
סוגי אסיפות
אסיפת מניות 

שנתית

אסיפת 
מניות 
אסיפת אג"חמיוחדת

אסיפת 
כתבי 
אסיפת תעודת סלאופציה

אסיפת 
יחידת 

השתתפות

אסיפת 
מניה 
חברה 
סה"כזרה

111928      0   2203023931מספר אסיפות בהשתתפות הקופה

שם החברה
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אחזקה 
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האסיפה

סוג 
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אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1100833

01.70 01.01.2012

12:00

אג"ח א-
זרה

√רוב נדרש82.01בעדבעדאין חוו"ד(א)1. מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ג').

ללא אין חוו"ד(א)2. מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה א').
הצבעה

√רוב נדרש14.46נגד

√רוב נדרש89.70בעדבעדאין חוו"ד(א)3. מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב.

ללא אין חוו"ד(א)4. בחירת חבר נציגות אחד לנציגות הנפרדת.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)5. בחירת 2 חברי נציגות  לנציגות הנפרדת.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)6. מינוי עו"ד עופר שפירא לכהונה בנציגות הנפרדת.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)7. מינוי ד"ר אהוד קאופמן לכהונה בנציגות הנפרדת.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)8. בחירת חבר נציגות אחד לנציגות המשותפת.

ללא אין חוו"ד(א)9. בחירת 2 חברי נציגות לנציגות המשותפת.
הצבעה

√רוב נדרש38.55בעד

ללא אין חוו"ד(א)10.בחירת 3 חברי נציגות לנציגות המשותפת.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)11. מינוי מר עופר גזית לנציגות המשותפת.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)12. מינוי מר ניר חן לנציגות המשותפת.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)13. מינוי עו"ד עופר שפירא לנציגות המשותפת.
הצבעה

√רוב נדרש17.55בעד

√רוב נדרש65.27בעדבעדאין חוו"ד(א)14. מינוי מר שמואל אשל מטעם מנור מבטחים לנציגות המשותפת.

ללא אין חוו"ד(א)15. מינוי ד"ר אהוד קאופמן לנציגות המשותפת.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

√רוב נדרש80.73בעדבעדאין חוו"ד(א)16. מימון פעולות הנאמן והנציגות.

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1110378

01.45 01.01.2012

12:00

אג"ח ב-
זרה

√רוב נדרש82.16בעדבעדאין חוו"ד(א)1. מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב.

√רוב נדרש49.73נגדבעדאין חוו"ד(א)2. מינוי נציגות משותפת לכלל מחזיקי אגרות החוב.

ללא אין חוו"ד(א)3. מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב.
הצבעה

√רוב נדרש50.27בעד

ללא אין חוו"ד(א)4. בחירת חבר נציגות אחד.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)5. בחירת 2 חברי נציגות.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

√רוב נדרש77.36בעדבעדאין חוו"ד(א)6. בחירת 3 חברי נציגות.

ללא אין חוו"ד(א)7. מינוי מר יובל לפינר לכהונה בנציגות.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

השתתפות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ באסיפות כלליות מתאריך 01012012 עד תאריך 31122013



שם החברה
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לוועדת 

ההשקעות

ללא אין חוו"ד(א)8. מינוי מר אדוארד קלר לכהונה בנציגות.
הצבעה

√רוב נדרש21.11בעד

ללא אין חוו"ד(א)9. מינוי עו"ד רוני קרדונר לכהונה בנציגות.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

√רוב נדרש35.52בעדבעדאין חוו"ד(א)10. מינוי מר יניב צלאל מטעם מיטב בית השקעות לנציגות.

11. מינוי מר עידן אזולאי מטעם אפסילון ניהול קרנות נאמנות בע"מ 

לנציגות.
√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)

√רוב נדרש37.42בעדבעדאין חוו"ד(א)12. מינוי מר מרדכי משיטה מטעם כלל חברה לביטוח בע"מ לנציגות.

√רוב נדרש99.99בעדבעדאין חוו"ד(א)13. קביעת סמכויותיה של הנציגות.

14. מינוי משרד עו"ד גיסין ושות' אשר יכהן כבא כוחם של מחזיקי אגרות 

החוב ושל הנציגות.
√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)

15. מינוי משרד עו"ד דנציגר ברימר לוין אשר יכהן כבא כוחם של מחזיקי 

אגרות החוב ושל הנציגות.
√רוב נדרש52.85בעדבעדאין חוו"ד(א)

√רוב נדרש90.99בעדבעדאין חוו"ד(א)16. מימון פעולות הנאמן והנציגות.

02.01.2012 1,094,8181.73נייר חדרה בע"מ 632018

10:00

√93.40רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. תיקון תקנון החברה, לאור תיקון 16 לחוק החברות.מיוחדת

2. תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות 
ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו/או ליתן התחייבות מראש 

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית.

√67.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו לדירקטורים ונושאי 
משרה בחברה, שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו לדירקטורים ונושאי 
משרה בחברה, שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה.

√82.90רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

5. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 
משרה בחברה, לרבות מקרב בעלי השליטה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

03.01.2012 24,356,8651.81בנק הפועלים בע"מ 662577

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2010.מיוחדת

2. אישור מינויים מחדש של משרדים זיו האפט וסומך חייקין כרואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות 
ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו/או ליתן התחייבות מראש 

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית.

√91.78רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. אישור מתן כתבי השיפוי אשר לדירקטורים ונושאי משרה בבנק, למעט 
נושאי משרה שבעלי השליטה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי במתן כתב 

השיפוי להם.

√רוב נדרש90.40בעדבעדבעד(א)

5. אישור מתן כתבי השיפוי אשר לדירקטורים ונושאי משרה בבנק. לרבות, 
נושאי משרה שבעלי השליטה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי במתן כתב 

השיפוי להם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√99.56רוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר אמרי טוב כדירקטור חיצוני בחברה.

03.01.2012 334,5750.93לידר שוקי הון בע"מ 1096106

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2010שנתית

2. מינויו מחדש של משרד קסלמן קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור מינויים מחדש של ה"ה יאיר פודים, יצחק אפלויג ויוסף זיתוני 
כדירקטורים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ 
611012

909,9690.64 04.01.2012

12:00

1. תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות מיוחדת
ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו/או ליתן התחייבות מראש 
לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן 

לאור תיקון 16 לחוק חברות.

√89.96רוב נדרשבעדבעדבעד(א)
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2. אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, וזאת 
לאור חוק ייעול אכיפה מנהלית.

√90.75רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

05.01.2012 1,836,2040.98מבני תעשיה בע"מ 226019

14:30

1. אישור תשלום דמי ניהול והחזר הוצאות ליו"ר הדירקטוריון, מר אליעזר נדחית
פישמן לשנים 2011 עד 2013.

√85.47רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור תשלום דמי ניהול והחזר הוצאות ליו"ר הדירקטוריון, מר אליעזר 
פישמן, בגין שנת 2010.

√85.55רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

05.01.2012 55,6641.87קרדן יזמות (2011) בע"מ 1124478

12:00

√99.60רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. מינויה של גב' ליויה תאודור כדירקטורית חיצונית בחברה.מיוחדת

√99.60רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו לראשונה של מר משה רייכנברג כדירקטור חיצוני בחברה.

√99.60רוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו של מר אורי אשר כדירקטור חיצוני בחברה.

פורמולה מערכות (1985)בע"מ 
256016

1,360,7513.10 08.01.2012

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר מרסין רולניקי כדירקטור בחברה.מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר מרק פאנק כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויה מחדש של מר דפנה כהן כדירקטורית בחברה.

4. תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות 
ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו/או ליתן התחייבות מראש 
לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן 

לאור תיקון 16 לחוק החברות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

5. בכפוף לתיקון התקנון החברה בסעיף 4 לעיל, אישור הענקת כתבי פטור 
ושיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות מקרב בעלי 

השליטה בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

6. אישור גמול לדירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים, 
ה"ה מרסין רולניקי, מרק פאנק ודפנה כהן.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

7. מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2010

08.01.2012 2,671,9110.62אורמת תעשיות בע"מ 260018

13:00

1. אישור מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים המכהנים בחברה, לרבות אלו נדחית
הנמנים עם בעלי השליטה.

√√96.14רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

10.01.2012 1,040,7230.04וילאר אינטרנשיונל בע"מ 416016

10:00

1. אישור התקשרות מחדש בהסכם ניהול עם מר שלמה טיסר בעל מיוחדת
השליטה בחברה, כמנכ"ל החברה.

√רוב נדרש55.96בעדבעדבעד(א)

2. אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו לדירקטורים ונושאי 
משרה בחברה, שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

3. אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים למר שלמה טיסר, בעל השליטה 
בחברה, המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה, ולרעייתו הגב' מיכל טיסר 

המכהנת כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

4. אישור מינויו לראשונה של מר אלי וינברג כדירקטור בחברה, וכן אישור 
תנאי כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

5. תיקון תקנה ,63 לתקנון החברה, העוסקת בנושא אופן מינוי יו"ר 
דירקטוריון החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

10.01.2012 10,54924.36מעין ונצ'ורס בע"מ 1094937

11:00

1. אישור תשלום מענק בסך של כ- 97.9 אלף ש"ח למר אביעד פרידמן, מיוחדת
המכהן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. הגדלת הון המניות הרשום של החברה.

10.01.2012 02.39אייס אוטו דיפו בע"מ 1107523

10:00

1. אישור מינויו של משרד קסלמן קסלמן כרואי חשבון מבקר של החברה מיוחדת
במקום משרד רואי חשבון ארנסט אנד יאנג והסמכת הדירקטוריון לקבוע 

את שכרו

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

11.01.2012 2,5560.68פרופיט תעשיות בניה בע"מ 549014

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2010.מיוחדת



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר 
- gnuoY & tsnrE כרואי חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור מינויים מחדש של ה"ה צבי יצחקי, גיא יצחקי, מאיר שטרן וגב' 
יפעת חבקין כדירקטורים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

4. אישור הכללת נושאי משרה בחברה ובחברות בנות של החברה, שאינם 
מקרב בעלי השליטה או קרוביהם, בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים 

ונושאי משרה הקיימת בחברה מחודש יוני 2007.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

5. תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות 
ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו/או ליתן התחייבות מראש 

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

6. אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו לדירקטורים ונושאי 
משרה בחברה, שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה, וזאת בהתאם לחוק 

ייעול אכיפה מנהלית.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

7. אישור מינויים מחדש של ה"ה צבי יצחקי וגיא יצחקי המכהנים כיו"ר 
דירקטוריון החברה וכמנכ"ל החברה, בהתאמה. בהתאם לתקנה 121 (ג), 

לחוק החברות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

8. אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר צבי יצחקי מבעלי 
השליטה בחברה, כיו"ר דירקטוריון החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

9. אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר גיא יצחקי מבעלי 
השליטה בחברה, כמנכ"ל החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

10.אישור הענקת כתבי פטור לה"ה צבי יצחקי וגיא יצחקי המכהנים כיו"ר 

דירקטוריון החברה וכמנכ"ל החברה, בהתאמה. ולגב' יפעת חבקין 
המכהנת כדירקטורית בחברה (בתו של מר צבי יצחקי), בעלי השליטה 

בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

11.01.2012 5,693,7051.31פז חברת הנפט בע"מ 1100007

10:00

1. אישור הסכם התקשרות בין החברה לבין מר צדיק בינו, יו"ר דירקטוריון מיוחדת
החברה ובעל שליטה בה, למתן שירותי יו"ר דירקטוריון.

√97.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

13.01.2012 90,9971.14דורסל (ב.א.ז.) בע"מ 1096676

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר דן אלון כדירקטור בחברה.מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר גבי בוגנים כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. מינויו מחדש של מר אורי מאיר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. מינויו מחדש של מר אייל בוגנים כדירקטור בחברה.

6. אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון 
מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

7. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2010.  אין 
קבלת החלטות.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

√רוב נדרש54.76בעדבעדבעד(א)8. אישור תקנון ההתאגדות של החברה.

√99.24רוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור גמול למר דן אלון בגין כהונתו, יו"ר דירקטוריון החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)10.אישור הרחבת פוליסת הביטוח.

11.אישור תיקון כתב השיפוי לכלל הדירקטורים, שאינם בעל השליטה, מר 

גבי בוגנים או בנו, מר אייל בוגנים.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

12.אישור תיקון כתב השיפוי בעל השליטה, מר גבי בוגנים, המכהן כמנכ"ל 

ודירקטור בחברה וכן לבנו, הדירקטור מר אייל בוגנים.
√52.79רוב נדרשבעדנגדנגד(א)

13.אישור מתן גמול שנתי למר אייל בוגנים, דירקטור בחברה ובנו של בעל 

השליטה, בסכום השווה לסכום הקבוע על פי תקנות הגמול.
√רוב נדרש52.79בעדנגדנגד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

15.01.2012  03.07א.פ.ס.ק. תעשיות בע"מ 1091032

8:30 
אג"ח 

להמרה א'
√80.88רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. תמיכה בבקשה של המפרקים הזמניים של החברה לאישור הסכם אלקו.

16.01.2012 221,9813.97קבוצת ברן בע"מ 286013

15:00

1. אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר מאיר דור בעל מבוטלת
השליטה בחברה, כיו"ר דירקטוריון החברה.

√מבוטלתמבוטלתנגדנגד(א)

19.01.2012 00.71פלג-ניא בע"מ 401018

12:30

√רוב נדרש84.79בעדבעדבעד(א)1. תיקון תקנון החברה.מיוחדת

נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ 
643015

2,173,9423.47 19.01.2012

10:00

1. אישור תנאי הכהונה של נושאי משרה ודירקטורים בחברה, שאינם נדחית
מקרב בעלי השליטה בחברה, באופן שיכללו בפוליסת ביטוח אחריות 

לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור תנאי הכהונה של נושאי משרה ודירקטורים בחברה, שהינם 
מקרב בעלי השליטה בחברה, באופן שיכללו בפוליסת ביטוח אחריות 

לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.

√√רוב נדרש99.98בעדבעדבעד(א)

3. אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, 
שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה, וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה 

מנהלית.

√√רוב נדרש89.57בעדבעדבעד(א)

4. אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, 
שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה, וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה 

מנהלית.

√√89.57רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

5. אישור התקשרות חנ"ל - חברת הנפט לישראל בע"מ, חברה בבעלות 
מלאה של החברה, בהסכמים נפרדים למתן שירותי ניהול לחברה ולחברות 

הקבוצה וביניהן חברות שהינן בעלות השליטה בחברה.

√√רוב נדרש95.90בעדבעדבעד(א)

דוראה השקעות ופיתוח בע"מ 
3720117

04.69 22.01.2012

10:00

1.  מתן הוראות לנאמן וב"כ הנאמן באשר לבקשת הפירוק שהוגשה על ידי אג"ח
החברה ובאשר להצעת להבה

√90.00רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)

ללא אין חוו"ד(א)2. מינויו של משרד גולדפרב, זליגמן ושות' עורכי דין כמפרק החברה.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

√רוב נדרש95.99בעדבעדאין חוו"ד(א)3. מינויו של משרד מ. פירון ושות' עורכי דין כמפרק החברה.

ללא אין חוו"ד(א)4. מינויו של משרד פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני עורכי דין כמפרק החברה.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

5. מינויים של ה"ה שלמה נס וגיא גיסין - מכח בקשת הפירוק של החברה 
כמפרקי החברה.

ללא אין חוו"ד(א)
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ 
175018

302,0751.47 23.01.2012

11:00

1. אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, מיוחדת
שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, וזאת בהתאם לחוק ייעול 

אכיפה מנהלית.

√רוב נדרש97.81בעדבעדבעד(א)

2. אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, 
שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה ושלבעלי השליטה אין עניין אישי 

בהענקתם, וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 
משרה בחברה ובחברות בנות, לרבות מקרב בעלי השליטה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

26.01.2012 868,0683.30אקסלנס השקעות בע"מ 1080639

12:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2010.מיוחדת

2. מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים 
של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור מינויים מחדש של ה"ה אהרון בירם, איל לפידות, גדי גרינשטיין, 
שמעון קלמן, עוזיאל דנינו ואבי הראל כדירקטורים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

√99.71רוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו לראשונה של מר דב פלדמן כדירקטור חיצוני בחברה.

5. תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות 
ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו/או ליתן התחייבות מראש 
לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן 

לאור חוק ניירות ערך, התשכ"ח ,1968 חוק הסדרת העיסוק בייעוץ 
השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה ,1995 חוק 

השקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

6. אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, 
שאינם מכהנים כנושאי משרה ו/או כנותני שירותים בבעלת השליטה 
בחברה ושלבעלת השליטה בחברה אין עניין אישי בהענקתם, וזאת 

בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית וחוק ני"ע תשכ"ח 1968.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

7. אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, 
שהינם מכהנים כנושאי משרה ו/או כנותני שירותים בבעלת השליטה 

בחברה ושלבעלת השליטה בחברה עניין אישי בהענקתם, וזאת בהתאם 
לחוק ייעול אכיפה מנהלית וחוק ני"ע תשכ"ח 1968.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

סקיילקס קורפוריישן בע"מ 
1082353

126,4240.11 26.01.2012

11:00

√רוב נדרש71.42בעדבעדבעד(א)1. התקשרות בהסכם לרכישת מקרקעין מסאני.מיוחדת

הראל השקעות בביטוח ושרותים 
פיננסים בע"מ 585018

4,391,0950.26 29.01.2012

15:00

√99.85רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר דוד גרנות כדירקטור חיצוני בחברה.מיוחדת

"דלק" חברת הדלק הישראלית 
בע"מ 6360044

02.61 29.01.2012

12:00

√96.75רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור רכישת פעילות דלק שיווק והפצה - גז טבעי בע"מ.נדחית

2. אישור כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים המכהנים או מועסקים 
ושיכהנו או יועסקו מעת לעת בחברה.

√97.77רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√97.77רוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור כתב התחייבות לשיפוי לגב' כרמית אלרואי, בתו של בעל השליטה

29.01.2012 364,2950.33בנק ירושלים בע"מ 726018

10:00

1. אישור מינויה לראשונה של גב' נורית קראוס כדירקטורית חיצונית בבנק, נדחית
בהתאם להוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור תשלום מענק מיוחד בסך של 360 אלף ש"ח למר יונתן עירוני, 
בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון הבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

3. תיקון תקנון הבנק, לאור תיקון 16 לחוק החברות (למעט הוראות 
המתייחסות לשיפוי וביטוח נושאי משרה).

√77.11רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. תיקון תקנון הבנק, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות 
ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו/או ליתן התחייבות מראש 

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית.

√77.11רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

5. אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בבנק, למעט נושאי 
משרה שבעלי השליטה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי במתן כתב 

השיפוי להם.

√96.34רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

6. אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בבנק. לרבות, נושאי 
משרה שבעלי השליטה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי במתן כתב 

השיפוי להם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

29.01.2012 245,49510.81סקורפיו נדל"ן בע"מ 1113398

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיווח על ידי החברה בדבר מצב עסקיה ונכסיה.אג"ח א

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)2. דיון בנושא תיקון שטר הנאמנות.

בזק החברה הישראלית לתקשורת 
בע"מ 2300069

1,633,1630.03 30.01.2012

11:00

1. אישור מינויו של הנאמן הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, כנאמן עבור נדחית
סדרה 5 של החברה וזאת במקום הנאמן הנוכחי של הסדרה, מזרחי 

טפחות חברה לנאמנות בע"מ.

√99.91רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

גרנית הכרמל השקעות בע"מ 
276014

03.31 31.01.2012

11:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת1. תיקון תקנון החברהמבוטלת

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת2. תיקון תקנון לענין שיפוי וביטוח

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת3. תיקון כתבי שיפוי

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת4. תיקון כתבי שיפוי

31.01.2012 03.69דלק נדל"ן בע"מ 1107119

17:30

1. דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר התפתחויות אג"ח
ממועד אסיפת המחזיקים האחרונה אשר התקיימה ביום .21/11/2011

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. דיווח מאת הנציגות וב"כ הנאמן בקשר עם התקדמות המו"מ עם 
החברה והעקרונות להסדר אשר פורסמו ע"י החרה ביום .26.1.2012

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

3. דיון וקבלת החלטה בדבר צירוף אלטשולר שחם לנציגות מחזיקי אגרות 
החוב (סדרה ה').

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

01.02.2012 78,7604.37מרתון השקעות בע"מ 486027

10:00

1. תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות מיוחדת
ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו/או ליתן התחייבות מראש 

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית.

√77.80רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√77.80רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. תיקון תקנון החברה, בהתאם לתיקון 16 לחוק החברות.

3. אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו לדירקטורים ונושאי 
משרה בחברה, בחברות בת ובחברות קשורות של החברה, ולנושאי משרה 

הנחשבים לבעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם המכהנים ושיכהנו כנושא 
משרה ו/או כעובדי החברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

01.02.2012 038.98אורד בע"מ 1104736

17:00

1. דיווח על ידי החברה בדבר מצב עסקיה ובדבר יכולתה לעמוד אג"ח
בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') במלואן ובמועדן וכן 
לגבי עמדת החברה בנוגע להורדת הדירוג של סדרת האג"ח והשלכותיה 

של הורדת דירוג זו, ככל שישנן.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)2. דיווח על ידי הנציגות בנוגע למגעים שקיימה עם החברה.

3. דיון וקבלת החלטה (לפי העניין) על נקיטת כל פעולה שהיא אשר 
תכליתה הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב').

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)4. החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.

01.02.2012 016.68אורד בע"מ 1104728

17:00

1. דיווח על ידי החברה בדבר מצב עסקיה ובדבר יכולתה לעמוד אג"ח
בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') במלואן ובמועדן וכן 
לגבי עמדת החברה בנוגע להורדת הדירוג של סדרת האג"ח והשלכותיה 

של הורדת דירוג זו, ככל שישנן.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)2. דיווח על ידי הנציגות בנוגע למגעים שקיימה עם החברה.

