311840.5817/10/18(מחוקה) 

 דיווח על ידי מפרק החברה בנוגע לבקשה שהוגשה על ידו לבית המשפט 1.1

הבקשה ונספחיה . ("הבקשה") EMGלאישור מכירת מניות , בניו יורק

-2018: אסמכתא) 7.10.2018פורסמו על ידי הנאמנים באתר הבורסה ביום 

 התייעצות בנוגע לעמדת מחזיקי אגרות החוב ביחס 1.2. (10-088885

 NOTICE OF CHAPTER 7: "דהיינו, לבקשה והסעד המבוקש בה

TRUSTEE’S MOTION FOR ENTRY OF AN ORDER 

PURSUANT TO SECTION 105(a) OF THE BANKRUPTCY 

CODE, RULE 9019 OF THE FEDERAL RULES OF 

BANKRUPTCY PROCEDURE AND THIS COURT’S JULY 25 ,

2013 ORDER AUTHORIZING CHAPTER 7 TRUSTEE TO 

EXERCISE DEBTOR’S SHAREHOLDERS RIGHTS (A) 

AUTHORIZING THE TRUSTEE ON BEHALF OF THE DEBTOR 

AS THE INDIRECT CONTROLLING SHAREHOLDER OF 

MERHAV-AMPAL GROUP LTD. (“MAG”) TO PROCEED WITH 

AND EFFECTUATE A STOCK PURCHASE AGREEMENT 

WITH EMED PIPELINE B.V. AND (B) APPROVING AND 

AUTHORIZING THE TRUSTEE ON BEHALF OF THE DEBTOR 

TO EXECUTE THE RELATED SETTLEMENT DEED AMONG 

THE TRUSTEE AND EMG SETTLEMENT PARTIES". 1.3 דיון 

√לאדיוןדיוןדיון.בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אמפל

אמריקן 

ישראל 

קורפוריישן

ח"אג11:00 113439417/10/18(מחוקה) 

 דיווח על ידי מפרק החברה בנוגע לבקשה שהוגשה על ידו לבית המשפט 1.1

הבקשה ונספחיה . ("הבקשה") EMGלאישור מכירת מניות , בניו יורק

-2018: אסמכתא) 7.10.2018פורסמו על ידי הנאמנים באתר הבורסה ביום 

 התייעצות בנוגע לעמדת מחזיקי אגרות החוב ביחס 1.2. (10-088885

 NOTICE OF CHAPTER 7: "דהיינו, לבקשה והסעד המבוקש בה

TRUSTEE’S MOTION FOR ENTRY OF AN ORDER 

PURSUANT TO SECTION 105(a) OF THE BANKRUPTCY 

CODE, RULE 9019 OF THE FEDERAL RULES OF 

BANKRUPTCY PROCEDURE AND THIS COURT’S JULY 25 ,

2013 ORDER AUTHORIZING CHAPTER 7 TRUSTEE TO 

EXERCISE DEBTOR’S SHAREHOLDERS RIGHTS (A) 

AUTHORIZING THE TRUSTEE ON BEHALF OF THE DEBTOR 

AS THE INDIRECT CONTROLLING SHAREHOLDER OF 

MERHAV-AMPAL GROUP LTD. (“MAG”) TO PROCEED WITH 

AND EFFECTUATE A STOCK PURCHASE AGREEMENT 

WITH EMED PIPELINE B.V. AND (B) APPROVING AND 

AUTHORIZING THE TRUSTEE ON BEHALF OF THE DEBTOR 

TO EXECUTE THE RELATED SETTLEMENT DEED AMONG 

THE TRUSTEE AND EMG SETTLEMENT PARTIES". 1.3 דיון 

√לאדיוןדיוןדיון.בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב

מנורה ביטוח

מבני 

תעשיה 

עברבעדבעד.כדירקטור חיצוני בחברה, מינוי מר יעקב גולדמן. 1מיוחדת14:00 2260190.6417/10/18מ"בע