3. דיון וקבלת החלטה (לפי העניין) על נקיטת כל פעולה שהיא אשר 
תכליתה הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב').

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)4. החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.

02.02.2012 2,155,5162.76איירפורט סיטי בע"מ 1095835

10:00

1. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול ואדמיניסטרציה נדחית
עם חנ"ל - חברת הנפט לישראל בע"מ, חברה בבעלות מלאה של בעל 

השליטה בחברה (בעקיפין).

√97.84רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

אלון החזקות ברבוע כחול ישראל 
בע"מ 1082551

947,1066.53 02.02.2012

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2010מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר דוד ויסמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מיניו מחדש של מר יצחק בדר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדאין ח.הבעד(א)4. אישור מיניו מחדש של מר שלמה אבן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויה מחדש של גב' דינה בוגוסלבסקי כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מיניו מחדש של מר אברהם מירון כדירקטור בחברה.

7. אישור התקשרות החברה, עם מר דוד ויסמן, יו"ר הדירקטוריון ובעל 
שליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

8. אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן כרואי חשבון 
מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

05.02.2012 01.13אלעד קנדה אינק1120492 .

16:00

מיוחדת-
זרה

1. אישור חלוקה בדרך של החזר הון מוצהר לבעלי המניות של החברה 
בסך כולל של 20 מ' דולר קנדי.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

06.02.2012 232,4301.77רימוני תעשיות בע"מ 1080456

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2010.מיוחדת

2. אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי 
חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר יותם רימוני כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר רפי רימוני כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר דני רימוני כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר גדי רימוני כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר בוריס יניב כדירקטור בחברה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)9. תיקון סעיף 4 לתזכיר החברה.

√80.09רוב נדרשבעדנגדנגד(א)10.אישור הוספת סעיף 5 לתזכיר החברה.

11.אישור החלפת תקנון החברה (לא כולל סעיפים המתייחסים לשינוי הון 

כמפורט בתקנות 55 עד 57 וסעיפים המתייחסים לביטוח, פטור ושיפוי 
נושאי משרה כמפורט בתקנות 151 עד 155 לתקנון החברה).

√רוב נדרש20.14נגדנגדנגד(א)

12.אישור החלפת תקנון החברה בהתייחס לסעיפי הביטוח, הפטור ושיפוי 

נושאי משרה (תקנות 151 עד 155 לתקנון החברה).
√20.14רוב נדרשנגדנגדנגד(א)

13.אישור החלפת תקנון החברה המתייחס לסעיפי שינוי ההון בחברה 

(תקנות 55 - ,57 לתקנון המוצע).
√85.24רוב נדרשבעדנגדנגד(א)

14.אישור הארכת הסכם בין החברה והחברה הבת שלה, רימוני פלסט 

בע"מ, לבין מר יותם רימוני, מיום 19 באפריל 4919.
√16.52רוב נדרשנגדנגדנגד(א)

15.אישור הארכת כהונתו של מר יותם רימוני כיו"ר דירקטוריון החברה 

לתקופה של 3 שנים.
√14.18רוב נדרשנגדנגדנגד(א)

16.אישור הארכת ההתקשרות בהסכם ניהול בין החברה ורימוני פלסט 

בע"מ לבין חברה בבעלות המשותפת של האחים האחים רימוני, חברת 
האחים גדר בע"מ, מיום 5 בדצמבר 2002.

√16.52רוב נדרשנגדנגדנגד(א)

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ 
1081165

6,304,8070.78 07.02.2012

10:00

1. תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות מיוחדת
ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו/או ליתן התחייבות מראש 
לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן 

לאור תיקון 16 לחוק החברות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים בחברה, שלבעל 
השליטה בחברה אין עניין אישי בהענקתם, וזאת בהתאם לחוק ייעול 

אכיפה מנהלית.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים בחברה, שלבעל 
השליטה בחברה עניין אישי בהענקתם, וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה 

מנהלית.

√79.48רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

נצבא החזקות 1995 בע"מ 
1081215

2,748,4321.56 09.02.2012

10:00

√99.87רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור עדכון תנאי כהונתו של מר ירון אפק המכהן כדירקטור בחברה.נדחית

2. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול ואדמיניסטרציה 
עם חנ"ל - חברת הנפט לישראל בע"מ, חברה בבעלות מלאה של בעל 

השליטה החברה.

√97.12רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

12.02.2012 03.69דלק נדל"ן בע"מ 1107119

14:30

1. אישור קבלת החלטות באספה זו בדרך של הודעת הנוכחים ישירות אג"ח
למשמרת.

√100.00רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)

√26.20רוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)2. דחיית מועד התשלום.

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ 
759019

1,832,0940.00 13.02.2012

12:00

1. תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות מיוחדת
ניירות ערך

√64.76רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור הענקת כתבי שיפוי חדש לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, 
לרבות דירקטורים ונושאי משרה שלבעלי השליטה בחברה עניין אישי 

בהענקתם.

√83.25רוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

15.02.2012 1,627,0111.55רבוע כחול נדל"ן בע"מ 1098565

10:00

1. תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות מיוחדת
ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו/או ליתן התחייבות מראש 
לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן 

לאור תיקון 16 לחוק החברות.

√98.94רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה, אישור הענקת כתבי שיפוי בנוסח 
המתוקן אשר הוענקו ו/או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה 

ובחברות המוחזקות על ידי החברה, שאינם מקרב בעלי השליטה.

√99.91רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה, אישור הענקת כתבי שיפוי בנוסח 
המתוקן אשר הוענקו ו/או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה 

ובחברות המוחזקות על ידי החברה, שהינם מקרב בעל השליטה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר דוד ויסמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר יצחק בדר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר אורי בוגומילסקי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויה מחדש של גב' אורית ארליכמן כדירקטורית בחברה

 (PWC) 8. אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קסלמן את קסלמן
כרואי חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןבעדבעד(א)9. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2010.

16.02.2012 04.75קמן אחזקות בע"מ 3390135

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיווח החברה בדבר מצבה ויכולתה לפרוע את תשלומי אגרות החוב.אג"ח

המשביר לצרכן החדש בע"מ 
1104959

258,7710.43 16.02.2012

11:00

1. תיקון תקנון החברה, לאור תיקון 16 לחוק החברות (למעט הוראות מיוחדת
המתייחסות שיפוי וביטוח נושאי משרה).

√96.98רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות 
ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו/או ליתן התחייבות מראש 

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות 
מקרב בעלי השליטה בחברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)4. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2010.

5. אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי 
חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר רמי שביט כדירקטור בחברה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)7. אישור מינויה מחדש של גב' דבורה יצחקי כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרש100.00בעדנגדנגד(א)8. אישור מינויו מחדש של ד"ר יעקב גיטרץ כדירקטור בחברה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר ואדים אוסדצ'י כדירקטור בחברה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)10.אישור מינויו לראשונה של מר תמיר פוליקר כדירקטור בחברה.

11.שינוי שם החברה, כך ששמה לאחר השינוי יהיה "המשביר החזקות 

בע"מ".
√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

פרופיט תעשיות בניה בע"מ 
5490123

35,8745.66 19.02.2012

10:30

√רוב נדרש98.31בעדבעדאין חוו"ד(א)1. אישור עקרוני של עקרונות ההסדר.אג"ח ד

√רוב נדרש98.42בעדבעדאין חוו"ד(א)2. מינוי עו"ד משותף.

ללא אין חוו"ד(א)3. מינוי משרד עורכי דין וקסלר ברגמן ושות'.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

ללא אין חוו"ד(א)4. מינוי משרד עורכי הדין שמעונוב-רוזנבוך ושות'.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)5. מינוי משרד עורכי הדין גולדפרב-זליגמן.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)6. מינוי משרד עורכי הדין קליר- בנימיני.

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1110378

01.16 20.02.2012

11:00

אג"ח ב-
זרה

1. להסמיך את הנציגות להמשיך ולנהל משא ומתן עם החברה בעניין 
הסדרת פירעון אגרות החוב ו/או ארגון מחדש של החוב והגנה על זכויות 
מחזיקי אגרות החוב ולקבל מידע מהחברה בדבר מצבה הכספי ויכולתה 

לעמוד בהתחייבויותיה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור נקיטת נקיטה בפעולות ובהליכים משפטיים לפי שיקול דעת 
הנאמן ו/או המלצת הנציגות לגביית החוב  אותו לא פרעה החברה מחזיקי 

אגרות החוב ביום .31.1.2012

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב 
(סדרה ב').

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. מימון צעדים משפטיים בהם ינקוט הנאמן נגד החברה להגנת זכויות 
מחזיקי אגרות החוב. החוב.

√90.28רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

5. להורות לנאמן לחתום על תיקון לשטר הנאמנות, כך שכל הודעה מטעם 
החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב, לרבות פרסום כתבי הצבעה, 

תינתן רק באמצעות דיווח מיידי במערכת המגנ"א, ללא צורך בפרסום גם 
באמצעות מודעה בשני עיתונים יומיים או גם באמצעות משלוח הודעה 
בדואר רשום למחזיקי אגרות החוב, וזאת למעט המקרים הבאים: (א) 

הבאה ל

√98.93רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1125624

00.87 20.02.2012

11:00

אג"ח ב 
חש 1/12

1. להסמיך את הנציגות להמשיך ולנהל משא ומתן עם החברה בעניין 
הסדרת פירעון אגרות החוב ו/או ארגון מחדש של החוב והגנה על זכויות 
מחזיקי אגרות החוב ולקבל מידע מהחברה בדבר מצבה הכספי ויכולתה 

לעמוד בהתחייבויותיה.

√99.08רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור נקיטת נקיטה בפעולות ובהליכים משפטיים לפי שיקול דעת 
הנאמן ו/או המלצת הנציגות לגביית החוב  אותו לא פרעה החברה למחזיקי 

אגרות החוב ביום .31.1.2012

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב 
(סדרה ב').

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. מימון צעדים משפטיים בהם ינקוט הנאמן נגד החברה להגנת זכויות 
מחזיקי אגרות החוב.

√90.28רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

5. להורות לנאמן לחתום על תיקון לשטר הנאמנות, כך שכל הודעה מטעם 
החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב, לרבות פרסום כתבי הצבעה, 

תינתן רק באמצעות דיווח מיידי במערכת המגנ"א, ללא צורך בפרסום גם 
באמצעות מודעה בשני עיתונים יומיים או גם באמצעות משלוח הודעה 
בדואר רשום למחזיקי אגרות החוב, וזאת למעט המקרים הבאים: (א) 

הבאה ל

√98.93רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות 
מוגבלת 268011

10,004,4920.80 21.02.2012

15:00

יח.השתת
פות

1. אישור ביצוע הנפקה של יחידות השתתפות ו/או ני"ע המירים לאגרות 
החוב ו/או ני"ע המירים ליחידות ההשתתפות במהלך שנת 2012.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

21.02.2012 401,7270.30מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ 315010

10:00

1. אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' דבורה פרנקנטל, מיוחדת
כסמנכ"ל מלאי וחומרים בחברה.

√61.31רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. החלפת תקנה 81 בתקנון החברה, העוסקת בנושא מינוי דירקטור על ידי 
הדירקטוריון.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

מצלאוי חברה לבניה בע"מ 
1106749

77,0251.00 21.02.2012

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2010.מיוחדת

2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר 
- gnuoY & tsnrE כרואי חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. מינויים מחדש של ה"ה סמי מצלאוי, ישראל מימון, מירב דבש, רוני מורנו 
ויהושע דוידוביץ' כדירקטורים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדדיוןדיון(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר עמוס שלפמן כדירקטור חיצוני בחברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויה מחדש של גב' מלכה כוכב כדירקטורית חיצונית בחברה.

דש איפקס הולדינגס בע"מ 
1081843

850,8951.77 23.02.2012

11:00

1. אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר אריה נחמיאס מיוחדת
כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

2. אישור תנאי התגמול של מר אבי באשר בגין כהונתו כדירקטור בחברות 
בקבוצת החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות 
ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו/או ליתן התחייבות מראש 
לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן 

לאור תיקון 16 לחוק החברות.

√67.67רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. אישור הענקת כתבי שיפוי ביחס להליך אכיפה מנהלית לדירקטורים 
ונושאי משרה בחברה, לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה.

√98.61רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

5. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 
משרה בחברה ולחברות מדווחות בקבוצת דש איפקס

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

27.02.2012 00.71פלג-ניא בע"מ 401018

12:00

1. התקשרות החברה בהסכם ניהול עם ד.נ.י.א שירותי  ניהול בע"מ, מבוטלת
באמצעות מר אילן בן גיגי, המכהן כדירקטור בחברה.

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)

28.02.2012 03.69דלק נדל"ן בע"מ 1107119

11:00

1. מוצע לאשר קבלת החלטות בדרך של הודעת הנוכחים ישעל אופן אג"ח
הצבעתם באמצעות דוא"ל.

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)

√17.60רוב נדרשנגדנגדנגד(א)2. קבלת החלטה בדבר פירוק החברה.

√32.40רוב נדרשנגדנגדבעד(א)3. כינוס אסיפה לפירוק

√11.80רוב נדרשנגדנגדנגד(א)4. פיזור נציגות מחזיקי אגרות החוב.

√3.70רוב נדרשנגדנגדבעד(א)5. אישור הוספת חבר נציגות.

ללא אין חוו"ד(א)6. אישור מינויו של מר ברוך בר-מגן כחבר נציגות.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)7. אישור מינויו של מר איתי ארזיל כחבר נציגות.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)8. אישור מינויו של מר דוד אבירם כחבר נציגות.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)9. אישור מינויו של מר אלי רוזנצויג כחבר נציגות.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

29.02.2012 1,442,2260.78חברה לנכסים ולבנין בע"מ 699017

15:00

1. אישור מינויו מחדש של מר מאיר אלדר כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה מיוחדת
שלישית.

√99.81רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√99.81רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור חיצוני בחברה.

29.02.2012 3,595,6930.37דלק מערכות רכב בע"מ 829010

10:00

1. אישור התקשרות דלק מוטורס בע"מ (חברת בת בבעלות מלאה של מיוחדת
החברה) עם מר גיל אגמון בהסכם למתן שירותים.

√83.96רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√90.47רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור תיקון הוראות תקנון החברה בדבר שיפוי וביטוח

√99.47רוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי למר גיל אגמון.

5. אישור מינויו מחדש של מר עופר צלרמאיר כדירקטור חיצוני בחברה 
וקביעת שכרו.

√99.71רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

שמן משאבי נפט וגז בע"מ 
1125012

533,3853.20 29.02.2012

12:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו לראשונה של מר  יצחק אילן כדירקטור בחברה.מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו לראשונה של מר יעקב רז כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויה לראשונה של גב' נירה דרור כדירקטורית חיצונית בחברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו לראשונה של מר יצחק קיאלי כדירקטור חיצוני בחברה.

04.03.2012 150,8581.75מדטכניקה בע"מ 253013

11:00

√99.75רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו לראשונה של מר שאול ג'מאל כדירקטור בחברה.מיוחדת

אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ 
175018

302,0751.47 05.03.2012

11:00

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו לראשונה של מר צבי חלמיש כדירקטור חיצוני בחברה.מיוחדת

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור תנאי כהונתו של מר צבי חלמיש כדירקטור חיצוני בחברה.

הראל השקעות בביטוח ושרותים 
פיננסים בע"מ 585018

4,391,0950.26 05.03.2012

15:00

1. תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות מיוחדת
ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו/או ליתן התחייבות מראש 
לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן 

לאור תיקון 16 לחוק החברות.

√80.20רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. בכפוף לתיקון תקנון החברה לאור חוק ייעול אכיפה מנהלית (סעיף 13 
לעיל), אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה,  לרבות 

מקרב בעלי השליטה בחברה.

√89.70רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור התקשרות החברה עם חברת הבת, הראל חברה לביטוח בע"מ, 
בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה וביתר 

חברות קבוצת הראל השקעות, לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה 
לתקופה של 4 שנים.

√94.13רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. אישור התקשרות מחדש של החברה בהסכם העסקה עם מר יאיר 
המבורגר, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, ויו"ר ודירקטור בחברות  

הקבוצה.

√60.06רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

5. אישור  התקשרות מחדש של החברה בהסכם העסקה עם מר גדעון 
המבורגר, המכהן כדירקטוריון בחברה, וכדירקטור בחברות בנות של 

החברה.

√60.06רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

6. אישור התקשרות מחדש של החברה בהסכם העסקה עם מר יואב מנור, 
המכהן כדירקטוריון בחברה, ודירקטור בחברות בנות של החברה.

√64.24רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

7. אשרור מחדש של תנאי העסקתו של מר בן המבורגר, אשר סיים את 
כהונתו בחברה בחודש דצמבר 2010.

√61.56רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

06.03.2012 2,538,6021.58בתי זקוק לנפט בע"מ 2590248

11:00

√88.45רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו לראשונה של מר יונתן שקד כדירקטור חיצוני בחברה.מיוחדת

06.03.2012 00.99יורו גלוב בע"מ 1097088

16:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. מתן דיווח על ידי החברה ועל יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה.אג"ח א

√64.60רוב נדרשבעדנגדנגד(א)2. תיקון תקנון החברה בהתאם לתיקון 17 לחוק החברות.

11.03.2012 263,2611.24אפקון החזקות בע"מ 578013

10:00

1. אישור מינויה מחדש ואישור תנאי כהונתה של גב' איילת נחמיאס ורבין מיוחדת
כדירקטורית חיצונית בחברה.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של מר חיים צביקה שכטר 
כדירקטור חיצוני בחברה.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

13.03.2012 16,38719.80ארזים השקעות בע"מ 1380047

16:00

√100.00רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. אישור ההסדר המוצע.אג"ח 2

13.03.2012 00.00ארזים השקעות בע"מ 1380138

16:00

אג"ח 2 
חש 5/10

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)1. אישור ההסדר המוצע.

13.03.2012 00.00ארזים השקעות בע"מ 1380120

16:00

אג"ח 3 
חש 5/10

√100.00רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. אישור ההסדר המוצע.

13.03.2012 1,28334.45ארזים השקעות בע"מ 1380054

16:00

√100.00רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. אישור ההסדר המוצע.אג"ח 3

גרנית הכרמל השקעות בע"מ 
276014

03.31 13.03.2012

11:00

1. תיקון תקנון החברה, לאור תיקון 16 לחוק החברות (למעט הוראות מיוחדת
המתייחסות לשיפוי וביטוח נושאי משרה).

√91.58רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות 
ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו/או ליתן התחייבות מראש 

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית

√91.58רוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
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הצבעת 
הקופה
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האסיפה
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% רגיל 

(ג)
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(ג)

תנאי 
העסקה 
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ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

3. בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה 
מנהלית (סעיף 2 לעיל), אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו 
לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה 

ו/או קרוביהם.

√90.26רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה 
מנהלית (סעיף 2 לעיל), אישור הענקת כתב שיפוי מתוקן לגב' דנה עזריאלי 

ובתו של בעל השליטה, המכהנת כדירקטורית בחברה.

√90.26רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויה מחדש של גב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר שלמה שרף כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר יובל ברונשטיין כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר פאר נדיר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)10.אישור מינויו מחדש של מר ארנון תורן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)11.אישור מינויו מחדש של מר ישעיהו לנדאו כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)12.אישור מינויו מחדש של מר יובל לנדאו כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)13.אישור מינויו מחדש של מר פרץ גוזה כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)14.אישור מינויו מחדש של מר ראובן ויטלה כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)15.אישור מינויה מחדש של גב' נגה יציב כדירקטורית בלתי תלויה בחברה .

16.אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של 

החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)17.דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2010.

18.אישור חידוש התקשרות של החברה בהסכם עם קנית השלום, בעלת 

השליטה בחברה (60.68%), ולפיה החברה קנית השלום תספק לחברה 
שירותים.

√94.22רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

ישראל מנדלסון הספקה טכנית 
והנדסית-קמ"ן (2005)בע"מ 

1118579

75,8263.69 13.03.2012

11:00

1. קבלת החלטה מיוחדת לאישור העסקה ולתיקון שטר הנאמנות שנחתם אג"ח ב
ביום 23 במרץ 2010 בקשר עם אגרות החוב מסדרה ב' של החברה, 

וביטול עילת הפירעון המידית שבסעיף 7.1.5 לשטר הנאמנות

√98.76רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

אלון החזקות ברבוע כחול ישראל 
בע"מ 1082551

947,1066.53 14.03.2012

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר אלפנדרי דוד כדירקטור חיצוני בחברה.מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר עוזי ברעם כדירקטור חיצוני בחברה.

15.03.2012 013.76אס.אר. אקורד בע"מ 4220216

12:30

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. מתן דיווח על ידי החברה על מצב עסקיה.אג"ח

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)2. פירעון מיידי של אג"ח.

כלל תעשיות והשקעות בע"מ 
608018

2,469,1260.95 18.03.2012

12:00

√99.46רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר זאב בן אשר כדירקטור חיצוני בחברה.מיוחדת

2. אישור מינויה מחדש של גב' ליאורה פולצ'ק כדירקטורית חיצונית 
בחברה.

√99.46רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

סאנפלאואר השקעות מתחדשות 
בע"מ 1098755

308,1301.84 19.03.2012

11:00

1. תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות מיוחדת
ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו/או ליתן התחייבות מראש 

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית.

√97.29רוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

2. אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו לדירקטורים ונושאי 
משרה בחברה ובחברות בנות, לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, אשר אינם 
מקרב בעלי השליטה בחברה.

√73.38רוב נדרשבעדנגדנגד(א)

4. אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, אשר הינם 
מקרב בעלי השליטה בחברה.