רוב 

√לא98.62מיוחד

מנורה ביטוח

אלרן 

ן "נדל

ח"אג15:00 11246504.6017/10/18מ"בע

כי מחזיקי , ד ויקטור תשובה"עו, להורות לנאמן להודיע לבעל התפקיד. 1

: אגרות החוב אינם מתנגדים לחתימה על הסכם השכירות לנכס ברוסיה רקע

 התכנסה אסיפת התייעצות של מחזיקי אגרות החוב 14.10.2018ביום . א

במסגרת אסיפת . ב. ("אסיפת ההתייעצות")של החברה  ('סדרה ג)

ההתייעצות נמסרו למחזיקי אגרות החוב מידע ופרטים בנוגע להסכם 

השכירות ביחס לנכס ברוסיה וניתן מענה לשאלות שהועלו בנוגע להסכם 

מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן , בהמשך לאסיפת ההתייעצות. ג. ל"הנ

, נוסח ההחלטה להורות לנאמן להודיע לבעל התפקיד: החלטתם כדלקמן

כי מחזיקי אגרות החוב אינם מתנגדים לחתימה על , ד ויקטור תשובה"עו

מחזיקים המעוניינים . ("הסכם השכירות")הסכם השכירות לנכס ברוסיה 

מתבקשים לפנות לנאמן , לקבל מידע ופרטים בנוגע להסכם השכירות

ד "באמצעות עו, או לבעל התפקיד/ ו03-5544553- ד יעל ענבר"באמצעות עו

בכפוף להמצאת אישור בעלות באגרות ) 03-6138484: אלדר אברס בטלפון

 7 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 1ההחלטה בסעיף . (החוב

 להלן כחלק בלתי נפרד 7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, ב"לזימון המצ

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.ל"ההחלטה הנ



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 

מערכות 

שנתית16:00 10811240.6518/10/18מ"בע

1 .To approve the grant of options under the Company’s equity-

based plan to the Company’s President and CEOבעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

אלביט 

מערכות 

שנתית16:00 10811240.6518/10/18מ"בע

2 .To re-elect Mr. Michael Federmann to the Board of Directors ,

to serve until the close of the next Shareholders’ Annual General 

Meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אלביט 

מערכות 

שנתית16:00 10811240.6518/10/18מ"בע

3 .To re-elect Mrs. Rina Baum to the Board of Directors, to serve 

until the close of the next Shareholders’ Annual General Meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אלביט 

מערכות 

שנתית16:00 10811240.6518/10/18מ"בע

4 .To re-elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board of Directors, to 

serve until the close of the next Shareholders’ Annual General 

Meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אלביט 

מערכות 

שנתית16:00 10811240.6518/10/18מ"בע

5 .To re-elect Mr. David Federmann to the Board of Directors, to 

serve until the close of the next Shareholders’ Annual General 

Meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אלביט 

מערכות 

שנתית16:00 10811240.6518/10/18מ"בע

6 .To re-elect Mr. Dov Ninveh to the Board of Directors, to serve 

until the close of the next Shareholders’ Annual General Meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אלביט 

מערכות 

שנתית16:00 10811240.6518/10/18מ"בע

7 .To re-elect Prof. Ehood (Udi) Nisan to the Board of Directors ,

to serve until the close of the next Shareholders’ Annual General 

Meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אלביט 

מערכות 

שנתית16:00 10811240.6518/10/18מ"בע

8 .To re-elect Prof. Yuli Tamir to the Board of Directors, to serve 

until the close of the next Shareholders’ Annual General Meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אלביט 

מערכות 

שנתית16:00 10811240.6518/10/18מ"בע

9 .To re-appoint Kost, Forer, Gabbay &amp; Kasierer, a member 

of Ernst &amp; Young Global, as the Company’s independent 

auditor for the fiscal year 2018 and until the close of the next 

Shareholders' Annual General Meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

ח"אג14:00 11130340.1423/10/18.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

 דיווח אודות 1.2.  דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה1.1

 דיון 1.3. התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב

או מחזיקי אגרות /י הנאמן ו"והתייעצות בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע

√לאדיוןדיוןדיון.החוב

ח"אג14:00 11432700.1423/10/18.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

 דיווח אודות 1.2.  דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה1.1

 דיון 1.3. התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב

או מחזיקי אגרות /י הנאמן ו"והתייעצות בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע

√לאדיוןדיוןדיון.החוב

מנורה ביטוח

בנק 

הפועלים 

מיוחדת16:00 6625770.7923/10/18מ"בע

ארד קפלן לכהונת דירקטור בבנק לתקופה של 'לאשר את מינויו של מר ריצ

√לארוב רגילעברבעדבעד.22.10.2021 ועד ליום 23.10.2018החל מיום , שלוש שנים



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

קבוצת 

' ג'חג

ייזום 

ן "נדל

15:00 8230130.7524/10/18מ"בע

שנתית 

נמשכת

', ג'ל מחברה בשליטת מר עידו חג"חידוש התקשרות לקבלת שירותי מנכ. 1

ל ודירקטור "המכהן כמנכ' ג'באמצעות מר עידו חג, מבעלי השליטה בחברה

הדוח : "להלן) לדוח זימון האסיפה 2.1לפרטים נוספים ראו סעיף . בחברה

עברבעדבעד.("המיידי

רוב 

√לא81.51מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

' ג'חג

ייזום 

ן "נדל

15:00 8230130.7524/10/18מ"בע

שנתית 

נמשכת

ל "מנכ)' ג'ועידו חג (דירקטור)' ג'ה יצחק חג"מתן התחייבות לשיפוי לה. 2

 לדוח 2.2בעלי השליטה בחברה לפרטים נוספים ראו סעיף , (ודירקטור

עברבעדבעד.המיידי

רוב 

√לא98.99מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

' ג'חג

ייזום 

ן "נדל

15:00 8230130.7524/10/18מ"בע

שנתית 

נמשכת

בעיקר )התקשרות בהסכם לקבלת שירותים בתפקיד ניהול פרויקטים . 3

אחותם של האחים יצחק ועידו , כנרת סמיט' מהגב (בתחום הליווי הבנקאי

עברבעדבעד. לדוח המיידי2.3לפרטים נוספים ראו סעיף . בעלי השליטה בחברה', ג'חג

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

' ג'חג

ייזום 

ן "נדל

15:00 8230130.7524/10/18מ"בע

שנתית 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017ח התקופתי של החברה לשנת "דיון בדו. 4נמשכת

מנורה ביטוח

קבוצת 

' ג'חג

ייזום 

ן "נדל

15:00 8230130.7524/10/18מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח על שכרו. 5נמשכת

מנורה ביטוח

קבוצת 

' ג'חג

ייזום 

ן "נדל

15:00 8230130.7524/10/18מ"בע

שנתית 

נמשכת

ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה "יו', ג'מינוי מחדש של מר יצחק חג. 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.כדירקטור בדירקטוריון החברה, בה

מנורה ביטוח

קבוצת 

' ג'חג

ייזום 

ן "נדל

15:00 8230130.7524/10/18מ"בע

שנתית 

נמשכת

, ל החברה ומבעלי השליטה בה"מנכ', ג'מינוי מחדש של מר עידו יהודה חג. 7

√לארוב רגילעברבעדבעד.כדירקטור בדירקטוריון החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

' ג'חג

ייזום 

ן "נדל

15:00 8230130.7524/10/18מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעד.כדירקטור בדירקטוריון החברה, מינוי מחדש של מר צבי גרינוולד. 8נמשכת

מנורה ביטוח

קבוצת 

' ג'חג

ייזום 

ן "נדל

15:00 8230130.7524/10/18מ"בע

שנתית 

נמשכת

כדירקטור  (דירקטור בלתי תלוי)מינוי מחדש של מר דורון רוזנבלום . 9

√לארוב רגילעברבעדבעד.בדירקטוריון החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

' ג'חג

ייזום 

ן "נדל

15:00 8230130.7524/10/18מ"בע

שנתית 

נמשכת

חלף מר מנשה )מינוי מר צפריר הולצבלט כדירקטור חיצוני בחברה . 10

 29אשר כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה צפויה להסתיים ביום , ארנון

וזאת לתקופת כהונה בת שלוש שנים אשר תימנה החל , (2018בנובמבר 

עברבעדבעד.2018 בנובמבר 30מיום 

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

קבוצת 

' ג'חג

ייזום 

ן "נדל

15:00 8230130.7524/10/18מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדמתן התחייבות לפטור למר הולצבלט. 11נמשכת