√73.38רוב נדרשבעדנגדנגד(א)

20.03.2012 52,3431.13נעמן פורצלן בע"מ 1083575

10:00

√רוב נדרש82.19בעדנגדנגד(א)1. אישור תיקון תקנון החברה.שנתית

דוראה השקעות ופיתוח בע"מ 
3720117

04.69 21.03.2012

10:30

1. א לאשר להסיר מסדר יומה של האסיפה את נושא המינוי המשותף של אג"ח
עו"ד בר ניר וד"ר שלמה נס לתפקיד מפרקים משותפים של החברה.

√רוב נדרש62.66נגדנגדאין חוו"ד(א)

2. מינוי משותף של עו"ד בר ניר ממשרד מ. פירון ושות' ביחד עם דר' 
שלמה נס.

√רוב נדרש93.54בעדבעדאין חוו"ד(א)

ללא אין חוו"ד(א)3. א מינוי עו"ד אהרון מיכאלי ממשרד גולדפרב, זליגמן ושות' עורכי דין.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

21.03.2012 6,845,9352.31בנק דיסקונט לישראל בע"מ 691212

16:00

הורד מסדר 1. אישור מינויה לראשונה של גב' עליזה רוטברד כדירקטורית  בבנק.מיוחדת
היום(א)

הורד 
מסדר 

היום

הורד 
מסדר 

היום

√

2. אישור מינויו לראשונה של מר דוד לוינסון כדירקטור חיצוני בחברה, 
בהתאם להוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור מינויה מחדש של גב' עידית לוסקי כדירקטורית חיצונית בחברה, 
בהתאם להוראות חוק החברות.

√99.16רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. תיקון תקנון הבנק, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות 
ניירות ערך המאפשר לבנק לבטח ולשפות ו/או ליתן התחייבות מראש 
לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

5. אישור התקשרות הבנק בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים, 
נושאי משרה והמבקר הפנימי בבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

21.03.2012 1,631,6503.15אלקטרה בע"מ 739037

11:30

1. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול, מבעלת מיוחדת
השליטה, אלקו החזקות בע"מ ("אלקו"), לתקופה של שלוש שנים ממועד 

אישור האסיפה הכללית.

√62.13רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ 
5010129

957,4442.84 22.03.2012

10:00

1. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול, מבעלת מיוחדת
השליטה, אלקו החזקות בע"מ ("אלקו"), לתקופה של שלוש שנים ממועד 

אישור האסיפה הכללית.

√52.21רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

חברת הכשרת הישוב בישראל 
בע"מ 612010

396,9952.65 22.03.2012

12:00

1. אישור תנאי העסקתו של מר עופר נמרודי, מבעלי השליטה, כמנכ"ל נדחית
החברה.

√√90.42רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

25.03.2012 03.07א.פ.ס.ק. תעשיות בע"מ 1091032

10:00

אג"ח 
להמרה א'

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיון(א)1. עדכון מאת נציגות מחזיקי אג"ח על התקדמות הליכי פירוק של החברה.

2. דיון בנושאים אשר יועלו על ידי הנציגות, הנאמן או המחזיקים, וקבלת 
החלטות לשם הגנה על זכויות המחזיקים.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיון(א)

25.03.2012 03.07א.פ.ס.ק. תעשיות בע"מ 1125376

10:00

אג"ח א 
חש 

12/11

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיון(א)1. עדכון מאת נציגות מחזיקי אג"ח על התקדמות הליכי פירוק של החברה.

2. דיון בנושאים אשר יועלו על ידי הנציגות, הנאמן או המחזיקים, וקבלת 
החלטות לשם הגנה על זכויות המחזיקים.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיון(א)

בזק החברה הישראלית לתקשורת 
בע"מ 230011

17,486,9131.17 27.03.2012

11:00

1. תיקון התקשרות חברת הבת די.בי.אס שירותי לווין (1998) בע"מ עם מיוחדת
 ADB) S.A - חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ ("יורוקום") ו

tsacdaorB latigiD decnavdA""), בהסכם לרכישת ממירים וקבלת 

אשראי ספקים נוסף.

√99.33רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

01.04.2012 04.75קמן אחזקות בע"מ 3390135

15:30

1.   דיווח החברה בדבר מצבה ויכולתה לפרוע את התשלומים למחזיקי אג"ח
אגרות החוב (סדרה ב').

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2.   דיון וקבלת החלטות בהצעות ככל שיועלו ע"י מחזיקי אגרות החוב ו/או 
הנאמן באשר לפעולות הדרושות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןאין חוו"ד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

02.04.2012 150,8581.75מדטכניקה בע"מ 253013

11:00

1. תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות מיוחדת
ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו/או ליתן התחייבות מראש 

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית.

√89.17רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה 
מנהלית (סעיף 1 לעיל), אישור תיקון כתבי שיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו 
לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, אשר הינם בעל שליטה בחברה ו /או 

קרוביו המכהנים בה כנושא משרה.

√86.42רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה (סעיף 1 לעיל), אישור מתן כתבי 
שיפוי מתוקנים אשר הוענקו ו/או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, 

אשר אינם בעל שליטה בחברה ו /או קרוביו המכהנים בה כנושא משרה.

√86.42רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין 
בע"מ 583013

2,179,7800.43 02.04.2012

10:00

1. אישור הצטרפות החברה להסדר מוצע במסגרת תביעה שהגישו מפרקי מיוחדת
קבוצת קווי אשראי נגד החברה ונגד נתבעים נוספים.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ 
643015

2,173,9423.47  02.04.2012

9:00 
1. אישור הצטרפות החברה להסדר מוצע במסגרת תביעה שהגישו מפרקי מיוחדת

קבוצת קווי אשראי נגד החברה ונגד נתבעים נוספים.
√99.93רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

03.04.2012 3,415,0010.69שיכון ובינוי בע"מ 1081942

13:00

1. אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של מר יצחק (חקי) הראל נדחית
כדירקטור חיצוני בחברה.

√√99.58רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

03.04.2012 35,7391.10אורד בע"מ 1104496

11:00

1. אישור הארכת תוקפו של הסכם ניהול שבין החברה לבין חברה מיוחדת
בשליטתם של בעלי השליטה בחברה, שהיה בתוקף עד ליום 15 בנובמבר 

,2011 ושינוי חלק מתנאיו.

√96.64רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√15.96רוב נדרשנגדנגדנגד(א)2. מתן התחייבות לפטור למר אילן בן גיגי, יו"ר דירקטוריון החברה.

3. מתן התחייבות לפטור למר אמנון אדורם, דירקטור בחברה ואחראי על 
תחום הרגולציה.

√19.31רוב נדרשנגדנגדנגד(א)

√19.31רוב נדרשנגדנגדנגד(א)4. מתן התחייבות לפטור למר אריאל אדורם, דירקטור בחברה ומנכ"ל.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. מתן התחייבות לפטור למר זהר טל, דירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. מתן התחייבות לפטור לגב' עליזה רוטברד, דירקטורית חיצונית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. מתן התחייבות לפטור לגב' יהודית גלס, דירקטורית חיצונית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. מתן התחייבות לשפיוי למר אילן בן גיגי, יו"ר דירקטוריון החברה.

9. מתן התחייבות לשפיוי למר אמנון אדורם, דירקטור בחברה ואחראי על 
תחום הרגולציה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√19.31רוב נדרשנגדבעדבעד(א)10.מתן התחייבות לשפיוי למר אריאל אדורם, דירקטור בחברה ומנכ"ל.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)11.מתן התחייבות לשפיוי למר זהר טל, דירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)12.מתן התחייבות לשפיוי לגב' עליזה רוטברד, דירקטורית חיצונית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)13.מתן התחייבות לשפיוי לגב' יהודית גלס, דירקטורית חיצונית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)14.אישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)15.אישור החלפת תקנון החברה.

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1100833

01.70  03.04.2012

9:00 
אג"ח א-

זרה
1. לאשר לנקוט בכל ההליכים העומדים לרשות מחזיקי אגרות החוב 

(סדרה א'), ככל שיידרשו, כנגד החברה ו/או בעלי השליטה בחברה. וזאת 
נוכח אי קבלת מידע ומסמכים אשר התבקשו על ידי הנציגות המשותפת 

מהחברה ובעל השליטה, לבד או ביחד עם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') 
כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו,

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

05.04.2012 24,356,8652.04בנק הפועלים בע"מ 662577

10:00

1. אישור מינויה לראשונה של גב' דפנה שוורץ כדירקטורית חיצונית בבנק, מיוחדת
בהתאם להוראות חוק החברות.

√99.08רוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

05.04.2012  1,065,0801.20אלקו החזקות בע"מ 694034

9:30 
1. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול, מבעלי נדחית

השליטה בחברה, משפחת זלקינד, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור 
האסיפה הכללית.

√58.79רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

אזורים-חברה להשקעות בפתוח 
ובבנין בע"מ 715011

755,4190.15 09.04.2012

11:00

1. אישור מינויו מחדש של מר גורן אליצור לכהונה שלישית כדירקטור שנתית
חיצוני בחברה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

2. הגדלת הון המניות הרשום של החברה. בהתאם למוצע הון המניות 
הרשום של החברה יגדל כך שההון הרשום של החברה יסתכם ב - 100 מ' 

ש"ח, המחולק ל - 100 מ' מניות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת ותיקון תקנון 
החברה בהתאם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

16.04.2012  00.99יורו גלוב בע"מ 1097088

9:00 
1. דחיית מועד תשלום בסך של כ- 17% מתוך סכום הקרן שמועד אג"ח א

תשלומה ביום .30.4.12
√99.95רוב נדרשבעדבעדנגד(א)

17.04.2012 8,756,4010.00אסם השקעות בע"מ 304014

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

2. אישור מינויים מחדש של ה"ה דן פרופר, גד פרופר, אברהם פינקלשטיין, 
יצחק ירקוני, גבי הייק, אלי זהר, ריצ'רד סייקס, פייר סטרייט, ג'ן דניאל לוטי, 
רוג'ר סטטלר ודורסוואמי (ננדו) ננדקישורה כדירקטורים בחברה, וכן אישור 
מינויו של מר גזי קפלן לכהונה כדירקטור בחברה. למיטב הבנתנו, מינויים 

אלו מבוצעים כמקשה אחת.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

3. אישור מינויו של משרד סומך חייקין ושות' כרואי חשבון מבקר של 
החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

19.04.2012 03.69דלק נדל"ן בע"מ 1107119

14:00

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)1. אישור קבלת החלטות באמצעות כתב הצבעה.אג"ח

√90.50רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)2. אישור עקרונות ההסדר המשופרים.

√רוב נדרש93.20נגדנגדאין חוו"ד(א)3. הצעת עו"ד ויסולי - הגבלת סמכויות הנציגות.

ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת 
232017

9,014,7901.58 22.04.2012

16:00

יח.השתת
פות

1. אישור העברת זכויות השתתפות ברישיון "שמשון" והענקת אופציה 
לרכישת זכויות השתתפות ברישיונות "דניאל מזרח" ו"דניאל מערב".

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. הסמכת השותף הכללי לחתום בשם השותפות על כל מסמך שיידרש 
לצורך הוצאתן לפועל של ההחלטות דלעיל ולביצוע כל פעולה שתידרש 

לצורך כך.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

22.04.2012 00.00ישראלום נכסים בע"מ 5620083

15:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. עדכון ודיווח בהתייחס לפעילות ומצב עסקי החברה.אג"ח ה

סאנפלאואר השקעות מתחדשות 
בע"מ 1098755

308,1301.84 22.04.2012

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2011.מיוחדת

2. אישור מינויו לראשונה של משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן כרואי 
חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר אהרון בירם כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אייל גולן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר רן גרודצקי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויה מחדש של גב' נורית פלג כדירקטורית בחברה.

22.04.2012 02.84ליברטי פרופרטיס בע"מ 1098524

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. מתן דיווח על ידי החברה על מצב עסקיה.אג"ח

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)2. דיון והחלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.

מצלאוי חברה לבניה בע"מ 
1106749

77,0251.00 22.04.2012

11:00

1. אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר סמי מצלאוי מבוטלת
בעל השליטה בחברה, באמצעות חברת ניהול בבעלותו, כיו"ר דירקטוריון 

פעיל של החברה.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתנגד(א)

2. אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' קלרה מצלאוי בעלת 
עניין בחברה, אשר מכהנת כמנהלת קשרי בנקים וגזברית החברה.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתנגד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

3. אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' מירב דבש, כאחראית 
גבייה, תשלומים ושכר בחברה.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתנגד(א)

4. תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות 
ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו/או ליתן התחייבות מראש 

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתנגד(א)

5. אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה 
ובחברות המצויות בשליטתה במישרין או בעקיפין, לרבות מקרב בעלי 

השליטה בחברה.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתנגד(א)

6. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 
משרה בחברה, לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה, או קרוביהם.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתנגד(א)

7. תיקון תקנון החברה לאור תיקון 16 לחוק החברות (למעט הוראות 
העוסקות בשיפוי, פטור וביטוח).

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתבעד(א)

23.04.2012 1,094,8182.46נייר חדרה בע"מ 632018

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר שמואל אביטל כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר דן ורדי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר צבי לבנת כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר רוני מילוא כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר יצחק מנור כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר עמוס מר -  חיים כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר עדי רוזנפלד כדירקטור בחברה.

9. אישור מינויו מחדש של משרד בריטמן, אלמגור, זהר כרואי חשבון 
מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

23.04.2012 364,2950.33בנק ירושלים בע"מ 726018

10:00

1. אישור התקשרות הבנק בהסכם ניהול מחדש עם מר זאב גוטמן, מיוחדת
באמצעות חברת ניהול בבעלותו, כיו"ר דירקטוריון הבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1110378

01.16 23.04.2012

10:00

אג"ח ב-
זרה

1. מוצע לדחות בשנית את מועד הכניסה לתוקף של החלטת האסיפה 
("מועד הכניסה לתוקף"), וזאת עד ליום 17 במאי,2012 , ולהקנות לנציגות 

את הסמכות להמליץ לנאמן לדחות את מועד הכניסה לתוקף בארבעה 
עשר (14) ימים נוספים, ככל שיידרש הדבר לשם גיבוש וקיום של הסדר 

סופי בין החברה ומחזיקי אגרות החוב

√96.98רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1125624

00.87 23.04.2012

10:00

אג"ח ב 
חש 1/12

1. מוצע לדחות בשנית את מועד הכניסה לתוקף של החלטת האסיפה 
("מועד הכניסה לתוקף"), וזאת עד ליום 17 במאי,2012 , ולהקנות לנציגות 

את הסמכות להמליץ לנאמן לדחות את מועד הכניסה לתוקף בארבעה 
עשר (14) ימים נוספים, ככל שיידרש הדבר לשם גיבוש וקיום של הסדר 

סופי בין החברה ומחזיקי אגרות החוב

√96.98רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

בזק החברה הישראלית לתקשורת 
בע"מ 230011

17,486,9131.17 24.04.2012

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

2. מינויו של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה 
והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויה מחדש של גב' אורנה אלוביץ-פלד כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר אריה סבן כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר אלדד בן-משה כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר פליקס כהן כדירקטור בחברה.

10.אישור מינויו מחדש של מר רמי נומקין כדירקטור בחברה (דירקטור 

מטעם העובדים)
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)11.אישור מינויו מחדש של מר יהושע רוזנצוויג כדירקטור בחברה.

12.אישור חלוקת דיבידנד בסך כולל של כ- 1,074 מ' ש"ח שהינם יתרת 

הרווחים הניתנים לחלוקה נכון ליום 31 בדצמבר 2011.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

13.אישור הענקת בונוס שנתי בסך של 95 אש"ח למר יהודה פורת המכהן 

כדירקטור (מטעם העובדים) וכמנהל אגף בטיחות וביטחון בחברה
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

14.אישור התקשרות חברת הבת די.בי.אס שירותי לווין (1998) בע"מ עם 

 S.A tsacdaorB latigiD -חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ ו
decnavd,A בהסכם לרכישת ספקי כוח לממירי HDxaMsey ובעלות 

כוללת של 131 אלפי דולר.

√96.31רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

15.אישור התקשרות חברת הבת די.בי.אס שירותי לווין (1998) בע"מ 

 S.A -עם יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ ("יורוקום") ו ("YES חברת")
 tsacdaorB latigiD decnavdA(ADB"") בהסכם לרכישת ממירים 

וקבלת אשראי ספקים נוסף.

√96.32רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

24.04.2012 437,7771.06קבוצת סקופ מתכות בע"מ 288019

10:00

1. דיון בדוחות הכספיים, בדוח הדירקטוריון ובדוח רואי החשבון של מיוחדת
החברה לשנת 2011

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר שמואל שילה כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר ישי דוידי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר עמי בם כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר מתתיהו דב כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר שלום זינגר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויה מחדש של ד"ר ארנה ליכטנשטיין כדירקטורית בחברה.

8. אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקר 
של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

 pihsrentraP detimiFIMSCO L 9. אישור הארכת הסכם ניהול עם
("פימי"), בעלת השליטה בחברה, לשנה מיום .06.04.2012

√75.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ 
1081165

6,304,8070.79 24.04.2012

10:00

1. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי שנתית
משרה בחברה, בחברות בנות ובחברות קשורות של החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור חלוקת דיבידנד בסך של 150 מ' ש"ח.

3. אישור מענק שנתי בסך של כ- 570 אלף ש"ח למר אהרון פוגל, יו"ר 
דירקטוריון החברה, בגין שנת 2011.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. אישור השתתפות מר אהרון פוגל, יו"ר דירקטוריון החברה, בתוכנית 
תגמול קצר טווח של החברה לשנת 2012.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ 
759019

1,832,0940.00  25.04.2012

9:30 
√98.19רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר דוד לוינסון כדירקטור חיצוני בחברה.מיוחדת

√99.18רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר איתי מל כדירקטור חיצוני בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

29.04.2012 31,2542.26סינרג'י כבלים בע"מ 778019

11:00

1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2011 מיוחדת
ובכללו, בין היתר, דו"ח הדירקטוריון והדוחות הכספיים המאוחדים 

והמבוקרים של החברה ואישורו.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןנגד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר מרדכי קסוס כדירקטור חיצוני בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדבעד(א)3. הארכת כהונת הדירקטורים של החברה שאינם דירקטורים חיצונים.

4. אישור תנאי העסקה של ה"ה יעקב דוניץ ודב דוניץ, מקבוצת השליטה 
בחברה, לשנים 2012-2014.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

5. הארכת מינוי רואי חשבון מבקרים לחברה והסמכת דירקטוריון החברה 
לקבוע את שכרם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. קביעת מסגרת חלוקת דיבידנד לשנת 2012.

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל 
בע"מ 593038

5,712,7920.73 30.04.2012

11:00

1. אישור מינויו מחדש של ד"ר אמנון גולדשמידט כדירקטור חיצוני בחברה, מיוחדת
בהתאם להוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

30.04.2012 589,4160.12עוגן נדל"ן מניב בע"מ 819011

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

2. אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זוהר כרואי חשבון מבקר של 
החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדדיוןדיון(א)

3. אישור מינויו מחדש של מר שלמה איזנברג, יו"ר דירקטוריון החברה 
ובעל השליטה, כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינוי מחדש של מר ירח ניסן, כדירקטור בחברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויה מחדש של גב' נורית פלג , כדירקטורית חיצונית בחברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר יאיר לרמן, כדירקטור חיצוני בחברה.

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1103282

292,2671.09 30.04.2012

10:00

1. קבלת החלטה מיוחדת בדבר אישור אופן הצבעת החברה באסיפת אג"ח א
מחזיקי אגרות החוב של אפריקה ישראל אשר תתכנס ביום חמישי3 , 
במאי2012 , בשעה 10:00 ואשר על סדר יומה אישור תוספת לשטר 

הנאמנות לאגרות החוב (סדרה כו').

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדבעד(א)

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1103290

87,4419.35 30.04.2012

10:00

1. קבלת החלטה מיוחדת בדבר אישור אופן הצבעת החברה באסיפת אג"ח ב
מחזיקי אגרות החוב של אפריקה ישראל אשר תתכנס ביום חמישי3 , 
במאי2012 , בשעה 10:00 ואשר על סדר יומה אישור תוספת לשטר 

הנאמנות לאגרות החוב (סדרה כו').

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדבעד(א)

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1108620

700,4651.91 30.04.2012

10:00

1. קבלת החלטה מיוחדת בדבר אישור אופן הצבעת החברה באסיפת נדחית
מחזיקי אגרות החוב של אפריקה ישראל אשר תתכנס ביום חמישי3 , 
במאי2012 , בשעה 10:00 ואשר על סדר יומה אישור תוספת לשטר 

הנאמנות לאגרות החוב (סדרה כו').

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדבעד(א)

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1116003

01.71 30.04.2012

10:00

אג"ח א 
חש 

11/09

1. קבלת החלטה מיוחדת בדבר אישור אופן הצבעת החברה באסיפת 
מחזיקי אגרות החוב של אפריקה ישראל אשר תתכנס ביום חמישי3 , 
במאי2012 , בשעה 10:00 ואשר על סדר יומה אישור תוספת לשטר 

הנאמנות לאגרות החוב (סדרה כו').

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדבעד(א)

01.05.2012 260,1706.38אספן גרופ בע"מ 313015

11:00

1. אישור מענק שנתי בסך של כ- 300 אלף ש"ח למר גיא פרג, יו"ר מיוחדת
דירקטוריון החברה, בגין שנת 2011.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

2. אישור בונוס מותנה ביעדים למר גיא פרג, יו"ר דירקטוריון החברה, בגין 
שנת 2012.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים 
ונושאי משרה חברה, כפי שיהיו מעת לעת.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

01.05.2012 260,1706.38אספן גרופ בע"מ 313015

11:30

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2011שנתית

2. אישור מינויים מחדש של ה"ה גיא פרג, עמית קפלן, נורית סגל, יגאל דן 
ויוסף פסטל כדירקטורים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

3. מינויו לראשונה משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון 
מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. שינוי הוראה בתקנון החברה.

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1100833

67,0201.70 02.05.2012

17:00

נדחית-
זרה

1. דיון וקבלת החלטה בדבר דחיית מועד תשלום הריבית אשר היום הקובע 
בגינה הינו יום 7.5.2012

√57.76רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. הסמכת הנציגות לדחות את מועד תשלום הריבית, מעת לעת ובסה"כ, 
דחייה של לא יותר מאשר 60 יום מעבר לדחיית המועד בהצעת ההחלטה 

בסעיף 1 לעיל, ככל שתתקבל.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. הסרת נושא העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי מסדר יומה של 
האסיפה.

√85.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ 
224014

3,743,5392.22 03.05.2012

12:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.מיוחדת

2. אישור מינוים מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ומשרד 
סומך חייקין כמשרד רואי חשבון משותפים מבקרים של החברה והסמכת 

הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

√רוב נדרש99.84בעדבעדבעד(א)

√רוב נדרש90.95בעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר אביגדור קפלן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרש79.41בעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר נוחי דנקנר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרש91.04בעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר יצחק מנור כדירקטור בחברה.

√רוב נדרש79.56בעדנגדנגד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר שי לבנת כדירקטור בחברה.

√רוב נדרש91.26בעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר אליהו כהן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרש91.41בעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר ליאור חנס כדירקטור בחברה.

√רוב נדרש91.43בעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר עמוס ערן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרש91.43בעדבעדבעד(א)10.אישור מינויו מחדש של מר אמנון שדה כדירקטור בחברה.

11.תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות 

ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו/או ליתן התחייבות מראש 
לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן 

לאור תיקון 16 לחוק החברות.

√87.14רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

12.אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, 

בחברות בת של החברה ובחברות קשורות, לרבות מקרב בעלי השליטה 
בחברה.

√88.96רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

13.אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול מחדש עם חברת אי.די.בי 

חברה לפתוח בע"מ, בעלת השליטה בחברה.
√83.24רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

14.אישור תנאי כהונתו של מר יצחק מנור, מבעלי השליטה בחברה, 

כדירקטור בחברה.
√99.50רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

15.אישור קבלת פיקדונות מקבוצת אי.די.בי על ידי כלל פיננסים בטוחה, 

חברה בבעלות מלאה של כלל פיננסיים, חברה בבעלות מלאה של החברה.
√91.33רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√99.68רוב נדרשבעדבעדבעד(א)16.אישור מינויו לראשונה של מר יוסף יגיל כדירקטור חיצוני בחברה.

דוראה השקעות ופיתוח בע"מ 
3720117

04.69 03.05.2012

15:30

√100.00רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. מתן הוראות לנאמנים בקשר עם המתווה החדש למכר המניותנדחית

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ 
6110365

3,357,0956.33 03.05.2012

10:00

√84.92רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור תוספת לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה כו').אג"ח כו

06.05.2012 2,671,9111.65אורמת תעשיות בע"מ 260018

11:00

1. אישור התקשרות החברה במספר התקשרויות שונות בקשר עם עסקת מיוחדת
רכישת מניות שליטה בחברה על ידי קרן פימי והצטרפותה לגרעין השליטה.

√98.41רוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

2. אישור מינויים לראשונה של ה"ה ישי דוידי, גילון בק, אבי זיגלמן ויצחק 
שרם כדירקטורים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

√99.37רוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויה לראשונה של גב' דפנה שריר כדירקטורית חיצונית בחברה.

וורלד גרופ קפיטל (58) בע"מ 
1350107

04.63 07.05.2012

12:00

1. מתן דיווח על ידי עו"ד שחר בן מאיר, אודות הפעולות אשר בוצעו על ידו אג"ח
לרבות הגשת תובענה כנגד נושאי משרה לשעבר בחברה להשבת כספים 

לחברה

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןאין חוו"ד(א)2. החלטה בנושאים נוספים אשר יועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים

07.05.2012 14,580,8960.53החברה לישראל בע"מ 576017

11:00

1. אישור מענק שנתי בסך של 2.4 מ' ש"ח למר אמיר אלשטיין, יו"ר מיוחדת
דירקטוריון החברה, בגין שנת 2011.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

2. אישור המחאת גמול הדירקטורים המועסקים כנושאי משרה בחברות 
הקשורות לבעלת השליטה בחברה, שאינן החברה או חברות בשליטתה.

√97.61רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

07.05.2012 3,149,5322.31הפניקס אחזקות בע"מ 767012

16:00

1. אישור תנאי ההתקשרות עם חברת ניהול בקשר עם כהונתו של ד"ר מיוחדת
משה ברקת כיו"ר דירקטוריון החברה.

√79.84רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

08.05.2012 016.98ארזים השקעות בע"מ 1380047

15:00

√79.99רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. מתן אישור לתיקון להסדר.אג"ח 2

√95.16רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)2. דחיית מועד התשלום הראשון.

08.05.2012 06.60ארזים השקעות בע"מ 1380146

15:00

אג"ח 2 
חש 4/12

√79.99רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. מתן אישור לתיקון להסדר.

√95.16רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)2. דחיית מועד התשלום הראשון.

08.05.2012 4,19230.10ארזים השקעות בע"מ 1380054

15:00

√73.63רוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)1. מתן אישור לתיקון להסדר.אג"ח 3

√86.93רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)2. דחיית מועד התשלום הראשון.

08.05.2012 06.60ארזים השקעות בע"מ 1380146

15:00

אג"ח 2 
חש 4/12

√79.99רוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)1. מתן אישור לתיקון להסדר.

√95.16רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)2. דחיית מועד התשלום הראשון.

08.05.2012 00.00ארזים השקעות בע"מ 1380120

15:00

אג"ח 3 
חש 5/10

√68.53רוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)1. מתן אישור לתיקון להסדר.

√86.93רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)2. דחיית מועד התשלום הראשון.

08.05.2012 07.67ארזים השקעות בע"מ 1380153

15:00

אג"ח 3 
חש 4/12

√73.63רוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)1. מתן אישור לתיקון להסדר.

√86.93רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)2. דחיית מועד התשלום הראשון.

חברת פרטנר תקשורת בע"מ 
1083484

4,687,1812.97 08.05.2012

10:00

1. אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן, חבר ב- מיוחדת
srepooCesuohretawecirP כרואה החשבון המבקר של החברה עד 

לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. לדון בשכר הטרחה שנקבע לרואה החשבון לשנת ,2011 ואשר נקבע 
על ידי ועדת הביקורת. אין קבלת החלטות.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

3. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים 2010 ו- 
2011. אין קבלת החלטות.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

4. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים ה"ה: מר אילן בן דב, 
ד"ר שלמה נס, ד"ר אריה עובדיה, יהל שחר, אריק שטיינברג ואבי זלדמן. 

עד לתום האסיפה השנתית הבאה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור התגמול המוצע לד"ר אנגל, דירקטור חיצוני בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור תיקון תקנון החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)8. אישור תיקונים בתוכנית האופציות של החברה לנושאי משרה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)9. אישור מתן כתב שיפוי לד"ר מיכאל אנגל, דירקטור חיצוני בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)10.אישור מתן כתב שיפוי למר בארי בן זאב, דירקטור חיצוני בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)11.אישור מתן כתב שיפוי לגב' אסנת רונן, דירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)12.אישור מתן כתב שיפוי למר אריה שטיינברג, דירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)13.אישור מתן כתב שיפוי למר אבי זלדמן, דירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)14.אישור מתן כתב שיפוי למר אילן בן דב, דירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)15.אישור מתן כתב שיפוי למר שלמה נס, דירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)16.אישור מתן כתב שיפוי למר אריה עובדיה, דירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)17.אישור מתן כתב שיפוי למר יהל שחר, דירקטור בחברה.

10.05.2012 01.32מטיס קפיטל בע"מ 3570025

13:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתבעד(א)1. קבלת החלטה בדבר אופן ההצבעה בהסדר הנושיםמבוטלת

אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ 
390013

3,123,0560.85 10.05.2012

10:00

√93.70רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר יצחק פורר כדירקטור חיצוני בחברה.מיוחדת

פרופיט תעשיות בניה בע"מ 
5490123

21,6125.66 10.05.2012

12:00

1. דיון וקבלת החלטות בדבר דחיית מועד תשלום הריבית ודחיית המועד אג"ח ד
לביצוע "תשלום הסף".

√98.41רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. קבלת החלטה בדבר אישור הסמכת הנציגות לדחות את מועד תשלום 
הריבית ומועד תשלום הסף.

√98.41רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. קבלת החלטה מיוחדת בדבר דחיית מועד תשלום הקרן אשר היום 
הקובע בגינה הינו יום 19 במאי 2012 ודחיית מועד תשלום הסף.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. קבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכת הנציגות לדחות את מועד תשלום 
הקרן, מעת לעת, וזאת עד למועד כינוס אסיפות כלל מחזיקי אגרות החוב 

לפי סעיף 350 לחוק החברות, לצורך אישור ההסדר.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

10.05.2012 13,854,0120.91קבוצת דלק בע"מ 1084128

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.מיוחדת

2. אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון 
מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√96.74רוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר בן ציון זילברפרב כדירקטור חיצוני בחברה.

10.05.2012 55,6641.87קרדן יזמות (2011) בע"מ 1124478

12:00

1. תיקון הסכם העסקתו של מר יובל רכטר בחברת מילגם חניה סלולארית נדחית
בע"מ

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

13.05.2012 35,7391.10אורד בע"מ 1104496

11:00

1. התקשרות החברה בתוספת להסכם הלוואה עם פלנוס מזנין (2006) מיוחדת
בע"מ  ובתוספת להסכם הלוואה עם אוריגו השקעות ג'י.פי. בע"מ.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. תיקון תקנון.

14.05.2012 241,3833.69דלק נדל"ן בע"מ 1107119

10:00

1. לאשר קבלת החלטות באספה זו, בדרך של הודעת הנוכחים ישירות אג"ח
לנאמן על אופן הצבעתם באמצעות דוא"ל או פקס באמצעות כתבי הצבעה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)

2. קבלת החלטה בדבר עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם בקשת 
החברה מיום 13 במאי 2012 בדבר כינוס אסיפות נושים.

√88.40רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)

3. קבלת החלטה בדבר עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם בקשת 
החברה מיום 13 במאי 2012 בדבר ביטול צו הפירוק והצו למינוי מפרק 

זמני.

√75.20רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 
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תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה
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(ג)
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לוועדת 

ההשקעות

4. קבלת החלטה בדבר עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם בקשת 
החברה מיום 13 במאי 2012 בדבר השעיית צו הפירוק והצו למינוי מפרק 

זמני.

√88.90רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)

15.05.2012 2,5560.68פרופיט תעשיות בניה בע"מ 549014

11:00

1. אישור מינויים מחדש של ה"ה צבי יצחקי וגיא יצחקי המכהנים כיו"ר שנתית
דירקטוריון החברה וכמנכ"ל החברה, בהתאמה. בהתאם לתקנה 121 (ג), 

לחוק החברות.

√92.77רוב נדרשבעדנגדנגד(א)

2.   אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר צבי יצחקי מבעלי 
השליטה בחברה, כיו"ר דירקטוריון החברה.

√92.77רוב נדרשבעדנגדנגד(א)

3. אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר גיא יצחקי מבעלי 
השליטה בחברה, כמנכ"ל החברה.

√92.77רוב נדרשבעדנגדנגד(א)

15.05.2012 9,5352.84ליברטי פרופרטיס בע"מ 1098524

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדבר אי היענות החברה לאף אחת מדרישות המחזיקים.אג"ח

2. דיווח החברה על כך כי אין בידה מקורות מספיקים לתשלום מלוא 
הסכומים למחזיקי אגרות החוב של כל הסדרות.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

15.05.2012 2,190,7570.34גיוון אימג'ינג בע"מ 1086537

16:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר ישראל מקוב כדירקטור בחברה.מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר נחום שמיר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר דורון בירגר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויה מחדש של פרופ' ענת לוינשטיין כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר אריה מינטקביץ כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר אריה בורנשטיין כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר סטנלי סטרן כדירקטור בחברה.

8. אישור הענקת מענק שנתי ותגמול הוני למר נחום שמיר, המכהן כנשיא, 
דירקטור ומנכ"ל החברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

9. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין KPMG כמשרד רואי חשבון מבקר 
של החברה והסמכת ועדת הביקורת והדירקטוריון לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

10.דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 

.2011

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןנגדנגד(א)11.נושאים נוספים שיעלו באסיפה.

17.05.2012 18,2820.71פלג-ניא בע"מ 401018

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים 2010.שנתית

2. מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לשנת 2012.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור מינויים מחדש של ה"ה פנחס אוסלרנה, אטי יוחאי, יוסי שחק וחי 
נטוביץ' כדירקטורים בחברה. למיטב הבנתנו, בהתאם לכתב ההצבעה 

המצורף לדוח העסקה, מינויים אלו מבוצעים כמקשה אחת.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

17.05.2012 00.71פלג-ניא בע"מ 401018

12:00

1. אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה אשר מיוחדת
מכהנים בחברה, לרבות לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה.

√53.40רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ 
1103621

69,6405.35 20.05.2012

10:00

1. אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם חברת ניסקו טק נדחית
(1994) בע"מ.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור המשך העסקתה של גב' ריקי ניצן בתו של מר ניצן, מבעלי 
השליטה בחברה, כמנהלת תחום המיתוג בחברה ואישור תנאי העסקתה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור התקשרות החברה בשני הסכמים עם ארדן תעשיות חשמל 
(1993) בע"מ, חברה בשליטת בעלי השליטה בחברה, ועם מגה אור 

החזקות בע"מ.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

22.05.2012 2,538,6021.80בתי זקוק לנפט בע"מ 2590248

11:00

1. אישור המחאת גמול הדירקטורים לו זכאים דירקטורים המועסקים על נדחית
ידי החברה לישראל בע"מ (או חברה קשורה שלה במישרין או בעקיפין) 
מבעלות השליטה בחברה, המכהנים מעת לעת, למעסיקם (או לחברות 

הקשורות למעסיקם) וזאת בהתאם לבקשת הדירקטורים המועסקים.

√98.58רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור מינויה לראשונה של גב' יעל אנדורן קרני כדירקטורית חיצונית 
בחברה.

√רוב נדרש99.04בעדבעדבעד(א)

28.05.2012 187,84810.81סקורפיו נדל"ן בע"מ 1113398

14:00

1. אישור התקשרות החברה בהסכם למכירת אחזקותיה (50%) בחברת נדחית
dtL sgnidloH ottehcer.G הבת

√99.87רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו לדירקטורים המכהנים ה"ה 
שמעון מנחם, דוד גרנות ושלומי הולנדר אשר הינם בעלי זיקה לבעלי 

השליטה בחברה או שלבעל השליטה בחברה עניין אישי בהענקתם, בין 
היתר, בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית.

√89.11רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו לדירקטורים ונושאי משרה 
בחברה, אשר אינם בעלי זיקה לבעל השליטה או שלבעל השליטה בחברה 

עניין אישי בהענקתם, בין היתר, בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית.

√89.11רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים המכהנים ה"ה שמעון מנחם, דוד 
גרנות ושלומי הולנדר אשר הינם בעלי זיקה לבעלי השליטה בחברה או 

שלבעל השליטה בחברה עניין אישי בהענקתם.

√57.74רוב נדרשנגדבעדנגד(א)

5. אישור הענקת כתבי פטור אשר הוענקו לדירקטורים ונושאי משרה 
בחברה, אשר אינם בעלי זיקה לבעל השליטה או שלבעל השליטה בחברה 

עניין אישי בהענקתם.

√57.74רוב נדרשנגדבעדנגד(א)

שמן משאבי נפט וגז בע"מ 
1125012

533,3853.20 28.05.2012

12:00

1. אישור הקצאה כ- 79,954,145 אופציות (סדרה 2) של החברה (סה"כ נדחית
159,908,290 אופציות) לבעלי השליטה ה"ה אברהם נניקשווילי ויעקב בן 

זקן, ללא תמורה.

הורד נגדנגד(א)
מסדר 

היום

√

2. תיקון תקנון החברה כל שתתבצע הגדלת הון המניות הרשום של 
החברה וכן יוגבל סכום השיפוי המירבי לדירקטורים ונושאי משרה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה אשר מכהנים ו/או 
יכהנו בחברה מעת לעת, לרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה או 

קרוביהם של בעלי שליטה.

√99.83רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 
משרה בחברה אשר מכהנים ו/או יכהנו בחברה מעת לעת, לרבות נושאי 

משרה ודירקטורים שהינם בעלי שליטה או קרוביהם של בעלי שליטה 
בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

5. אישור התקשרות החברה בפוליסה מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים 
ונושאי משרה בחברה אשר מכהנים ו/או יכהנו בחברה מעת לעת, לתקופת 

ביטוח שלא תעלינה במצטבר על 3 שנים.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

6. אישור מינויו לראשונה של מר יואל ביסמוט כדירקטור בחברה ואישור 
תנאי כהונתו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1110378

85,7491.16 28.05.2012

11:00

1. לדחות את מועד הכניסה לתוקף של ההחלטה על העמדת אגרות החוב אג"ח ב
(סדרה ב') של החברה לפרעון מיידי עד ליום 21 ביוני , 2012 וזאת לשם 

המשך ניהול משא ומתן עם החברה.

√50.1951.07נגדבעדנגד(א)

2. לקבל את החלטת הדחייה אך זאת רק בכפוף לכך שעד ליום חמישי ה- 
31 במאי ,2012 בשעה 00:,12 יתקיים אחד מהתנאים.

√רוב נדרש75.93בעדנגדבעד(א)

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1125624

00.87 28.05.2012

11:00

אג"ח ב 
חש 1/12

1. לדחות את מועד הכניסה לתוקף של ההחלטה על העמדת אגרות החוב 
(סדרה ב') של החברה לפרעון מיידי עד ליום 21 ביוני , 2012 וזאת לשם 

המשך ניהול משא ומתן עם החברה.

√50.1951.07נגדבעדנגד(א)

2. לקבל את החלטת הדחייה אך זאת רק בכפוף לכך שעד ליום חמישי ה- 
31 במאי ,2012 בשעה 00:,12 יתקיים אחד מהתנאים.

√רוב נדרש75.93בעדנגדבעד(א)

30.05.2012 2,357,0520.37דלק מערכות רכב בע"מ 829010

12:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

2. מינויו מחדש של משרד קוסט פורר את גבאי כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

31.05.2012 615,6631.87קרדן אן.וי1087949 .

15:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. פתיחה.שנתית



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)2. הצגת פעילות החברה בשנת 2011.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןבעדבעד(א)3. אימוץ הדוחות הסטטוטוריים הערוכים ע"פ הדין ההולנדי.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)4. דיון ביישום קוד הממשל התאגידי על ידי חברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. מינוי רואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2012.

6. שחרור חברי הדירקטוריון המנהל מחובתם בקשר לדוחות הכספיים 
לשנת 2011.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

7. שחרור חברי הדירקטוריון המפקח מחובתם בקשר לדוחות הכספיים 
לשנת 2011.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)8. שחרור חברי הדירקטוריון המנהל מחבותם עד למועד האסיפה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)9. שחרור חברי הדירקטוריון המפקח מחבותם עד למועד האסיפה.

10.תיקון סעיפים 9 ,8 ,7 ו- 45.2 לתקנון החברה, בכפוף לאישור סעיף 11 

שעל סדר היום.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)11.תיקון סעיפים 6,5,1 ו- 10 עד 46 ועד בכלל.

12.אישור מינויו של מר א. שנור כדירקטור שאינו אקזקוטיבי לתקופה של 4 

שנים.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

13.אישור מינויו של מר מ. חרון כדירקטור שאינו אקזקוטיבי לתקופה של 4 

שנים.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

14. אישור מינויו של מר א. מאי כדירקטור שאינו אקזקוטיבי לתקופה של 4 

שנים.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

15.אישור מינויו של מר פ. שלדון כדירקטור שאינו אקזקוטיבי לתקופה של 

4 שנים.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

16.אישור מינויו של מר ש.י. אורן כדירקטור שאינו אקזקוטיבי  לתקופה של 

4 שנים.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)17. קביעת התגמול לחברי הדירקטוריון המנהל.

18.הענקת אופציות לחברי הדירקטוריון המנהל (לשעבר) בגין שנים 2009 

עד 2011.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)19.אישור מדיניות תגמול לדירקטוריון החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)20.קביעת תגמול לדירקטור אקזקוטיבי ומנכ"ל החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)21.קביעת תגמול לדירקטורים שאינם אקזקוטיביים.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)22.אישור דו"ח התגמול של החברה.

23.הסמכת דירקטוריון החברה להקצות מניות החברה ולהעניק זכויות 

לרכישת מניות החברה.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

 sthgir) 24.הסמכת דירקטוריון החברה להגביל או לשלול זכויות קדימה

evitpmeerP) במניות החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)25.הסמכת הדירקטוריון החברה לרכוש מניות של החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדדיוןדיון(א)26.מדיניות חלוקת דיבידנדים.

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1100833

37,7801.70 31.05.2012

12:00

1. אישור דחית מועד ביצוע תשלום הריבית לבעלי אגרות החוב (סדרה א') אג"ח א
שנקבע ליום ה-3 ליוני 2021 ליום 21 ליוני 2021.

√91.10רוב נדרשבעדבעדנגד(א)

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל 
בע"מ 593038

4,286,0990.73 03.06.2012

10:30

1. אישור מינויה מחדש של גב' פנינה ביטרמן - כהן כדירקטורית חיצונית מיוחדת
בבנק.

√99.96רוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

10.06.2012 2,012,6562.41פרוטרום תעשיות בע"מ 1081082

12:00

1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים 2010 ו- נדחית
.2011

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר ג'ון פרבר, כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויה מחדש של גב' מאיה פרבר, כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויה מחדש של גב' סנדרה פרבר, כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינוי מחדש של מר הנס האבדהאלדן, כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינוי מחדש של מר גיל ליידנר, כדירקטור בחברה.

7. אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן, חבר ב- 
srepooCesuohretawecirP כרואה החשבון המבקר של החברה לשנים 

2012-2011 ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√83.62רוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. תיקון תקנון החברה.

9. תיקון כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה ודירקטורים שאינם בעל 
השליטה או קרובו.

√√99.69רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

10.אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעל השליטה 

או קרובו.
√√99.95רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

11.הרחבת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה שאינם בעל השליטה 

או קרובו.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)12.רכישת פוליסת ביטוח לדירקטורים שהינם בעל השליטה או קרובו.

√33.97רוב נדרשנגדנגדנגד(א)13.מתן פטור לכל אחד מהדירקטורים שהינם בעל השליטה או קרובו.

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ 
611012

1,888,8270.95 11.06.2012

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר לב לבייב כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר אבינדב גרישפון כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר איתן הבר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר שמואל שקדי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר שלמה בורוכוב כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר עמנואל לזוביק כדירקטור בחברה.

√רוב נדרש97.70בעדבעדבעד(א)8. אישור מינויה מחדש של גב' ציפורה סמט כדירקטורית חיצונית בחברה.

9. אישור מינוים מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ומשרד סומך 
חייקין כמשרד רואי חשבון משותפים מבקרים של החברה והסמכת 

הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

10.אשרור ואישור התקשרות החברה וחברות בנות שלה בפוליסת מסגרת 

לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

11.06.2012 966,8812.22בנק אגוד לישראל בע"מ 722314

12:00

1. אישור הכללת מר זאב אבלס, יו"ר דירקטוריון הבנק, בתכנית תגמול מיוחדת
ארוכת טווח לנושאי המשרה הבכירים בבנק, שחלה ביחס לשנים 2010 - 

,2011 גם ביחס לשנים 2012 - 2013.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. לאשר את יישומה של תכנית המענק למר זאב אבלס, יו"ר דירקטוריון 
החברה, בגין שנת ,2011 כך שסכום המענק שנתי שישולם יעמוד על סך 

של 956 אלף ש"ח.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

3. אישור תיקון תנאי העסקתו של מר זאב אבלס, המכהן כיו"ר דירקטוריון 
הבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1103282

288,3801.09 11.06.2012

10:00

1. קבלת החלטה מיוחדת בדבר קביעת עמדת החברה בקשר עם המרת אג"ח א
אגרות החוב (סדרה כו') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ המוחזקות 

על ידה.

√96.65רוב נדרשנגדנגדנגד(א)

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1103290

85,8919.35 11.06.2012

10:00

1. קבלת החלטה מיוחדת בדבר קביעת עמדת החברה בקשר עם המרת אג"ח ב
אגרות החוב (סדרה כו') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ המוחזקות 

על ידה.

√85.63רוב נדרשנגדנגדנגד(א)

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1108620

666,1201.90 11.06.2012

10:00

1. קבלת החלטה מיוחדת בדבר קביעת עמדת החברה בקשר עם המרת אג"ח ד
אגרות החוב (סדרה כו') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ המוחזקות 

על ידה.

√81.70רוב נדרשנגדנגדנגד(א)

12.06.2012 5,031,1722.31בנק דיסקונט לישראל בע"מ 691212

11:00

1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה שנתית
ביום 31 בדצמבר 2012

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור דיבידנד ביניים לבעלי מניות בכורה כדיבידנד סופי.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינוי רואי חשבון מבקרים והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

4. אישור מינוי מחדש של ד"ר יוסי בכר, יו"ר דירקטוריון החברה כדירקטור 
בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינוי מחדש של מר אלי אליעזר גונן, כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינוי מחדש של מר חורחה ספרן, כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר יצהר, כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינוי מחדש של מר ריצ'רד מוריס רוברטס, כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מענק שנתי ליו"ר דירקטוריון הבנק בגין שנת 2011.

13.06.2012 76,0560.68טלסיס בע"מ 354019

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

2. אישור מינויים מחדש של ה"ה טומס יגודה, אשר רשף, אסף יגודה, צלי 
רשף, מרדכי פרי והגב' עידית גזונטהייט כדירקטורים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר סמואל עמוס כדירקטור חיצוני בחברה.

4. אישור מינויו של משרד הטיס, גרינבאום ושות' כמשרד רואי חשבון 
מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

14.06.2012 1,138,0921.13אלעד קנדה אינק1120492 .

13:00

שנתית-
זרה

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות השנתיים לשנת 2011.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור הארכת כהונת רואה החשבון המבקר.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר אהוד ארז כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר בעז שניצר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר שי בן יקר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר לאורנס צימרמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר נתנאל בן אור כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר ישראל אלדר כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

9. אישור בונוס שנתי בסך של 70 אלפי דולר קנדי למר נתנאל בן אור, 
דירקטור וסמנכ"ל לפיתוח ושיווק בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

 noitaroprocnI fo) 10.אישור תיקון תעודת ההתאגדות של החברה

elcitrA) של החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

17.06.2012 235,5502.44מנרב אחזקות בע"מ 155036

11:00

1. תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות מיוחדת
ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו/או ליתן התחייבות מראש 

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור 
תיקון 16 לחוק החברות.

√92.55רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. בכפוף לאישור התיקונים המוצעים בתקנון החברה (סעיף 1 לעיל), 
אישור מתן כתבי שיפוי מתוקנים  לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, 

שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם.

√92.55רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. בכפוף לאישור התיקונים המוצעים בתקנון החברה (סעיף 1 לעיל), 
אישור מתן כתבי שיפוי מתוקנים  לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, 

שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם.

√92.55רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. אשרור העמדת רכב חלף גמול דירקטורים לגב' רונית קוזניצקי- אבנון, 
המכהנת כדירקטורית בחברה.

√67.28רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

5. אישור המשך העמדת רכב, חלף גמול דירקטורים, לגב' רונית קוזניצקי- 
אבנון, המכהנת כדירקטורית בחברה.

√67.28רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

6. אשרור העמדת רכב חלף גמול דירקטורים לגב' זיוה קוזניצקי, בעלת 
עניין בחברה, המכהנת כדירקטורית בחברה.

√67.28רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

7. אישור המשך העמדת רכב, חלף גמול דירקטורים, לגב' זיוה קוזניצקי, 
בעלת עניין בחברה, המכהנת כדירקטורית בחברה.

√67.28רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

8. אישור תנאי העסקתו של מר אברהם קוזניצקי בעל השליטה בחברה, 
כמנכ"ל החברה.

√59.34רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

9. אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר דרור קוזניצקי, כמנכ"ל 
מנרב פרויקטים בע"מ, חברת בת בבעלות מלאה של החברה

√59.34רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

10.אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר ערן קוזניצקי, כמנהל 

בקרה תקציבית וחטיבת המגורים במנרב הנדסה ובניין בע"מ, חברת בת 
בבעלות מלאה של החברה.

√59.34רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

11.אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' רותי גנץ, כאחראית 

תכנון פנים בחברה.
√97.52רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק 
1120609

2,410,8770.76 17.06.2012

16:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה.מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)2. אישור מינויו מחדש של ד"ר דוד אביעזר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של ד"ר יוסף שאלתיאל כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אלפרד אקירוב כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר עמוס בר שלו כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויה מחדש של גב' יודפת הראל בוכריס כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינויו מחדש של ד"ר רוג'ר קורנברג כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר אייל שרצקי כדירקטור בחברה.

9. אישור תיקון תכנית המענקים ההונית לדירקטורים, נושאי משרה 
ועובדים משנת 2006 של החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

10.אישור, על בסיס מייעץ ולא מחייב, של התגמול לנושאי המשרה 

 yaP nO כפי שמתאפשר על-ידי (sreciffo evitucexe deman) הבכירים
 -yaS") 2010 fo tcA noitcetorP remusnoC dna mrofeR teertS

.("llaW knarF-ddoD

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

11.מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים 

של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןנגדנגד(א)12.נושאים נוספים שיועלו במהלך האסיפה.

17.06.2012 14,7810.00ישראלום נכסים בע"מ 5620083

10:00

1. מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב והסמכת הנציגות לשכור מומחים אג"ח ה
אשר ייצגו את מחזיקי אגרות החוב והנאמן.

נמכרה אין חוו"ד(א)
ההחזקה

√רוב נדרש100.00בעד

2. מינוי נציגות נפרדת - לאשר את מועמדותה של גב' ענת גואטה בשם 
אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"מ, כחברת הנציגות הנפרדת של מחזיקי 

אגרות החוב.

נמכרה אין חוו"ד(א)
ההחזקה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

3. מינוי נציגות משותפת - לאשר נציגות המשותפת של מחזיקי אגרות 
החוב (סדרה ד') ומחזיקי אגרות החוב (סדרה ו'), ללא נציג מחזיקי אגרות 

חוב סדרה ה'.

נמכרה אין חוו"ד(א)
ההחזקה

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

4. מינוי נציגות משותפת - לאשר את את מועמדותה של גב' ענת גואטה 
בשם אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"מ כנציגת מחזיקי אגרות החוב 

(סדרה ה') ואת הצטרפותה לנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב 
(סדרה ד') ומחזיקי אגרות החוב (סדרה ו').

נמכרה אין חוו"ד(א)
ההחזקה

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

5. מינויו של עו"ד גיל אורן - יגאל ארנון ושות', עורכי דין כיועץ משפטי 
לנציגות.

נמכרה אין חוו"ד(א)
ההחזקה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

6. מינויו של עו"ד רענן קליר - קליר-בנימיני, משרד עו"ד כיועץ משפטי 
לנציגות.

נמכרה אין חוו"ד(א)
ההחזקה

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

7. מינויו של עו"ד רון בר- ניר - מ. פירון ושות', עורכי דין כיועץ משפטי 
לנציגות.

נמכרה אין חוו"ד(א)
ההחזקה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

8. מינויו של עו"ד אריה דנציגר - דנציגר, ברימר, לוין, עורכי דין כיועץ 
משפטי לנציגות.

נמכרה אין חוו"ד(א)
ההחזקה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

9. מינויו של עעו"ד עופר שפירא - עופר שפירא ושות', עורכי דין כיועץ 
משפטי לנציגות.

נמכרה אין חוו"ד(א)
ההחזקה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

10.מינויו של עעו"ד עודד גולדשטיין - עודד גולדשטיין ושות', עורכי דין כיועץ 

משפטי לנציגות.
נמכרה אין חוו"ד(א)

ההחזקה
√רוב נדרשרוב נדרשנגד

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1110378

80,7571.16 18.06.2012

10:00

1. לדחות את מועד הכניסה לתוקף של ההחלטה להעמדה לפירעון מיידי אג"ח ב
של אגרות החוב (סדרה ב'), אשר עתידה להיכנס לתוקף ביום 12 ביוני 

2012 (לפי דיווח מיידי מיום 31 במאי 2012) עד ליום 12 ביולי 2012

√91.98רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. החלטה רגילה - להסיר מסדר היום של אסיפת בעלי אגרות החוב ב', 
אשר זומנה ביום 14 ביוני 2012 את נושא מס' ,1.2 שעניינו אישור עקרוני 

אינדיקטיבי ולא מחייב של מתווה ההסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב

הורד בעד(א)
מסדר 

היום

הורד 
מסדר 

היום

√

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1125624

00.87 18.06.2012

10:00

אג"ח ב 
חש 1/12

1. לדחות את מועד הכניסה לתוקף של ההחלטה להעמדה לפירעון מיידי 
של אגרות החוב (סדרה ב'), אשר עתידה להיכנס לתוקף ביום 12 ביוני 

2012 (לפי דיווח מיידי מיום 31 במאי 2012) עד ליום 12 ביולי 2012

√92.76רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. החלטה רגילה - להסיר מסדר היום של אסיפת בעלי אגרות החוב ב', 
אשר זומנה ביום 14 ביוני 2012 את נושא מס' ,1.2 שעניינו אישור עקרוני 

אינדיקטיבי ולא מחייב של מתווה ההסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב

הורד בעד(א)
מסדר 

היום

הורד 
מסדר 

היום

√

הראל השקעות בביטוח ושרותים 
פיננסים בע"מ 585018

2,599,1050.28 19.06.2012

15:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.מיוחדת

2. אישור מינויו של משרד סומך חייקין ושות' כרואי חשבון מבקר של 
החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנים 2012 ו- 2013.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר יאיר המבורגר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר גדעון המבורגר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר יואב מנור כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר אורי סלונים כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויה מחדש של גב' ליאורה קבורס-הדר כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה.

10.אישור מינויה לראשונה של גב' אסתר דומיניסיני כדירקטורית חיצונית 

בחברה.
√99.32רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

גרנית הכרמל השקעות בע"מ 
276014

591,9723.31 19.06.2012

11:00

1. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי מיוחדת
משרה של קבוצת גרנית, לרבות בתו של בעל השליטה גב' דנה עזריאלי, 

כפי שיהיו מעת לעת, לתקופה של 12 חודשים, החל מיום 29 במאי 1202.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת 
232017

6,143,7251.86 19.06.2012

16:00

יח.השתת
פות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. לתקן את סעיף 14.18 להסכם הנאמנות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. לתקן את סעיף 9.3 (ג) להסכם השותפות.

3. לתקן את סעיף 11 להסכם השותפות, באופן שחלף סעיף 11 כאמור 
יבואו סעיפים 11.3-11.1 העוסקים באחריות פטור, שיפוי ובטוח.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדנגד(א)

4. בכפוף לאישור החלטה מס' 3 לעיל, יתוקן נוסח סעיף 11.3 (ב) להסכם 
השותפות, כך שבסיפא שלו במקום המלה "בלבד" תבואנה המילים "או 

ברשלנות רבתי".

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדנגד(א)

5. בכפוף לאישור החלטה מס' 3 לעיל, אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי 
המצ"ב כ"נספח א'" וכתבי פטור מאחריות המצ"ב כ"נספח ב'" לדירקטורים, 

המכהנים כיום בשותף הכללי ו/או בחברות בנות של השותפות.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדנגד(א)

19.06.2012 1,6684.75קמן אחזקות בע"מ 3390135

10:00

1. לאשר קבלת החלטות באסיפה זו בדרך של הודעת הנוכחים ישירות אג"ח
לנאמן.

√רוב נדרש100.00בעדדיון(א)

2. קבלת החלטה מיוחדת בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה 
הבלתי מסולקת של אגרות החוב.

√רוב נדרש89.24בעדאין ח.ה(א)

20.06.2012 63,2060.63סינאל תעשיות בע"מ 1084953

10:00

1. אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר ארז בוגנים, כסמנכ"ל נדחית
שיווק בינ"ל ומנהל פיתוח עסקי בחברה.

√√66.35רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

20.06.2012 165,2080.93לידר שוקי הון בע"מ 1096106

11:00

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר מוטי מרכוס כדירקטור חיצוני בחברה.מיוחדת

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו לראשונה של מר תמיר פוליקר כדירקטור חיצוני בחברה.

קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות 
בע"מ 1118470

21,7130.75 20.06.2012

11:00

1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2011 ובדו"ח הדירקטוריון של שנתית
החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט 
דח"צים).

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור הוספת סעיפים לתקנון החברה.

5. אישור מתן כתבי שיפוי חדשים לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי 
השליטה בחברה או קרוביהם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

6. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח מורחבת ובפוליסות עתידיות וכן 
הכללת הדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה בפוליסות האמורות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

21.06.2012 2,471,7391.62שופרסל בע"מ 777037

14:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

2. אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקר 
של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר רפי ביסקר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר יעקב שלום פישר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר חיים גבריאלי כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר רון הדסי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר נוחי דנקנר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר יצחק מנור כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר צבי לבנת כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)10.אישור מינויו מחדש של מר אליהו כהן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)11.אישור מינויו מחדש של מר עדו ברגמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)12.אישור מינויה מחדש של גב' סבינה בירן כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)13.אישור מינויו מחדש של מר אלון בכר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)14.אישור מינויו מחדש של מר יניב מזור כדירקטור בחברה.

√99.19רוב נדרשבעדבעדבעד(א)15.אישור מינויו לראשונה של מר מיכאל בר חיים כדירקטור חיצוני בחברה.

21.06.2012 02.39אייס אוטו דיפו בע"מ 1107523

11:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת1. אישור הסדר בין החברה לבין נושיה.מבוטלת

25.06.2012 228,7083.69דלק נדל"ן בע"מ 1107119

14:00

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין ח.ה(א)1. אישור קבלת החלטות באסיפה זו בדרך של הצבעה בכתב הצבעה.אג"ח

2. להורות לנאמן להתנגד לבקשה 19 שהגישה החברה בענין עסקת 
בקינגהם.

ללא אין ח.ה(א)
הצבעה

√רוב נדרש19.80נגד

3. להורות לנאמן שלא להתנגד לבקשת 19 שהגישה החברה בענין עסקת 
בקינגהם.

√רוב נדרש80.20בעדבעדאין ח.ה(א)

26.06.2012 1,631,6503.15אלקטרה בע"מ 739037

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.מיוחדת

2. אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי 
חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויה מחדש של גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בחברה.

√98.93רוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר דני מריאן כדירקטור חיצוני בחברה.

26.06.2012 1,065,0801.20אלקו החזקות בע"מ 694034

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.מיוחדת

2. אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי 
חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר גרשון זלקינד כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר מרדכי פרדימן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויה מחדש של גב' גבריאלה הלר כדירקטורית בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√99.39רוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר עמנואל לזוביק כדירקטור חיצוני בחברה.

√99.39רוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר מאיר סרברניק כדירקטור חיצוני בחברה.

תמיר פישמן הון סיכון II בע"מ 
1084367

13,4403.07 27.06.2012

11:00

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר בזיל גמזו כדירקטור חיצוני בחברה.מיוחדת

2. אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים 
ונושאי משרה בחברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל 
בע"מ 593038

3,875,7490.73 27.06.2012

11:00

1. אישור תוכנית תגמול, המסדירה את אופן קביעת התגמול השנתי בגין מיוחדת
שנת 2012 ואילך.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור הסכם ההעסקה של יו"ר הדירקטוריון הנכנס, מר רוני חזקיהו 
החל מתחילת כהונתו בתפקיד.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור מענק שנתי ליו"ר דירקטוריון הבנק היוצא, מר ז'אק אלעד בגין 
שנת 2011.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. אישור מענק שנתי ליו"ר הדירקטוריון היוצא בגין תקופת העסקתו בשנת 
2012 בסך של 240 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

חברת הכשרת הישוב בישראל 
בע"מ 612010

791,1622.65 28.06.2012

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר שלמה מעוז כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר עופר נמרודי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויה מחדש של גב' סמדר נמרודי - רינות כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר רון ויסברג כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר חן לבון כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויה מחדש של גב' רוית נמרודי כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר גילי כהן כדירקטור בחברה.

9. אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי 
חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

01.07.2012 35,83448.71מעין ונצ'ורס בע"מ 1094937

11:00

1. אישור תשלום מענק בסך של כ- 47.5 אלף ש"ח למר אביעד פרידמן, מיוחדת
המכהן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

2. אישור תיקון הסכם מתן השירותים, המוענקים  על ידי מר גיא רוזן, 
המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.

√99.12רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור הקצאת כ- 6.59 מ' אופציות למר גיא רוזן המכהן כיו"ר 
דירקטוריון החברה.

√52.10רוב נדרשבעדנגדנגד(א)

4. אישור הפחתת מחיר המימוש של כ - 2.1 מ' אופציות שהוענקו למר גיא 
רוזן, יו"ר דירקטוריון החברה.

√52.40רוב נדרשבעדנגדנגד(א)

5. אישור תשלום מענק בסך של 180 אלף ש"ח למר גיא רוזן, יו"ר 
דירקטוריון החברה.

√63.65רוב נדרשבעדנגדנגד(א)

03.07.2012 79,3091.13נעמן פורצלן בע"מ 1083575

10:00

√100.00רוב נדרשבעדבעדצד קשור1. אישור התקשרותה של החברה בהסכם העברת העובדים.מיוחדת

2. אישור התקשרותה של החברה בהסכמים למתן שירותי ניהול על ידי 
החברה לחברות שהינן בעלת השליטה או מוחזקות על בעלות השליטה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדצד קשור

3. אישור התקשרותה של החברה בהסכם ניהול עם מר שלמה זהר, כיו"ר 
דירקטוריון החברה, באמצעות חברה בבעלותו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדצד קשור

√100.00רוב נדרשבעדבעדצד קשור4. אישור מינויה של גב' מיכל בריקמן כדירקטורית חיצונית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדצד קשור5. אישור מינויה של גב' ורד רז - אביו כדירקטורית בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

04.07.2012 4,379,9250.90פז חברת הנפט בע"מ 1100007

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור בחברה.מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר אהרון פוגל כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר גארי סטוק כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויה מחדש של גב' דליה לב כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א).7 .7 אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה.

8. מינויו מחדש של משרד KPMG סומך חייקין ושות' כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)9. קבלת דיווח בדבר שכר טרחת רואי החשבון לשנת 2011.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)10.דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.

11.תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות 

ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו/או ליתן התחייבות מראש 
לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור 

תיקון 16 לחוק

√84.24רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

12.בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה (סעיף 9 לעיל), אישור תיקון כתבי 

שיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו לדירקטורים בחברה, מעת לעת, למעט בעלי 
שליטה ו/או קרוביהם.

√98.82רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

13.בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה (סעיף 12 לעיל), אישור תיקון כתבי 

שיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו לנושאי משרה בחברה ו/או בחברות בנות 
(לרבות דירקטורים), מעת לעת, אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה 

בחברה ו/או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהענקתם.