מנורה ביטוח

קבוצת 

' ג'חג

ייזום 

ן "נדל

15:00 8230130.7524/10/18מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדמתן התחייבות לשיפוי למר הולצבלט. 12נמשכת

מנורה ביטוח

-אמפל

אמריקן 

ישראל 

קורפוריישן

16:00 111037824/10/18(מחוקה) 

ח "אג

נדחית

של החברה לבקשת  ('סדרה ב)מחזיקי אגרות החוב , קבלת עמדת הנושה. 1

מחזיקי אגרות , קבלת עמדת הנושה- המפרק לצורך הודעה לבית המשפט 

 The Chapter 7)בקשר עם בקשת המפרק , של החברה ('סדרה ב)החוב 

Trustee)  בעניין מכירת מניותEMG , סילוק החוב של יוסי מימן ומרחב

לחברה וויתור על התביעות בבוררויות הבינלאומיות אשר הוגשה בבית 

וזאת לצורך הבאת העמדה בפני בית  ("הבקשה: "להלן)המשפט בניו יורק 

מצורף לכתב ההצבעה , על נספחיה, העתק הבקשה. המשפט בניו יורק

כי הצבעה בעד במסגרת הצעת ההחלטה שלעיל משמע , מובהר. 'כנספח ג

הנאמן יעדכן את . תמיכה בבקשה ואילו הצבעה נגד משמע התנגדות לבקשה

ההחלטה . בית המשפט בניו יורק בהתפלגות ההצבעה כפי שתהיה בפועל

, ולעניין זה,  לזימון9 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 1בסעיף 

עברבעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  כאמור9יראו את האמור בסעיף 

רוב 

√לא75.4מיוחד

מנורה ביטוח

-אמפל

אמריקן 

ישראל 

קורפוריישן

16:00 11256240.5824/10/18(מחוקה) 

ח "אג

נדחית

של החברה לבקשת  ('סדרה ב)מחזיקי אגרות החוב , קבלת עמדת הנושה. 1

מחזיקי אגרות , קבלת עמדת הנושה- המפרק לצורך הודעה לבית המשפט 

 The Chapter 7)בקשר עם בקשת המפרק , של החברה ('סדרה ב)החוב 

Trustee)  בעניין מכירת מניותEMG , סילוק החוב של יוסי מימן ומרחב

לחברה וויתור על התביעות בבוררויות הבינלאומיות אשר הוגשה בבית 

וזאת לצורך הבאת העמדה בפני בית  ("הבקשה: "להלן)המשפט בניו יורק 

מצורף לכתב ההצבעה , על נספחיה, העתק הבקשה. המשפט בניו יורק

כי הצבעה בעד במסגרת הצעת ההחלטה שלעיל משמע , מובהר. 'כנספח ג

הנאמן יעדכן את . תמיכה בבקשה ואילו הצבעה נגד משמע התנגדות לבקשה

ההחלטה . בית המשפט בניו יורק בהתפלגות ההצבעה כפי שתהיה בפועל

, ולעניין זה,  לזימון9 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 1בסעיף 

עברבעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  כאמור9יראו את האמור בסעיף 

רוב 

√לא75.4מיוחד



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

-אמפל

אמריקן 

ישראל 

קורפוריישן

16:00 11276790.5824/10/18(מחוקה) 

ח "אג

נדחית

של החברה לבקשת  ('סדרה ב)מחזיקי אגרות החוב , קבלת עמדת הנושה. 1

מחזיקי אגרות , קבלת עמדת הנושה- המפרק לצורך הודעה לבית המשפט 

 The Chapter 7)בקשר עם בקשת המפרק , של החברה ('סדרה ב)החוב 

Trustee)  בעניין מכירת מניותEMG , סילוק החוב של יוסי מימן ומרחב

לחברה וויתור על התביעות בבוררויות הבינלאומיות אשר הוגשה בבית 

וזאת לצורך הבאת העמדה בפני בית  ("הבקשה: "להלן)המשפט בניו יורק 

מצורף לכתב ההצבעה , על נספחיה, העתק הבקשה. המשפט בניו יורק

כי הצבעה בעד במסגרת הצעת ההחלטה שלעיל משמע , מובהר. 'כנספח ג

הנאמן יעדכן את . תמיכה בבקשה ואילו הצבעה נגד משמע התנגדות לבקשה

ההחלטה . בית המשפט בניו יורק בהתפלגות ההצבעה כפי שתהיה בפועל

, ולעניין זה,  לזימון9 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 1בסעיף 

עברבעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  כאמור9יראו את האמור בסעיף 

רוב 

√לא75.4מיוחד

מנורה ביטוח

-אמפל

אמריקן 

ישראל 

קורפוריישן

16:00 11311840.5824/10/18(מחוקה) 

ח "אג

נדחית

של החברה לבקשת  ('סדרה ב)מחזיקי אגרות החוב , קבלת עמדת הנושה. 1

מחזיקי אגרות , קבלת עמדת הנושה- המפרק לצורך הודעה לבית המשפט 

 The Chapter 7)בקשר עם בקשת המפרק , של החברה ('סדרה ב)החוב 

Trustee)  בעניין מכירת מניותEMG , סילוק החוב של יוסי מימן ומרחב

לחברה וויתור על התביעות בבוררויות הבינלאומיות אשר הוגשה בבית 

וזאת לצורך הבאת העמדה בפני בית  ("הבקשה: "להלן)המשפט בניו יורק 

מצורף לכתב ההצבעה , על נספחיה, העתק הבקשה. המשפט בניו יורק

כי הצבעה בעד במסגרת הצעת ההחלטה שלעיל משמע , מובהר. 'כנספח ג

הנאמן יעדכן את . תמיכה בבקשה ואילו הצבעה נגד משמע התנגדות לבקשה

ההחלטה . בית המשפט בניו יורק בהתפלגות ההצבעה כפי שתהיה בפועל

,  לזימון האסיפה9 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 1בסעיף 

כחלק בלתי נפרד מההחלטה ,  כאמור9יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה

עברבעדללא המלצה.ל"הנ

רוב 

√לא75.4מיוחד

מנורה ביטוח

-אמפל

אמריקן 

ישראל 

קורפוריישן

16:00 113439424/10/18(מחוקה) 

ח "אג

נדחית

של החברה לבקשת  ('סדרה ב)מחזיקי אגרות החוב , קבלת עמדת הנושה. 1

מחזיקי אגרות , קבלת עמדת הנושה- המפרק לצורך הודעה לבית המשפט 

 The Chapter 7)בקשר עם בקשת המפרק , של החברה ('סדרה ב)החוב 

Trustee)  בעניין מכירת מניותEMG , סילוק החוב של יוסי מימן ומרחב

לחברה וויתור על התביעות בבוררויות הבינלאומיות אשר הוגשה בבית 

וזאת לצורך הבאת העמדה בפני בית  ("הבקשה: "להלן)המשפט בניו יורק 

מצורף לכתב ההצבעה , על נספחיה, העתק הבקשה. המשפט בניו יורק

כי הצבעה בעד במסגרת הצעת ההחלטה שלעיל משמע , מובהר. 'כנספח ג

הנאמן יעדכן את . תמיכה בבקשה ואילו הצבעה נגד משמע התנגדות לבקשה

ההחלטה . בית המשפט בניו יורק בהתפלגות ההצבעה כפי שתהיה בפועל

, ולעניין זה,  לזימון9 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 1בסעיף 

עברבעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  כאמור9יראו את האמור בסעיף 

רוב 

√לא75.4מיוחד



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

-אמפל

אמריקן 

ישראל 

קורפוריישן

16:00 112074025/10/18(מחוקה) 

ח "אג

נדחית

בקשר , של החברה ('סדרה ג)מחזיקי אגרות החוב , קבלת עמדת הנושה. 1

, EMGבעניין מכירת מניות  (The Chapter 7 Trustee)עם בקשת המפרק 

סילוק החוב של יוסי מימן ומרחב לחברה וויתור על התביעות בבוררויות 

וזאת  ("הבקשה"להלן )הבינלאומיות אשר הוגשה בבית המשפט בניו יורק 

על , העתק הבקשה. לצורך הבאת העמדה בפני בית המשפט בניו יורק

עברבעדללא המלצה.מצורף לכתב ההצבעה, נספחיה

רוב 

√לא81.31מיוחד

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

שנתית14:00 10834841.0028/10/18מ"בע

1 .Approval of the re-appointment of Kesselman &amp ;

Kesselman, independent certified public accountants in Israel 

and a member of PricewaterhouseCoopers International Limited 

group, as the Company's auditor for the period ending at the 

close of the next annual general meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

שנתית14:00 10834841.0028/10/18מ"בע

2 .Discussion of the auditor’s remuneration for the year ended 

December 31, 2017, as determined by the Audit Committee and 

by the Board of Directors, and the report of the Board of 

Directors with respect to the remuneration paid to the auditor and 

its affiliates for the year ended December 31, 2017.לאר.לדיוןדיוןדיון√

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

שנתית14:00 10834841.0028/10/18מ"בע

3 .Discussion of the Company’s audited financial statements for 

the year ended December 31, 2017 and the report of the Board 

of Directors for such period.לאר.לדיוןדיוןדיון√

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

שנתית14:00 10834841.0028/10/18מ"בע

4 .Approval of the re-election of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon 

Shalev, Mr. Tomer Bar-Zeev, Mr. Sumeet Jaisinghani, Mr. Barak 

Pridor, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arieh Saban, Mr. Yehuda 

Saban, Mr. Arie (Arik) Steinberg and Mr. Ori Yaron and to serve 

as directors of the Company until the close of the next annual 

general meeting, unless their office becomes vacant earlier in 

accordance with the provisions of the Israeli Companies Law and 

the Company’s Articles of Association.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

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

שנתית14:00 10834841.0028/10/18מ"בע

5 .(A) approval of the Compensation of Mr. Adam Chesnoff, Mr .

Elon Shalev, Mr. Barak Pridor, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arieh 

Saban, Mr. Yehuda Saban and Mr. Ori Yaron and approval and 

ratification of the Compensation of Mr. Tomer Bar-Zeev and Mr .

Sumeet Jaisinghani; (B) approval and ratification of the 

reimbursement of Reasonable Expenses of each of the directors 

listed above in clause (A); (C) approval that the directors listed 

above in clause (A) will continue to benefit from the Company's 

existing D&amp;O insurance policy; (D) approval and ratification 

that Mr. Tomer Bar-Zeev and Mr. Sumeet Jaisinghani will benefit 

from indemnification and release letters subject to the adoption 

of Resolution 5(i) and 5(ii) below; and (E) approval that the 

directors listed above in clause (A) who have indemnification and 

release letters will continue to benefit from their existing 

indemnification and release letters which will continue in full 

force and effect;בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

שנתית14:00 10834841.0028/10/18מ"בע

6 .(A) approval of the Compensation of Ms. Osnat Ronen and 

Mr. Arie Steinberg; (B) approval and ratification of the 

reimbursement of Reasonable Expenses of Ms. Osnat Ronen 

and Mr. Arie Steinberg; (C) approval that Ms. Osnat Ronen and 

Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from the Company's 

existing D&amp;O insurance policy; and (D) approval that Ms .

Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg who have indemnification 

and release letters will continue to benefit from them which will 

continue in full force and effect.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

שנתית14:00 10834841.0028/10/18מ"בע

7 .Approval and Ratification of the grant of an indemnification 

and release letter to Mr. Tomer Bar Zeev.בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

שנתית14:00 10834841.0028/10/18מ"בע

8 .Approval and Ratification of the grant of an indemnification 

and release letter to Mr. Sumeet Jaisinghaniבעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

שנתית14:00 10834841.0028/10/18מ"בע

9 .Approval of re-appointment of Mr. Barry Ben Zeev (Woolfson) 

as an external director (Dahatz) for one additional and final term ,

approval of his remuneration, and approval that no change is 

made to his right to benefit from the Company’s D&amp;O 

insurance policy and indemnification and release.בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

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
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עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