√98.82רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

14.אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח חבות דירקטורים 

ונושאי משרה בחברה, וחברות שנות שלה, לרבות נושאי משרה ובכללם 
דירקטורים אשר הם ו/או קרוביהם בעלי השליטה, לתקופות מצטברות של 

3 שנים, החל מיום 1 באפריל 2012.

√99.05רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

15.אישור התקשרות החברה בפוליסת הביטוח נושאי משרה בחברה, 

וחברות שנות שלה, לרבות נושאי משרה ובכללם דירקטורים אשר הם ו/או 
קרוביהם בעלי השליטה, לתקופה שמיום 1 במאי 2012 ועד ליום וכולל 31 

במרץ 2012.

√99.57רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

04.07.2012 181,0696.38אספן גרופ בע"מ 313015

11:00

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו לראשונה של מר ליאור שמש כדירקטור חיצוני בחברה.מיוחדת

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר ברוך חכים כדירקטור חיצוני בחברה.

04.07.2012 447,2403.84נטו מ.ע. אחזקות בע"מ 168013

10:00

1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ,2011 מיוחדת
לרבות דיווח של הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר דוד עזרא כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר עמי גולדין כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר עדי עזרא כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר דוד זרנצ'נסקי כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר דוד קורן כדירקטור בחברה.

7. אישור מינויה מחדש של גב' מזל בהארי-כהן כדירקטורית חיצונית 
בחברה.

√99.84רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

8. מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

9. אישור התקשרות החברה בפוליסות ביטוח משותפות יחד עם חברות 
בשליטתה של החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

05.07.2012 6,838,0271.17בנק מזרחי טפחות בע"מ 695437

10:00

1. אישור מינויו מחדש של מר גדעון סיטרמן כדירקטור חיצוני בבנק, מיוחדת
בהתאם להוראות חוק החברות.

√96.49רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור תשלום מענק בסך של 1.1 מ' ש"ח למר יעקב פרי, יו"ר 
דירקטוריון הבנק, בגין הישגי הבנק בשנת 2011.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

מצלאוי חברה לבניה בע"מ 
1106749

102,2881.00 09.07.2012

11:00

1. אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר סמי מצלאוי מיוחדת
בעל השליטה בחברה, באמצעות חברת ניהול בבעלותו, כיו"ר דירקטוריון 

פעיל של החברה.

√√51.63רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' קלרה מצלאוי בעלת 
עניין בחברה, אשר מכהנת כסמנכ"ל קשרי בנקים וגזברית החברה.

√√69.62רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' מירב דבש, כאחראית 
גבייה, תשלומים ושכר בחברה.

√√69.62רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות 
ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו/או ליתן התחייבות מראש 

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית.

√√83.41רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

5. אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה 
ובחברות המצויות בשליטתה במישרין או בעקיפין, לרבות מקרב בעלי 

השליטה בחברה.

√√83.41רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

6. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 
משרה בחברה.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

7. תיקון תקנון החברה לאור תיקון 16 לחוק החברות (למעט הוראות 
העוסקות בשיפוי, פטור וביטוח).

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

09.07.2012 16,705,6730.53החברה לישראל בע"מ 576017

11:00

1. אישור תשלום סכום הפשרה על ידי צים לחברה וסילוק התובענות מיוחדת
והויתורים במסגרת הסדר הפשרה.

√99.25רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

09.07.2012 60,0524.15סאטקום מערכות בע"מ 1080597

10:30

1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה מיוחדת
ביום .31.12.2011

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. אישור מינוי מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור כרואה 
החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר מרדכי אלמליח כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר יעקב מיכלין כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויה מחדש של גב' ענת ויינר כדירקטורית בחברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר רם גבל כדירקטור חיצוני בחברה.

אפריקה ישראל תעשיות בע"מ 
800011

376,3324.14 09.07.2012

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

2. אישור מינויים מחדש של ה"ה איזי כהן, אבינדב גרינשפון, מנשה שגיב 
וגיא כהן כדירקטורים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

3. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

דוראה השקעות ופיתוח בע"מ 
3720117

04.69 09.07.2012

16:00

1. מתן הוראות לנאמן בקשר עם הסכם מכר מניות אורתם סהר: להורות אג"ח
לנאמן להתנגד לבקשה שהושגה לביהמ"ש לאישור מכר 506,615,937 

מניות אורתם סהר הנדסה בע"מ לפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ כמפורט 
בהסכם מכר מניות אורתם.

√רוב נדרש100.00נגדנגדנגד(א)

10.07.2012 407,7000.89חילן טק בע"מ 1084698

10:00

1. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול מחדש מול מנכ"ל החברה, מר מיוחדת
אבי באום.

√רוב נדרש96.98בעדבעדבעד(א)

2. אישור שינוי שם החברה כך שמעתה שמה של החברה יהא: חילן בע"מ, 
או כל שם דומה, בהתאם לאישור רשם החברות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את 
קסירר כרואה חשבון מבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה 

השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתאם 
להמלצת ועדת הביקורת.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר רמי אנטין כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר אבי באום כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויה של גב' דורית סלינגר כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו של מר מירון אורן כדירקטור בחברה.

8. אישור מינויו מחדש של מר דרור מיזרץ כדירקטור חיצוני בחברה, 
לתקופה נוספת של שלוש שנים,

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

11.07.2012 144,91810.45וילי פוד השקעות בע"מ 371013

10:00

1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה שנתית
ביום .31.12.2011

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר צבי ויליגר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר יוסף ויליגר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר שמואל מסנברג כדירקטור בחברה.

5. אישור מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות', רו"ח, כרואה 
החשבון המבקר של החברה לשנת 2012 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית 

השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ודיווח אודות שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

6. לאשר להסמיך את מר יוסף ויליגר כיו"ר דירקטוריון החברה, למלא את 
תפקיד המנהל הכללי של חברת הבת, ללא תגמול, במקביל לכהונת אחיו, 

המכהן כיו"ר דירקטוריון ויליפוד.

√רוב נדרש6.75נגדנגדנגד(א)

11.07.2012 978,1656.47מבטח שמיר אחזקות בע"מ 127019

10:00

1. מוצע לאשר את התקשרות החברה עם מאיר שמיר ניהול (1997) מיוחדת
בע"מ, חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר מאיר שמיר, מבעלי השליטה 

בחברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מחברת הניהול לתקופה בת שלוש 
שנים, רטרואקטיבית, החל מיום 1 בינואר 2012.

√91.79רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

11.07.2012 157,0592.07רימוני תעשיות בע"מ 1080456

10:00

1. דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת מיוחדת
.2011

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת 
הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2012.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר יותם רימוני כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר רפי רימוני כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר דני רימוני כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר גדי רימוני כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו של מר עומר ברנע כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו של ד"ר דב רייכמן כדירקטור בחברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויה של הגב' ענת חרחס כדירקטורית חיצונית בחברה 2000.

10.אישור התקשרות בהסכם העסקה בין החברה וחברת הבת שלה, 

רימוני פלסט בע"מ לבין מר יותם רימוני.
√57.49רוב נדרשבעדנגדנגד(א)

11.אישור התקשרות בהסכם ניהול בין החברה ורימוני פלסט לבין חברת 

האחים גדר בע"מ.
√57.49רוב נדרשבעדנגדנגד(א)

12.אישור התקשרות בהסכם למתן שירותים בין החברה לבין חברת עומר 

ברנע יעוץ ופיתוח עסקי בע"מ.
√רוב נדרש87.90בעדנגדנגד(א)

13.אישור הענקת כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לנושאי המשרה בחברה, 

לרבות לנושאי משרה אשר הינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם.
√רוב נדרש30.28נגדנגדנגד(א)

14.אישור "עסקת מסגרת" להתקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות 

דירקטורים ונושאי משרה.
√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1100833

33,0201.70  11.07.2012

9:00 
1. החלטה מיוחדת - לדחות את מועד ביצוע תשלום הריבית לבעלי אגרות נדחית

החוב (סדרה א') שנקבע ליום 21 ביוני 2012 ליום 31 ביולי 2012.
√רוב נדרש91.10בעדבעדנגד(א)

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1110378

77,1051.16  11.07.2012

9:00 
נדחית-

זרה
√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיון(א)1. עדכון הנציגות.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןאין חוו"ד(א)2. קבלת הוראות ממחזיקי אג"ח.

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1125624

00.87  11.07.2012

9:00 
נדחית-

זרה
√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. עדכון הנציגות.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןאין חוו"ד(א)2. קבלת הוראות ממחזיקי אג"ח.

11.07.2012 34,8690.58יורו גלוב בע"מ 1097088

14:30

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)1. דחיית מועד תשלום הקרן.אג"ח א

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)2. תיקון שטר הנאמנות.

15.07.2012 152,1211.41גולן מוצרי פלסטיק בע"מ 1091933

11:00

1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה מיוחדת
ביום .31.12.2011

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר יונתן מלמד כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר שאול אשכנזי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רוגל כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר משה דיין כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר יהודה כהן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר אורי שובל כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויה מחדש של גב' שרה פרקר כדירקטורית בחברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויה מחדש של גב' נעמה להב כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)10.אישור מינויו מחדש של מר יאן משוב כדירקטור בחברה.

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

מבקר לחברה לשנת 2012 הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 
.2012

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)12.אישור תיקון תקנון החברה, בעניין התאמתו לתיקון 16 לחוק החברות.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)13.אישור התאמת התקנון להוראות בעניין שיפוי וביטוח נושאי משרה.

14.אישור תיקון תקנון החברה, בדבר סמכות הדירקטוריון לאשר חלוקת 

מניות הטבה.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

15.הענקת כתבי שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה (אשר אינם 

חברי קיבוץ שער הגולן או מי מטעמו).
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

16.הענקת כתבי שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה שהינם חברי 

קיבוץ שער הגולן, בעל השליטה או מי מטעמו.
√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)17.התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

18.אישור מדיניות מתן תגמולים (בונוסים) שנתיים בחברה עבור חברי 

קיבוץ שער הגולן הנותנים שירותים לחברה על פי הסכם כוח אדם.
√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות 
מוגבלת 394015

1,901,5571.02 16.07.2012

11:00

יח.השתת
פות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. לתקן את סעיף 6.2 להסכם הנאמנות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. לתקן את סעיף 6.3 להסכם הנאמנות.

3. לבטל את סעיף 6.4 להסכם הנאמנות ובמקומו יבוא סעיף 6.4 בנוסח 
חדש.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. לתקן את סעיף 6.5 להסכם הנאמנות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור תיקון סעיף 6.6 להסכם הנאמנות.

6. להוסיף בסופו של סעיף 6 להסכם הנאמנות את הכללים, אשר נקבעו על 
ידי הנאמן והמפקח ביום , 17.2.94 שיהיו חלק בלתי נפרד מהסכם 

הנאמנות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

7. להוסיף בסופו של סעיף 6 להסכם הנאמנות, את תתי הסעיפים 6.17 - 
,6.19 העוסקים במינוי שלוח להצבעה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

8. להוסיף בסופו של סעיף 6 להסכם הנאמנות, את תתי הסעיפים 6.20 ו- 
,6.21 העוסקים באישור עסקה חריגה ובה עניין אישי וכן שימוש בכתב 

הצבעה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

9. להוסיף בסופו של סעיף 6 להסכם הנאמנות, את תת הסעיף 6.22 
העוסק במקרים בהסכם הנאמנות ובהסכם השותפות בהם חלים על 

השותפות הסדרים השאובים מחוק החברות, והשותפות תהא רשאית 
לעשות שימוש בתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס 

- ,2000 בשינויים המחויבים.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)10.לבטל את סעיף 15.7 להסכם הנאמנות.

11.לתקן את סעיף 16.1 להסכם הנאמנות העוסקת נוסח כתב העברה של 

יחידות בשותפות המוגבלת.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)12.לתקן את סעיף 21.1 (ו) להסכם הנאמנות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)13.לבטל את סעיף 21.1 (י) להסכם הנאמנות.

14.לתקן את סעיף 21.2 (ג) להסכם הנאמנות באופן שהמילים "אישור 

המפקח או" תימחקנה.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

15.לתקן את סעיף 24.2 להסכם הנאמנות באופן שחלף המילים "מינוי 

המפקח יעשה בהחלטה
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)16.לתקן את סעיף 24.3 להסכם הנאמנות.

17.לתקן את הסכם הנאמנות באופן שלאחר סעיף 24.3 יתווסף סעיף 

בנוסח העוסק בהחלפת המפקח על ידי האסיפה הכללית של בעלי היחידות.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)18.לבטל את סעיף 29 להסכם הנאמנות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)19.לתקן את סעיף 5.1 להסכם השותפות המוגבלת.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)20.לתקן את סעיף 5.1 להסכם השותפות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)21.לתקן את סעיף 6.7 להסכם השותפות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)22.לתקן את ההפניות שבסעיף 8.2 להסכם השותפות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)23.לתקן את סעיף 10.2 להסכם השותפות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)24.לתקן את סעיף 12 להסכם השותפות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)25.לתקן את סעיף 13.2 להסכם השותפות.

26.לתקן את סעיף 14 להסכם השותפות באופן שחלף סעיפים 1.14 עד 

3.14 הקיימים יבואו הסעיפים העוסקים באחריות שיפוי ובטוח.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדנגד(א)

27.בכפוף לאישור החלטה מס' 26 לעיל, יתוקן נוסח סעיף 14.3 (ב) 

להסכם השותפות.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדנגד(א)

28.בכפוף לאישור החלטה מס' 26 לעיל, אישור מתן כתבי התחייבות 

לשיפוי המצ"ב כ"נספח א'" וכתבי פטור מאחריות המצ"ב כ"נספח ב'" 
לדירקטורים, המכהנים כיום בשותף הכללי ו/או בחברות בנות של 

השותפות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדנגד(א)

29.לתקן את הסכם השותפות באופן שלאחר סעיף 16 יתווסף סעיף 16 א 

שכותרתו "מבקר פנימי".
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)30.לתקן את סעיף 17 להסכם השותפות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)31.לבטל את סעיף 28.2 להסכם השותפות.

23.לתקן את סעיף 23.1 להסכם השותפות באופן שבמקום הפניה לסעיף 

23 תופיע הפניה לסעיף 22.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

אפריקה ישראל מגורים בע"מ 
1097948

467,0222.29 16.07.2012

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

2. אישור מינויים מחדש של ה"ה איזי כהן, אבינדב גרינשפון, מנשה שגיב, 
רונן גינזבורג, גיא אלדר והגב' שרונה חריש כדירקטורים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

.3 .3 מינויו מחדש של משרד ברייטמן, אלמגור זהר כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

16.07.2012 242,4103.69דלק נדל"ן בע"מ 1107119

10:00

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)1. אישור קבלת ההחלטה באמצעות כתב הצבעה.אג"ח

2. להורות לנאמן לפנות לחברה בדרישה להפקדת סך של 150 א' ש"ח 
בחשבון הנאמנות.

√רוב נדרש16.90נגדנגדבעד(א)

3. להורות לנאמן להתנגד לבקשה מספר 29 שהגישה החברה לבית 
משפט.

ללא אין חוו"ד(א)
הצבעה

√רוב נדרש25.10נגד

4. להורות לנאמן לא להתנגד לבקשה מספר 29 שהגישה החברה לבית 
משפט.

√רוב נדרש74.90בעדנגדאין חוו"ד(א)

5. להורות לנאמן להתנגד לבקשה מספר 30 שהגישה החברה לבית 
משפט.

ללא אין חוו"ד(א)
הצבעה

√רוב נדרש33.20נגד

6. להורות לנאמן לא להתנגד לבקהש מספר 30 שהגישה החברה לבית 
משפט.

√רוב נדרש66.80בעדנגדאין חוו"ד(א)

אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות 
מוגבלת 268011

6,262,8121.23 17.07.2012

11:00

יח.השתת
פות

1. לתקן את סעיף 8.1 להסכם הנאמנות העוסק בנוסח כתב העברה של 
יחידות בשותפות המוגבלת.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. לתקן את סעיף 14.1 להסכם הנאמנות.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. לתקן את סעיפים 14.2 ועד 14.9 להסכם הנאמנות.

4. לתקן את סעיף 14.9 א להסכם הנאמנות (כמספרו כיום ואשר יהפוך 
לסעיף 14.9 ו לאחר קבלת החלטה מס' 3).

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

5. לתקן לתקן את סעיף 10.1.6 להסכם הנאמנות באופן שחלף המילים 
"שאדם סביר", בואנה המילים: "שמפקח סביר".

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. לבטל את סעיף 10.1.10 להסכם הנאמנות.

7. לתקן את סעיף 10.2.3 להסכם הנאמנות באופן שהמילים "אישור 
המפקח או" ימחקו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

8. לתקן את סעיף 16 להסכם הנאמנות העוסק במנגנוני מינוי מפקח 
לשותפות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. לתקן את סעיף 5.1 להסכם השותפות.

10.לתקן את סעיף 9.3 להסכם השותפות העוסק' בסמכות השותף הכללי 

להשקיע, לפי שיקול דעתו הבלעדי, סכומים שיוותרו בידי השותפות 
המוגבלת.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

11.לתקן את סעיף 10.7 להסכם השותפות, באופן שחלף סעיף 10.7 

כאמור תבוא פסקה חלופית.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

12.לתקן את סעיף 11 להסכם השותפות באופן שחלף הסעיף הקיים יבואו 

סעיפים 11.1 עד 11.4 העוסקים באחריות שיפוי ובטוח.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

13.בכפוף לאישור החלטה מס' 12 לעיל, יתוקן נוסח סעיף 11.3 (ב) 

להסכם השותפות, כך שבסיפא שלו במקום המלה "בלבד" תבואנה המילים 
"או ברשלנות רבתי".

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

14.בכפוף לאישור החלטה מס' 12 לעיל, אישור מתן כתבי התחייבות 

לשיפוי המצ"ב כ"נספח א'" וכתבי פטור מאחריות המצ"ב כ"נספח ב'" 
לדירקטורים, המכהנים כיום בשותף הכללי ו/או בחברות בנות של 

השותפות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)15.תיקון סעיף 9.1.2 להסכם השותפות.

16.לתקן את הסכם השותפות באופן שלאחר סעיף 13 יתווסף סעיף 13 א 

שכותרתו "מבקר פנימי".
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)17.לתקן את סעיף 25.2 להסכם השותפות.

18.לאשר התקשרות עם דלק אנרגיה בהסכם מסגרת, לפיו תעמיד המלווה 

לשותפות מעת לעת אשראים ו/או ערבויות ו/או בטחונות.
√95.73רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

19.לאשר תשלום עמלת ערבות לדלק אנרגיה בשיעור שנתי של 2% 

ותשלום עמלת ערבות לקבוצת דלק בע"מ בשיעור של 1.75% בגין 
בטחונות שהמציאו לתאגידים בנקאיים שהעמידו הלוואות בסך כולל של 36 

מליון דולר ארה"ב לדלק אנרגיה, כמפורט (kcaB ot kcaB) ודלק אנרגיה 
העמידה לשותפות הלוואות כאמור בתנאים זהים.

√95.73רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

20.לאשר תשלום עמלת ערבות לקבוצת דלק בגין ערבות שהעמידה קבוצת 

דלק לטובת תאגיד בנקאילהבטחת הארכת הלוואה בסך 10 מליון דולר 
ארה"ב שהעמיד הבנק לשותפות, בשיעור שנתי של 2% מגובה היתרה 

הבלתי מסולקת של ההלוואה האמורה.

√95.73רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

21.לאשר תשלום עמלת ערבות לדלק אנרגיה בגין בטחונות שתעמיד דלק 

אנרגיה לטובת תאגיד בנקאי להבטחת הלוואה בסך 15 מליון דולר ארה"ב 
שיעמיד הבנק לשותפות, בשיעור שנתי של 2% מגובה היתרה הבלתי 

מסולקת של ההלוואה האמורה.

√95.69רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

אפריקה ישראל נכסים בע"מ 
1091354

915,5013.12 17.07.2012

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.נדחית

2. אישור מינויים מחדש של ה"ה איזי כהן, אבינדב גרינשפון, מנשה שגיא 
כדירקטורים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

הורד נגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר דוד בלומברג כדירקטור בחברה.
מסדר 

היום

√

4. אישור מינוים מחדש של  סומך חייקין - רואי חשבון ומשרד את בריטמן, 
אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים משותפים של 

החברה ודיווח על שכר של רואי החשבון לשנת 2011.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

5. התקשרות של חברת בת של החברה עם חברה בשליטתה (בעקיפין) 
של בעלת השליטה בחברה בהסכם קבלנות לעבודות שלד.

√√90.85רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

6. התקשרות של חברת בת של החברה עם חברה בשליטתה (בעקיפין) 
של בעלת השליטה בחברה בהסכם הלוואה.

√√79.68רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

17.07.2012 3,990,5380.00שטראוס גרופ בע"מ 746016

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

2. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√95.41רוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר מאיר שני כדירקטור בחברה.

√רוב נדרש95.53בעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר דוד מושביץ כדירקטור בחברה.

√רוב נדרש95.53בעדנגדנגד(א)5. אישור מינויה מחדש של גב' דליה לב כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר עדי שטראוס כדירקטור בחברה.

7. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 
משרה (שאינם נמנים על בעלי שליטה או קרוביהם) המכהנים ואשר יכהנו 

מעת לעת בחברה ובחברות בנות שלה (המקומיות והבין לאומיות), 
לתקופה של 12 חודשים, החל מיום 1 באוקטובר 1202.

√רוב נדרש99.75בעדבעדבעד(א)

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1100833

28,7851.70 18.07.2012

10:00

1. החלטה לאשר באופן עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב את מתווה ההסדר אג"ח א
שהעלתה החברה במערכת המגנ"א ביום ה-17 ליולי 2012.

√√רוב נדרש81.45נגדנגדבעד(א)

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1110378

62,7371.16 18.07.2012

10:00

1. החלטה לאשר באופן עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב את מתווה ההסדר אג"ח ב
שהעלתה החברה במערכת המגנ"א ביום ה-17 ליולי 2012.