חברת 

פרטנר 

תקשורת 

שנתית14:00 10834841.0028/10/18מ"בע

11 .Do your holdings and your vote DO NOT require the consent 

of the Israeli Minister of Communications pursuant to (i) Sections 

21 (Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-

Ownership) of the Company’s General License for the Provision 

of Mobile Radio Telephone Services using the Cellular Method in 

Israel dated April 7, 1998, as amended (the “License”); or (ii) any 

other license granted to Partner, directly or indirectly. Voding 

FOR means that you agree that your vote does not require the 

consent of the Israeli Minister of Communications. For your 

convenience, a translation of sections 21-24 to the License is 

attached as Annex “D” to the Proxy Statement distributed with 

this Deed of Vote.לאדיוןדיוןדיון√

מנורה ביטוח

אלקטרה 

שנתית17:00 7390370.4028/10/18מ"בע

דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה . 1

' מס) 2018,  במרץ28כפי שפורסמו ביום , 2017 בדצמבר 31ביום 

הדוח התקופתי יוצג "(. הדוח התקופתי )"(2018-01-025209: אסמכתא

√לארוב רגילדיוןדיוןדיון.ללא קבלת החלטה, בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בו

מנורה ביטוח

אלקטרה 

שנתית17:00 7390370.4028/10/18מ"בע

קוסט פורר גבאי , למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה. 2

ועד לתום , 2018כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת , את קסירר

וכן להסמיך את הדירקטוריון , האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם 

√לארוב רגילעברבעדבעד.להיקף השירותים שינתנו על ידו

מנורה ביטוח

אלקטרה 

שנתית17:00 7390370.4028/10/18מ"בע

לתקופת כהונה נוספת כדירקטור , למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד. 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.באותם תנאי כהונה, בחברה

מנורה ביטוח

אלקטרה 

שנתית17:00 7390370.4028/10/18מ"בע

לתקופת כהונה נוספת כדירקטור , למנות מחדש את מר דניאל זלקינד. 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.באותם תנאי כהונה, בחברה

מנורה ביטוח

אלקטרה 

שנתית17:00 7390370.4028/10/18מ"בע

לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית , אירית שטרן' למנות מחדש את גב. 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.באותם תנאי כהונה, בלתי תלויה בחברה

מנורה ביטוח

אלקטרה 

שנתית17:00 7390370.4028/10/18מ"בע

לאשר התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של . 6

דירקטורים ונושאי משרה אשר מכהנים ואשר יכהנו בחברה ובחברות בת של 

 לדוח זימון האסיפה 1.4בתנאים כמפורט בסעיף , החברה מעת לעת

החברה , וכן לאשר כי בכפוף לאישור ועדת התגמול של החברה; הכללית

, 2021 באוקטובר 31מעת לעת ולתקופה שתסתיים ביום , תהא רשאית

, להתקשר בפוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה

 לדוח זימון 1.4בפרמיה ובתנאים כמפורט בסעיף , בגבולות האחריות

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה הכללית
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בנק אגוד 

לישראל 

שנתית13:00 7223140.1129/10/18מ"בע

ל הבנק "תיקון כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה בבנק ביחס למנכ. 1

שהם קרוביהם , לרבות דירקטורים שהם בעלי השליטה בבנק, ודירקטורים

או דירקטורים שלבעלי השליטה בבנק עשוי להיות /ו, של בעלי השליטה בבנק

עברבעדבעדעניין אישי במתן התחייבות לשיפוי להם

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

בנק אגוד 

לישראל 

עברבעדבעדשבי שמר' גב, לית הבנק"אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ. 2שנתית13:00 7223140.1129/10/18מ"בע

רוב 

√לא80.01מיוחד

מנורה ביטוח

בנק אגוד 

לישראל 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר יצחק מנור כדירקטור בבנק. 3שנתית13:00 7223140.1129/10/18מ"בע

מנורה ביטוח

בנק אגוד 

לישראל 

שנתית13:00 7223140.1129/10/18מ"בע

חות הכספיים ובדינים והחשבונות של הדירקטורים ושל "בדו, דיון במאזן. 4

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום , סומך חייקין, רואי החשבון המבקרים

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017

מנורה ביטוח

בנק אגוד 

לישראל 

שנתית13:00 7223140.1129/10/18מ"בע

הסמכת דירקטוריון הבנק , ח המבקרים סומך חייקין"מינוי מחדש של רו. 5

 וכן דיווח על שכר רואי החשבון המבקרים 2019לקבוע את שכרם לשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעד2017לשנת 

מנורה ביטוח

. או.די.איי

בוטלה15:00 5050160.2729/10/18מ"גרופ בע

בתנאי , כדירקטור בחברה, לאשר את מינויו מחדש של מר משה לחמני. 1

√לארוב רגילמבוטלתמבוטלתמבוטלת.ללא שינוי,  לדוח הזימון2העסקה המקובלים בחברה כאמור בסעיף 

מנורה ביטוח

. או.די.איי

בוטלה15:00 5050160.2729/10/18מ"גרופ בע

בתנאי , כדירקטור בחברה, לאשר את מינויו מחדש של מר עמית שגב. 2

√לארוב רגילמבוטלתמבוטלתמבוטלת.ללא שינוי,  לדוח הזימון2העסקה המקובלים בחברה כאמור בסעיף 

מנורה ביטוח

. או.די.איי

בוטלה15:00 5050160.2729/10/18מ"גרופ בע

בתנאי , כדירקטור בחברה, לאשר את מינויו מחדש של מר דוד ברוך. 3

√לארוב רגילמבוטלתמבוטלתמבוטלת.ללא שינוי,  לדוח הזימון2העסקה המקובלים בחברה כאמור בסעיף 

מנורה ביטוח

. או.די.איי

בוטלה15:00 5050160.2729/10/18מ"גרופ בע

בתנאי , כדירקטורית בחברה, נחמה רונן' לאשר את מינויה מחדש של גב. 4

√לארוב רגילמבוטלתמבוטלתמבוטלת.ללא שינוי,  לדוח הזימון2העסקה המקובלים בחברה כאמור בסעיף 

מנורה ביטוח

. או.די.איי

בוטלה15:00 5050160.2729/10/18מ"גרופ בע

לאשר את מינויו של מר משה דיין כדירקטור בחברה בתנאי העסקה . 5

√לארוב רגילמבוטלתמבוטלתמבוטלת. לדוח הזימון2המקובלים בחברה כאמור בסעיף 

מנורה ביטוח

. או.די.איי

בוטלה15:00 5050160.2729/10/18מ"גרופ בע

לאשר את מינויו של מר ערן מיטל כדירקטור בחברה בתנאי העסקה . 6

√לארוב רגילמבוטלתמבוטלתמבוטלת. לדוח הזימון2המקובלים בחברה כאמור בסעיף 

מנורה ביטוח

. או.די.איי

√לארוב רגילמבוטלתמבוטלתמבוטלת.לאשר את מינויו של מר אלכס חפץ כדירקטור בחברה. 7בוטלה15:00 5050160.2729/10/18מ"גרופ בע

מנורה ביטוח

. או.די.איי

√לארוב רגילמבוטלתמבוטלתמבוטלת.לאשר את מינויו של מר ברק סלומון כדירקטור בחברה. 8בוטלה15:00 5050160.2729/10/18מ"גרופ בע

מנורה ביטוח

. או.די.איי

√לארוב רגילמבוטלתמבוטלתמבוטלת.לאשר את מינויו של מר אמיר תירוש כדירקטור בחברה. 9בוטלה15:00 5050160.2729/10/18מ"גרופ בע
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ורד רז אביו כדירקטורית חיצונית נוסח ההחלטה ' מינויו מחדש של גב. 1

ורד רז אביו לתקופת כהונה נוספת ' לאשר את מינויה של גב: המוצעת

החל מיום , בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה (שלישית במספר)

 לחוק 276יחולו הוראות סעיף , על מי שיש לו עניין אישי בנושא. 1.11.2018

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 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

מגורים 

מיוחדת12:00 10979480.7931/10/18מ"בע

מינויו מחדש של מר ישראל קורט כדירקטור חיצוני נוסח ההחלטה . 2

שנייה )לאשר את מינויו של מר ישראל קורט לתקופת כהונה נוספת : המוצעת

. 1.11.2018החל מיום , בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה (במספר

,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , על מי שיש לו עניין אישי בנושא

לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה , בשינויים המחויבים

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

בעל שליטה : על בעל מניה לציין האם הוא. 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 

√לא100מיוחד