√√רוב נדרש36.79נגדנגדבעד(א)

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1125624

00.87 18.07.2012

10:00

אג"ח ב 
חש 1/12

1. החלטה לאשר באופן עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב את מתווה ההסדר 
שהעלתה החברה במערכת המגנ"א ביום ה-17 ליולי 2012.

√√רוב נדרש36.79נגדנגדבעד(א)

ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת 
232017

5,931,7361.90 19.07.2012

15:30

יח.השתת
פות

1. לאשר את התקשרות השותפות בהסכם הלוואה עם נפטא חברה 
ישראלית לנפט בע"מ, בעלת השליטה (בעקיפין) בשותף הכללי בשותפות, 

על פיו תעמיד נפטא לשותפות הלוואה בסכום בש"ח השווה ל- 25 מיליון 
דולר ארה"ב.

√רוב נדרש94.54בעדבעדבעד(א)

23.07.2012 221,0583.69דלק נדל"ן בע"מ 1107119

12:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת1. דיון בעמדת המחזיקים בענין ההסדר.מבוטלת

24.07.2012 9884.75קמן אחזקות בע"מ 3390135

10:00

1. לאשר קבלת החלטות באסיפה זו, בדרך של הודעת הנוכחים ישירות אג"ח
לנאמן

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)

2. העמדה לפירעון מיידי והסמכת הנאמן (עם דחית מועד הכניסה לתוקף) -
 החלטה מיוחדת.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)3. תיקון שטר הנאמנות.

25.07.2012 16,370,2062.26בנק הפועלים בע"מ 662577

14:30

1 .1אישור תנאי כהונתה והעסקתה של גב' אירית איזקסון, המכהנת מיוחדת
כדירקטורית בבנק הפועלים, כיו"ר דירקטוריון פעיל של ישראכרט בע"מ, 

יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ, אמינית בע"מ ופועלים אקספרס בע"מ.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. תיקון תקנון הבנק.

בזק החברה הישראלית לתקשורת 
בע"מ 230011

10,926,9240.94 25.07.2012

11:00

1. אישור הארכת תוקף התקשרות קיימת לרכישת ממירים ואישור תוספת מיוחדת
עלות.

√95.87רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√94.80רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור רכישת ממירים.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

26.07.2012 1,894,2334.43ריטליקס בע"מ 1080670

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר אבינועם נאור כדירקטור בחברה.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר גילון בק כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר ישי דוידי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר בועז דותן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר אלי גלמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר דוד קוסטמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר נחמיה למלבאום כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר רוברט איי. מיניקוצ'י כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר יצחק שרם כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)10.אישור מינויו לראשונה של מר יצחק אנג'ל כדירקטור חיצוני בחברה.

11.אישור הארכת הסכם שירותי ניהול בין החברה לבין ה"ה אבינועם נאור, 

בועז דותן, אלי גלמן, נחמיה למלבאום ומריו סגל (באופן אישי ו/או 
באמצעות חברה בשליטתו של מריו סגל), באמצעות קבוצת אלפא, בעלת 

עניין בחברה, לתקופה של עד שלוש שנים נוספות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

12.מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של 

החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדדיוןדיון(א)13.דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2011.

פרופיט תעשיות בניה בע"מ 
5490123

21,7635.66 31.07.2012

11:30

1. מתן הוראות לנאמן בדבר התמורות שיתקבלו ממכירת הנכס בחיפה אג"ח ד
לצורך ביצוע פרעון מוקדם למחזיקי אג"ח (סדרה ב').

√97.95רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

01.08.2012 14,602,8932.37בנק לאומי לישראל בע"מ 604611

10:30

1. לקבל ולדון בדוחות הכספיים ובדינים והחשבונות של הדירקטורים ושל שנתית
רואי החשבון המבקרים לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2011.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןבעדדיון(א)

2. אישור בחירתם מחדש של רואי החשבון המבקרים סומך חייקין וקוסט 
פורר גבאי את קסירר והסמכת ועדת הביקורת של הדירקטוריון לקבוע את 

שכרם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)3. אישור מינויו של פרופ' אריה גנס כדירקטור חיצוני בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)4. אישור מינויו של פרופ' א. צדקה כדירקטור חיצוני בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)5. אישור מינויו של רו"ח ז. אבו חבלה כדירקטור חיצוני בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדאין חוו"ד(א)6. אישור מינויו של מר ר. גוזמן  כדירקטור חיצוני בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)7. אישור מינויו של פרופ' ע. ישיב כדירקטור חיצוני בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)8. אישור מינויו של פרופ' י. לדסקרונר כדירקטור חיצוני בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)9. אישור מינויו של רו"ח דב נוה כדירקטור חיצוני בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדאין חוו"ד(א)10.אישור מינויו של פרופ' י. שטרן כדירקטור חיצוני בחברה.

√90.34רוב נדרשבעדנגדאין חוו"ד(א)11.אישור מיונוי של עו"ד ח. סאמט כדח"צ.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)12.אישור מינויו של פרופ' י. צנג כדח"צ.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)13.אישור הגדלת ההון הרשום

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)14.אישור תיקון תקנון בעניין שיפוי

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)15.אישור תיקון כתב שיפוי לדירקטורים

ffO nu.R רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)16.אישור מסגרת לרכישת ביטוח√

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדבעד(א)17.אישור העלאת שכר יו"ר הדירקטוריון.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)18.אישור החלטות מסגרת.

פלרם (1990) תעשיות בע"מ 
644013

260,3420.28 02.08.2012

14:00

√68.80רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור התקשרות בהסכם דמי ניהול בין החברה לבין הקיבוץ.נדחית

2. אישור הסכם כ"א שבין החברה לבין הקיבוץ בכל הנוגע למשרות נושאי 
המשרה עליהן חל הסכם כ"א (למעט מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון).

√72.44רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√99.43רוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה, מר ארנון אשד.

√99.43רוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור תנאי העסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר אהוד פלד.

√99.37רוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינוי מחדש של מר עודד ארז כדירקטור חיצוני.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור תנאי כהונת הדירקטור החיצוני מר עודד ארז.

7. קבלת דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה וכן קבלת הדוחות 
הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2011.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

8. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון "קוסט פורר גבאי את קסירר", 
כרואי החשבון המבקרים של החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר ארנון אשד כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)10.אישור מינויו מחדש של מר אהוד פלד כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)11.אישור מינויו מחדש של מר איציק אדרי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)12.אישור מינויו מחדש של מר חיים קרש כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)13.אישור מינויו מחדש של מר יורם יבור כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)14.אישור מינויו מחדש של מר אליעזר גוטמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)15.אישור מינויו מחדש של מר אביהו גלעד כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)16.אישור מינויו מחדש של מר עמרי רימון כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)17.אישור מינויו מחדש של מר יורם שדה כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)18.אישור מינויו מחדש של גב' ורד מרציאנו כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)19.אישור מינויו מחדש של גב' טלילה חורש כדירקטורית בחברה.

02.08.2012 1,191,5723.16איירפורט סיטי בע"מ 1095835

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.מיוחדת



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

2. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר ירון אפק כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר איתן וולוך כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר ערן פוליצר כדירקטור בחברה.

√99.94רוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר ערן טמיר כדירקטור חיצוני בחברה.

√99.76רוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויה לראשונה של ד"ר אסתר בט כדירקטורית חיצונית בחברה.

אפריקה ישראל נכסים בע"מ 
1091354

915,5013.12 02.08.2012

11:00

לא נגד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר דוד בלומברג כדירקטור בחברה.מיוחדת
משתתף

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

06.08.2012 34,8690.58יורו גלוב בע"מ 1097088

13:00

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)1. דחיית מועד ביצוע תשלום.אג"ח א

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים.

07.08.2012 2,394,5190.55סלקום ישראל בע"מ 1101534

16:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר עמי אראל כדירקטור בחברה.שנתית

הורד מסדר 2. אישור מינויו מחדש של מר שי לבנת כדירקטור בחברה.
היום(א)

הורד 
מסדר 

היום

הורד 
מסדר 

היום

√

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר רענן כהן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר רפי ביסקר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר שלומי וקס כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר חיים גבריאלי כדירקטור בחברה.

הורד נגדנגד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר ארי בורנשטיין כדירקטור בחברה.
מסדר 

היום

√

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר אפרים קונדה כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)9. אישור מינויה מחדש של גב' עידית לוסקי כדירקטורית בחברה.

10.מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 

החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)11.דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.

חברת הכשרת הישוב בישראל 
בע"מ 612010

734,0442.65 07.08.2012

11:00

1. תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות מיוחדת
ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו/או ליתן התחייבות מראש 

לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית.

√רוב נדרש95.10בעדבעדבעד(א)

2. בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה 
מנהלית (סעיף 1 לעיל), אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים 

ונושאי משרה בחברה, בחברות בת של החברה, לרבות מקרב בעלי 
השליטה בחברה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

07.08.2012 24,3271.10אורד בע"מ 1104496

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2010 ולשנת 2011.מיוחדת



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

2. אישור מינויים מחדש של ה"ה אילן בן גיגי, אמנון אדורם, אריאל אדורם 
וזהר טל כדירקטורים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו לראשונה של מר אבי נחמיאס כדירקטור חיצוני בחברה.

08.08.2012 65,4501.14דורסל (ב.א.ז.) בע"מ 1096676

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר דן אלון כדירקטור בחברה.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר גבי בוגנים כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אורי מאיר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר ארז בוגנים כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר אייל בוגנים כדירקטור בחברה.

7. אישור מינויו מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי חשבון 
מבקרים של החברה לשנת 2012 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר דוד עזריה כדירקטור חיצוני בחברה.

10.אישור מינויה מחדש של גב' מיכל צוקרמן - שחורי כדירקטורית חיצונית 

בחברה.
√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

11.אישור הענקת כתבי שיפוי למר דוד עזריה ולגב' מיכל צוקרמן - שחורי 

המועמדים למינוי מחדש כדירקטורים חיצוניים בחברה.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

12.אישור הענקת כתבי פטור למר דוד עזריה ולגב' מיכל צוקרמן - שחורי 

המועמדים למינוי מחדש כדירקטורים חיצוניים בחברה.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

13.אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים 

ונושאי משרה בחברה, למעט מקרב בעלי השליטה או קרוביהם.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

08.08.2012 583,9010.04וילאר אינטרנשיונל בע"מ 416016

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2011.שנתית

2. אישור מינויה לראשונה של גברת זיסי- אדוה הצובאי כדירקטורית 
חיצונית בחברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור חיצוני בחברה.

4. אישור גמול השתתפות וגמול שנתי לדירקטורים החיצוניים בחברה 
בסכומים השווים לסכום המזערי הקבוע בתקנות החברות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

5. אישור מינויים מחדש של  אלי ויינברג, שלמה טיסר, מיכל טיסר, רמי 
דותן, אברהם בורג ודוד מימון כדירקטורים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

6. מינויו מחדש של משרד BDO זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים 
של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

09.08.2012 16,821,1500.66החברה לישראל בע"מ 576017

10:00

1. אישור התקשרות החברה בפוליסת לביטוח אחריות נושאי משרה מיוחדת
בחברה (לרבות נושאי משרה אשר נמנים על בעלי שליטה ו/או קרוביהם 
ו/או נושאי משרה שבעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין 

אישי בהכללתם), אשר מכהנים ו/או יכהנו בה, מעת לעת, בשני רבדים

√98.80רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה) 
7230279

662,7944.60 09.08.2012

10:00

1. לאשר את מינויו של הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ כנאמן לאגרות אג"ח ו'
החוב (סדרה ו'), במקומה של אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ, 

שאופן שיהיו לו אותם הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות ויוכל לפעול 
בכל המובנים כאילו נתמנה כנאמן למחזירי אגרות החוב מלכתחילה, וזאת 

בהתאם לרואות שטר הנאמנות והחל מהמועד שייקבע לכך באישור בית 
המשפ

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

09.08.2012 2,619,2073.92גזית-גלוב בע"מ 1260397

11:30

1. לאשר את מינויו של הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ כנאמן לאגרות אג"ח ד
החוב (סדרה ד'), במקומה של אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ, 

שאופן שיהיו לו אותם הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות ויוכל לפעול 
בכל המובנים כאילו נתמנה כנאמן למחזיקי אגרות החוב מלכתחילה, וזאת 
בהתאם להוראות שטר הנאמנות והחל מהמועד שייקבע לכך באישור בית 

המש

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

"דלק" חברת הדלק הישראלית 
בע"מ 6360044

630,4172.61 12.08.2012

12:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת1. דיון בדוחות הכספיים.מבוטלת

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת2. מינוי רו"ח.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת3. מינוי דירקטורים.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת4. אישור תנאי העסקה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ 
611012

1,515,3600.95 13.08.2012

14:30

√60.64רוב נדרשבעדנגדנגד(א)1. אישור מינויו לראשונה של מר גיורא עופר כדירקטור חיצוני בחברה.שנתית

דש איפקס הולדינגס בע"מ 
1081843

559,4551.77 14.08.2012

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.מיוחדת

2. מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר אלי ברקת כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אבי באשר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר אילן גרינבוים כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר אריה נחמיאס כדירקטור בחברה.

√99.20רוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויה לראשונה של גב' רונית נועם כדירקטורית חיצונית בחברה.

19.08.2012 9884.75קמן אחזקות בע"מ 3390135

12:00

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)1. דחיית מועד כניסת העמדה לפרעון מיידי לתוקף.אג"ח

20.08.2012  196,3953.69דלק נדל"ן בע"מ 1107119

9:30 
√78.20רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. מתן הוראות לנאמן להצביע בשם כלל הסדרה.נדחית

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)2. מתן הוראות לנאמן להצביע בהתאם להתפלגות ההצבעה.

√93.00רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)3. קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם הסדר הנושים.

הורד בעדאין חוו"ד(א)4. אגרות החוב שתונפקנה לא תהיינה רשומות למסחר בבורסה.
מסדר 

היום

√

הורד נגדאין חוו"ד(א)5. אגרות החוב תונפקנה למסחר בבורסה לאחר רישום השעבודים.
מסדר 

היום

√

26.08.2012 214,3420.18מנרב אחזקות בע"מ 155036

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.מיוחדת

2. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויה מחדש של גב' זיוה קוזניצקי כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אברהם קוזניצקי כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויה מחדש של גב' רונית קוזניצקי-אבנון כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של פרופ' יצחק יוחאי כדירקטור בחברה.

√77.16רוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויה מחדש של גב' זיוה עצמון כדירקטורית חיצונית בחברה.

29.08.2012  58,807,0700.03כימיקלים לישראל בע"מ 281014

8:00 
√√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.מיוחדת

2. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר ניר גלעד כדירקטור בחברה.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר יוסי רוזן כדירקטור בחברה

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר חיים ארז כדירקטור בחברה.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בחברה.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר ערן שריג כדירקטור בחברה.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר אברהם (בייגה) שוחט כדירקטור בחברה.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)10.אישור מינויו מחדש של מר ויקטור מדינה כדירקטור בחברה.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)11.אישור מינויו מחדש של מר עובדיה עלי כדירקטור בחברה.

√√98.63רוב נדרשבעדבעדבעד(א)12.אישור מינויו מחדש של פרופ' יאיר אורגלר כדירקטור חיצוני בחברה.

√√98.97רוב נדרשבעדבעדבעד(א)13.אישור מינויה מחדש של ד"ר מרים הרן כדירקטורית חיצונית בחברה.

14.אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח נושאי משרה בחברה 

(לרבות נושאי משרה שבעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת 
ענין אישי בהכללתם בפוליסת הביטוח), המכהנים בחברה כיום וכפי שיכהנו 

בה מעת לעת, וכן אישור עסקת מסגרת לפיה יהיו רשאים ועדת הביקורת 
ודירקטוריון החברה לאשר את חידוש רכישת הביטוח במהלך שלוש שנים 

החל משנת הביט

√√99.53רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

29.08.2012 757,1690.03בנק אגוד לישראל בע"מ 722314

12:00

1. אישור מינויו מחדש של מר גיורא מורג כדירקטור חיצוני בחברה, מיוחדת
בהתאם להוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

29.08.2012 286,3360.04לוינשטין נכסים בע"מ 1119080

12:30

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2011.שנתית

2. מינויו מחדש של משרד פאהן קנה ושות' כמשרד רואי החשבון מבקרים 
של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. לאשר התקשרות בפוליסת ביטוח ובפוליסות עתידיות לאחריות 
דירקטורים ונושאי משרה בחברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

29.08.2012 1,317,5710.05בבילון בע"מ 1101666

10:00

1. לאשר סיום התקשרות החברה עם משרד רו-ח קוסט, פורר, גבאי את שנתית
קסירר כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, ולאשר את מינויו של 

משרד רו-ח קסלמן וקסלמן

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ 
175018

278,2730.04 30.08.2012

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2011.מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר דוד ויסברג כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר צבי לובצקי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר עמנואל קוק כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר גדעון פרייטג כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר דוד לובצקי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינויה מחדש של גב' אלה אלקלעי כדירקטורית בחברה.

8. אישור מינויו מחדש של משרד BDO זיו האפט כרואי חשבון מבקר של 
החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

02.09.2012 249,9710.00עלבד משואות יצחק בע"מ 625012

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר אמנון ברודי כדירקטור בחברה.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר בועז רוזמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר מיקי לזר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר שמואל רגב כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר יגאל רביב כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר יצחק רביב כדירקטור בחברה.

7. מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)8. אישור התקשרות בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה.

כלל תעשיות והשקעות בע"מ 
608018

1,691,2250.95 03.09.2012

12:00

1. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם cnI seirtsudnI ssecc,A נדחית
חברה בשליטת לן בלווטניק, בעל השליטה בחברה.

√62.46רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר אבי פישר בתפקיד יו"ר 
דירקטוריון פעיל של החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. הסכמת חברת הניהול להעניק בנוסף על שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל 
(באמצעות מר אבי פישר) גם כמנכ"ל החברה לתקופה של עד כשנה, בלא 

תמורה נוספת.

√74.51רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√83.45רוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. תיקון סעיף 1 לתקנון החברה.

5. אישור תיקון כתבי שיפוי והענקת כתבי שיפוי בנוסח מתוקן לדירקטורים 
ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות פרטיות של החברה, לרבות אלה 

שהינם בעלי שליטה או קרוביהם ו/או נושאי משרה שבעלי שליטה בחברה 
עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור מתן כתבי השיפוי להם.

√76.38רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. שינוי שם החברה ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם.

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360043

91,8761.06 03.09.2012

10:00

√רוב נדרש98.03בעדנגדאין חוו"ד(א)1. נקיטת הליכים להגנה על זכויות המחזיקים.אג"ח ג

√רוב נדרש98.16בעדבעדאין חוו"ד(א)2. מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב וקביעת סמכויותיה.

√רוב נדרש67.68בעדבעדאין חוו"ד(א)3. בנציגות יכהנו 3 חברים.

ללא אין חוו"ד(א)4. בנציגות יכהנו 4 חברים.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)5. בנציגות יכהנו 5 חברים.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

ללא אין חוו"ד(א)6. מינוי מר תומר רוזנפלד לנציגות.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)7. מינוי שמואל אשל ליווי ויעוץ עסקי לנציגות.

ללא אין חוו"ד(א)8. מינוי פסגות בית השקעות לנציגות.
הצבעה

√רוב נדרש32.00בעד

ללא אין חוו"ד(א)9. מינוי גלעד גמלאות לעובדים דתיים לנציגות.
הצבעה

√רוב נדרש21.00בעד

ללא אין חוו"ד(א)10.מינוי אקסלנס השקעות לנציגות.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)11.מינוי הראל פיא קרנות לנציגות.
הצבעה

√רוב נדרש25.00בעד

ללא אין חוו"ד(א)12.מינוי מר אברהם שאשא לנציגות.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)13.מינוי מר יורי נחושתן - עו"ד לנציגות.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)14.מינוי מר אוהד אלוני לנציגות.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)15.מינוי מר ארז בן קיקי לנציגות.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360076

41,2870.65 03.09.2012

10:00

√רוב נדרש97.97בעדנגדאין חוו"ד(א)1. נקיטת הליכים להגנה על זכויות המחזיקים.אג"ח ה

√רוב נדרש98.63בעדבעדאין חוו"ד(א)2. מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב.

√רוב נדרש67.68בעדבעדאין חוו"ד(א)3. מינוי נציגות בה יכהנו 3 חברים.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)4. מינוי נציגות בה יכהנו 4 חברים.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)5. מינוי נציגות בה יכהנו 5 חברים.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)6. מינוי תומר רוזנפלד כחבר נציגות.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)7. מינוי שמואל אשל כחבר נציגות.

√רוב נדרש32.00בעדנגדאין חוו"ד(א)8. מינוי פסגות בית השקעות כחבר נציגות.

√רוב נדרש21.00בעדנגדאין חוו"ד(א)9. מינוי גילעד גמלאות לעובדים דתיים כחבר נציגות.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)10. מינוי אקסלנס קרנות נאמנות כחבר נציגות.

√רוב נדרש25.00בעדנגדאין חוו"ד(א)11. מינוי הראל פיא כחבר נציגות.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)12. מינוי אברהם שאשא כחבר נציגות.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)13. מינוי עו"ד יורי נחושתן כחבר נציגות.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)14. מינוי אקסלנס נשואה קרנות גמל ופנסיה כחבר נציגות.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)15. מינוי אוהד אלוני כחבר נציגות.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)16. מינוי ארז בן קיקי כחבר נציגות.

אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ 
5010129

490,0320.14 04.09.2012

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.מיוחדת



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

2. מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר אברהם אבישי ישראלי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר רונן ישראל כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר אברהם זלדמן כדירקטור בחברה.

8. אישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת פעילות ה- ,RAC בדרך של 
רכישת מניות חברת ACE S.A.S (להלן: "המוכרת") שהינה חברה 

צרפתית, מחברה אשר מוחזקות בעקיפין (100%) על ידי אלקו החזקות 
בע"מ, בעלת השליטה בחברה.

√99.81רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

04.09.2012  03.07א.פ.ס.ק. תעשיות בע"מ 1091032

9:00 
אג"ח 

להמרה א'
√98.76רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. להורות לנאמן לאשר את בקשת המפרק שהוגשה לבית המשפט.

04.09.2012  03.07א.פ.ס.ק. תעשיות בע"מ 1125376

9:00 
אג"ח א 

חש 
12/11

√רוב נדרש98.76בעדבעדאין חוו"ד(א)1. להורות לנאמן את בקשת המפרק שהוגשה לבית המשפט.

05.09.2012 920,3250.44מטריקס אי.טי בע"מ 445015

15:30

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.נדחית

2. מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אליעזר אורן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר אייל בן שלוש כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר פיני גרינפלד כדירקטור בחברה.

√72.26רוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינויה מחדש של גב' מיכל לשם כדירקטורית חיצונית בחברה.

05.09.2012 25,5994.05א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190077

14:00

√64.09רוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)1. דחיית מועדים.אג"ח ד

הורד בעדאין חוו"ד(א)2. התניית ההחלטה על דחיית מועדים.
מסדר 

היום

√

הורד בעדאין חוו"ד(א)3. בחירת התנאים לדחיית המועדים.
מסדר 

היום

√

4. קבלת התחייבות בכתב מבעלי השליטה בחברה להזרמת סך של כ- 15 
מיליון ש"ח.

הורד בעדאין חוו"ד(א)
מסדר 

היום

√

הורד בעדאין חוו"ד(א)5. קבלת התחייבות מהנושה לדחיית המועד לתשלום חוב החברה כלפיו.
מסדר 

היום

√

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)6. מינוי נציגות משותפת.

ללא אין חוו"ד(א)7. מינוי נציגות בה יכהן חבר אחד.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרש78.10בעדבעדאין חוו"ד(א)8. מינוי נציגות בה יכהנו 2 חברים.

ללא אין חוו"ד(א)9. מינוי נציגות בה יכהנו 3 חברים.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)10. מינוי נציגות בה יכהנו 4 חברים.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)11. מינוי משרד גיסין ושות' עורכי דין.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)12. מינוי משרד גולדפרב זליגמן ושות'.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

√רוב נדרש88.00בעדבעדאין חוו"ד(א)13. מינוי משרד קליר- בנימיני עורכי דין. + .

ללא אין חוו"ד(א)14. מינוי נציגות בה יכהן חבר אחד.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)15. מינוי נציגות בה יכהנו 2 חברים.

√רוב נדרש30.90בעדבעדאין חוו"ד(א)16. מינוי מנורה מבטחים בע"מ באמצעות מר שמואל אשל לנציגות.

ללא אין חוו"ד(א)17. מינוי ילין לפידות בע"מ באמצעות מר כרמל קני לנציגות. + .
הצבעה

√רוב נדרש69.10בעד

בזק החברה הישראלית לתקשורת 
בע"מ 230011

11,769,9110.05 06.09.2012

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור חלוקת דיבידנד בסך כולל של 997 מיליון ש"חמיוחדת

√99.19רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. תיקון להסדר החוב בין החברה לדי.בי.אס - דחיית אשראי ספקים

3. תיקון להסדר החוב בין בזק בינלאומי לבין די.בי.אס - דחיית אשראי 
ספקים

√99.19רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

09.09.2012 274,9523.69דלק נדל"ן בע"מ 1107119

14:00

√רוב נדרש81.30בעדבעדאין חוו"ד(א)1. הצבעה של הנאמן בשם כלל מחזיקי אגרות החוב. ג'דג/'גךחאג"ח

√רוב נדרש18.70נגדנגדאין חוו"ד(א)2. הצבעת הנאמן בהתאם להתפלגות ההצבעה.

√רוב נדרש92.50בעדבעדאין חוו"ד(א)3. קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם ההסדר המוצע.

√רוב נדרש98.00בעדבעדאין חוו"ד(א)4. לא להתנגד לבקשת החברה למכירת הנכס בעכו.

10.09.2012 103,3295.69ב.ס.ר אירופה בע"מ 1170166

14:00

1. אישור המחזיקים שלא לבצע פעולות באגרות החוב המוחזקות על ידי שנתית
השותפות.

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)2. מינוי מנורה מבטחים ואנליסט לנציגות מחזיקי אגרות החוב.

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)3. תיקון שטר הנאמנות.

איתוראן איתור ושליטה בע"מ 
1081868

922,5970.07 11.09.2012

14:30

1. אישור תשלום שכר למר זאב קורן המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה החל מיוחדת
מיום 15 בנובמבר 2011 בסך של 50 אלף ש"ח לרבעון.

√92.71רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

חברת הכשרת הישוב בישראל 
בע"מ 612010

691,6300.21 11.09.2012

11:00

1. אישור התקשרות בהסכם העסקה עם גב' סמדר נמרודי-רינות מבוטלת
כסמנכ"לית פרויקטים מיוחדים בחברה וכן כיו"ר דירקטוריון פעיל של 

החברה הבת מלונות הכשרת הישוב בע"מ ("מלונות הכשרה") מטעמה של 
החברה.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתנגד(א)

12.09.2012 7,862,0950.05נייס סיסטמס בע"מ 273011

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר רון גוטלר כדירקטור בחברה.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר יוסף עצמון כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר רימון בן שאול כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר יוסף דאובר כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)
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בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר דוד קוסטמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו לראשונה של מר יהושע (שוקי) ארליך כדירקטור בחברה.

7. אישור העלאת הגמול השנתי לדירקטורים המכהנים או אשר יכהנו 
בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור העלאת הגמול השנתי לו זכאי יו"ר דירקטוריון החברה.

9. אישור הענקה חד פעמית של אופציות של החברה לכלל הדירקטורים 
בגין פעילותם בשנת 2012.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

10.אישור הרחבת פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה 

ובחברות בנות הקיימת בחברה.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

11.מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון 

מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)12.דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.

12.09.2012 629,8850.10מבטח שמיר אחזקות בע"מ 127019

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

2. אישור מינויו מחדש של משרד בריטמן, אלמגור, זהר כרואי חשבון 
מבקר של החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר  אלכסנדר ליפשיץ כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר  עופר גלזר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר  דוד שוורץ כדירקטור בחברה.

8. אישור מינויה לראשונה של גברת אלה רובניק כדירקטורית חיצונית 
בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה של 3 שנים.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

9. אישור מינויו מחדש של מר רונן ישראל כדירקטור חיצוני בדירקטוריון 
החברה, לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ 
629014

154,105,6930.01 12.09.2012

16:00

1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון מיוחדת
ליום 31 בדצמבר 2011.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור דיבידנד לשנת 2011.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר פיליפ פרוסט כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר רוג'ר אברבנל כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויה לראשונה של גב' גליה מאור כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר ריצ'ארד א. לרנר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר ארז ויגודמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)8. אישור גמול לדירקטורים של החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)9. אישור גמול ליו"ר הדירקטוריון, ד"ר פיליפ פרוסט.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)10.אישור גמול לסגן יו"ר הדירקטוריון, פרופ' משה מני.
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√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)11.אישור תיקונים לתקנון ההתאגדות של החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדנגד(א)12.אישור הסכמי פטור ושיפוי לדירקטורים.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)13.אישור רואי החשבון המבקרים והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

מקסימה המרכז להפרדת אויר 
בע"מ 134015

168,6100.05 12.09.2012

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2011.מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של ד"ר יוחאי רפאלי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר אייל גולן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אברי וולפמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר עודד פלר כדירקטור בחברה.

6. מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

7. אישור התקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול, עם ד"ר יוחאי רפאלי (או 
עם חברה מטעמו), הכוללים שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל, החל מיום 18 

ביולי 2012.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

12.09.2012 14,5010.00ישראלום נכסים בע"מ 5620083

15:30

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיווח החברהאג"ח ה

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)2. עדכון הנציגות ובא כוחם

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)3. כללי

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1110378

51,1961.16 12.09.2012

14:00

√85.1684.32בעדבעדאין חוו"ד(א)1. ביטול החלטה להעמיד את אגרות החוב לפרעון מיידי.אג"ח ב

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1125624

00.87 12.09.2012

14:00

אג"ח ב 
חש 1/12

√85.1684.32בעדבעדאין חוו"ד(א)1. ביטול העמדת אגרות החוב לפרעון מיידי

13.09.2012 470,1480.08קרור אחזקות בע"מ 621011

10:30

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןבעדבעד(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר שלמה רודב כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר דורון שטייגר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר דוד שמואל כדירקטור בחברה.

5. מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

20.09.2012 858,4080.68קרדן אן.וי1113034 .

17:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת1. קבלת החלטה מיוחדת לאישור הסכם פשרה.מבוטלת

20.09.2012 7,386,1660.06בנק מזרחי טפחות בע"מ 695437

10:30

√√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2011.מיוחדת

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר יעקב פרי כדירקטור בבנק.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר משה ורטהיים כדירקטור בבנק.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר צבי אפרת כדירקטור בבנק.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר רון גזית כדירקטור בבנק.
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√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויה מחדש של גב' ליאורה עופר כדירקטורית בבנק.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בבנק.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בבנק.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)10.אישור מינויו מחדש של מר יואב-אשר נחשון כדירקטור בבנק.

11.מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון 

מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

12.אישור התקשרות הבנק בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי 

משרה בבנק ובחברות אשכול הבנק הכולל חברות בת של הבנק ובכללן 
בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ, לרבות מקרב בעלי השליטה בבנק.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

13.תיקון תקנון הבנק בעניין שיפוי וביטוח, בהתאם לחוק הגברת האכיפה 

בשוק ההון, התשע"א 2011 וחוק ההגבלים העסקיים, תשע"ב 2012.
√√86.33רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

14.בכפוף לתיקון תקנון הבנק סעיף 13 לעיל, אישור תיקון כתב השיפוי 

הקיים בבנק, בהתאם לחוק הפיקוח על הביטוח, התשמ"א 1981 או 
בהתאם לחוק הפיקוח על קופות גמל, תשס"ה 2005.

√√86.50רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)15.תיקונים נוספים לתקנון הבנק (למעט הוראות העוסקות בביטוח ושיפוי).

20.09.2012 106,2580.16דנשר (1963) בע"מ 684019

10:00

1. אישור מינויים מחדש של ה"ה טל ברק, רון ברק, רות ברק ואבישי שנתית
אברהם כדירקטורים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

2. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)3. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.

20.09.2012 48,8460.07קרדן יזמות (2011) בע"מ 1124478

12:00

1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון שנתית
ליום 31 בדצמבר 2011.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, 
כרואה חשבון מבקר של  החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 

שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור מינויו של מר יוסף גרינפלד, יו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור 
בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו של מר אברהם שנור כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו של מר איתן רכטר כדירקטור בחברה.

20.09.2012 9214.75קמן אחזקות בע"מ 3390135

13:30

√73.85רוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)1. ביטול החלטה קודמת בדבר העמדתן של אגרות החוב לפרעון מיידי.אג"ח

√75.65רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)2. דחיית מועד הכניסה לתוקף.

3. מינוי משרד קליר בנימיני לייצג את מחזיקי אגרות החוב של כל הסדרות 
יחד.

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)

4. עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר הליך הקפאת הליכים אשר נקטה 
החברה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)

5. במידה והחלטה 4 תתקבל להסכים להקפאת הליכים במידה ויתקבל 
מכתב מבעל השליטה.

√רוב נדרש78.13בעדבעדאין חוו"ד(א)

6. במידה והחלטה 4 תתקבל להסכים להקפאת הליכים במידה ויתקבל 
מכתב מבעל השליטה.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)

23.09.2012 633,6870.10ריט 1 בע"מ 1098920

10:00

1. הארכת כהונתה של גב' תמי גוטליב כדירקטורית חיצונית בחברה, מיוחדת
לרבות אישור הגמול המשולם לה.

√97.94רוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. הארכת כהונתו של מר דרור גד כדירקטור בחברה.

3. אישור התקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 
משרה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. מינוי רואי חשבון מבקרים לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע 
את שכרם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)5. הצגה ודיון בדוחות הכספיים לשנת 2011.

23.09.2012 27,3750.50יורו גלוב בע"מ 1097088

11:00

√81.38רוב נדרשבעדנגדאין חוו"ד(א)1. מתן הוראות לנאמן.אג"ח א

24.09.2012 3,696,0490.09בתי זקוק לנפט בע"מ 2590248

11:00

1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ,2011 מיוחדת
לרבות בשכ"ט רואה החשבון המבקר.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר עקיבא מוזס כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר דיויד פדרמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר אריה זילברברג כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של פרופ' אריה עובדיה כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר רן קרול כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר יוסי רוזן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)10.אישור מינויו מחדש של מר ערן שורץ כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)11.אישור מינויו מחדש של מר ערן שריג כדירקטור בחברה.

12.אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר עקיבא מוזס, כיו"ר 

דירקטוריון פעיל של החברה, באמצעות חברת בשליטתו.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

דש איפקס הולדינגס בע"מ 
1081843

518,4260.07 27.09.2012

11:00

1. אישור התקשרות החברה בעסקת מיזוג על דרך של החלפת מניות עם מיוחדת
בעלי המניות של מיטב בית השקעות בע"מ.

√89.07רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√96.40רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור תיקון תקנון החברה.

√89.07רוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו לראשונה של מר צבי סטפק כדירקטור בחברה.

√89.07רוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו לראשונה של מר אבנר סטפק כדירקטור בחברה.

√65.07רוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור התקשרות בהסכם ניהול עם מר צבי סטפק.

√53.84רוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור התקשרות בהסכם ניהול עם מר אבנר סטפק.

7. הארכת התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם מר אלי ברקת, 
יו"ר דירקטוריון החברה.

√65.42רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ 
1081165

4,474,7970.02 27.09.2012

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.מיוחדת

2. מינויים מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וסומך חייקין כרואי 
חשבון מבקרים משותפים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע 

את שכרם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

3. אישור מינויו מחדש של מר אהרן פוגל כיו"ר דירקטוריון ודירקטור 
בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויה מחדש של גב' רונית אברמזון כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר סרג'יו בלבינוט כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר דן זיסקינד כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר אלסנדרו קורסי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר שמואל פנחס כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר רן קרול כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)10.אישור מינויו מחדש של מר משה הבא כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)11.אישור מינויו מחדש של מר הרצל שלם כדירקטור בחברה.

27.09.2012 1,464,7150.15אלעד קנדה אינק1120492 .

16:00

מיוחדת-
זרה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור חלוקה בדרך של החזר הון מוצהר בסך 50 מיליון דולר קנדי.

09.10.2012 902,9070.10ביג מרכזי קניות בע"מ 1097260

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר יהודה נפתלי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר רון (רוני) נפתלי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אברהם גילת כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויה מחדש של גב' מזל כהן בהארי כדירקטורית בחברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר יוסף פרייברון כדירקטור חיצוני בחברה.

8. מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

פרופיט תעשיות בניה בע"מ 
5490123

21,7635.66 09.10.2012

11:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת1. אישור ההסדר ושטר הנאמנות המתוקן.מבוטלת

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת2. מתן הוראות לנאמן.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת3. מינוי הרמטק נאמנות כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב סדרה ה'.

אנליסט אי.אמ.אס.-שרותי ניהול 
השקעות בע"מ 1080613

200,5540.27 10.10.2012

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר אהוד שילוני כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר שמואל לב כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אבי דרכסלר כדירקטור בחברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויה מחדש של גב' יעל נבו כדירקטורית חיצונית בחברה.

6. מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

10.10.2012 80,3260.08אלספק הנדסה בע"מ 1090364

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

2. מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר יורם הררי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר בועז גולדשמידט כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר מרדכי משולם כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויה מחדש של גב' ליאת בנימיני כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו לראשונה של ד"ר אברהם אורטל כדירקטור בחברה.

8. אישור הסכם ההעסקה עם אורן הררי, בנו של בעל השליטה ומנכ"ל 
החברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

בזק החברה הישראלית לתקשורת 
בע"מ 230011

13,253,8560.04 11.10.2012

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו של מר יאיר דוד כדירקטור בחברה.מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מתן כתב ההתחייבות לשיפוי למר יאיר דוד.

ZTE. -94.70רוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור התקשרות בדבר אספקת מוצרים ושירות מתוצרת נוקיה ו√

11.10.2012 9214.75קמן אחזקות בע"מ 3390135

14:30

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. מתן הוראות לנאמןאג"ח

15.10.2012 61,5670.63סינאל תעשיות בע"מ 1084953

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. שינוי שם החברה ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם.מיוחדת

פרופיט תעשיות בניה בע"מ 
5490123

21,7635.66 15.10.2012

11:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת1. אישור ההסדר החדש המוצעמבוטלת

15.10.2012 16,3210.00ישראלום נכסים בע"מ 5620083

14:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיווח החברה.אג"ח ה

16.10.2012 6,110,8930.00אסם השקעות בע"מ 304014

11:00

1. מינויו של מר יוסף אלשיך כדירקטור בלתי תלוי (שאינו דירקטור חיצוני) מיוחדת
לדירקטוריון החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√94.78רוב נדרשבעדנגדנגד(א)2. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור תשלום מענק למר גד פרופר, דירקטור בחברה.

חברת פרטנר תקשורת בע"מ 
1083484

2,859,2120.04 17.10.2012

10:00

√99.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני.מיוחדת

17.10.2012 61,6820.27נעמן פורצלן בע"מ 1083575

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןצד קשור1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

2. מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדצד קשור

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדצד קשור3. אישור מינויו מחדש של מר שלמה זהר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדצד קשור4. אישור מינויו מחדש של מר ישעיהו פרי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדצד קשור5. אישור מינויה מחדש של גב' לימור גנות כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדצד קשור6. אישור מינויה מחדש של גב' ורד רז-אביו כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדצד קשור7. אישור מינויו מחדש של מר זאב וורמברנד כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

17.10.2012 174,9290.04לידר שוקי הון בע"מ 1096106

11:00

1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית לאחריות מיוחדת
דירקטורים ונושאי משרה וביטוח אחריות מקצועית, בחברה ובחברות 

הבנות שלה (למעט ילין לפידות החזקות בע"מ והחברות הבנות שלה), 
שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

18.10.2012 610,8760.21קרסו מוטורס בע"מ 1123850

14:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

2. אישור מינויים מחדש של ה"ה יואל קרסו, שלמה קרסו, משה קרסו, יורם 
בן חיים, ז'ול מיכאל פולק, וה"ה יוני גולדשטיין קרסו, אורלי חושן, שרה 

קרסו בוטון ותמר גוטליב כדירקטורים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

"דלק" חברת הדלק הישראלית 
בע"מ 6360044

644,2620.44 22.10.2012

12:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.מיוחדת

2. מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור מינויין מחדש של גב' כרמית אלרואי וגב' רחל תורג'מן 
כדירקטוריות בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. אישור התקשרות של החברה בהסכם למתן שירותי דירקטורים עם 
קבוצת דלק בע"מ, בעלת השליטה בחברה.

√85.22רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

22.10.2012 125,0620.04מדטכניקה בע"מ 253013

14:00

1. אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי מטה עם אילקס מדיקל נדחית
לתקופה של 3 שנים, החל מיום 1 בינואר 2012.

√69.89רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר משה בן שאול כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר קלוד בן שאול כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויה מחדש של גב' תמר גלילי כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר מאיר יעקובסון כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר דני נוה כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר בני צוקר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר טל ירון אלדר כדירקטור בחברה.

9. מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

10.דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים 2010 ו-

.2011

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

22.10.2012 23,1195.43מעין ונצ'ורס בע"מ 1094937

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.מיוחדת

2. חידוש מינויו של משרד ettioleD - ברייטמן אלמגור זהר, רו"ח, כרואי 
חשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינוי מחדש של מר גיא רוזן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינוי מחדש של מר אמיר גל-אור כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינוי מחדש של מר מתן דהן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינוי מחדש של מר דורון ליבשטיין כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינוי מחדש של מר דורון דבי כדירקטור בחברה



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור איחוד וחלוקה מחדש של הון החברה.

9. אישור העמדת התחייבות של החברה לחברת איטרנג'י בע"מ, לרכוש 
מניות של חברת איטרנג'י.

√96.26רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

פרופיט תעשיות בניה בע"מ 
5490123

21,7635.66 22.10.2012

10:00

√רוב נדרש97.73בעדבעדאין חוו"ד(א)1. מתן הוראות לנאמן.אג"ח ד

25.10.2012 17,369,6550.10בנק הפועלים בע"מ 662577

10:30

1. אישור התקשרות הבנק בהסכם ההעסקה עם יו"ר הדירקטוריון, מר יאיר מיוחדת
סרוסי בגין הארכת כהונתו.

√רוב נדרש80.24בעדבעדבעד(א)

28.10.2012 10,8202.03א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190077

11:00

1. אישור פעולות החברה בהתאם להחלטת בית המשפט העליון מיום נדחית
24.10.2012.

√רוב נדרש94.00בעדבעדאין חוו"ד(א)

28.10.2012 02.03א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190184

11:00

1. אישור פעולות החברה בהתאם להחלטת בית המשפט העליון מיום נדחית
24.10.2012.

√רוב נדרש94.00בעדבעדאין חוו"ד(א)

31.10.2012 865,3360.03בנק אגוד לישראל בע"מ 722314

12:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר יגאל לנדאו כדירקטור בחברה.מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר יצחק זיסמן כדירקטור בחברה.

3. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 
משרה בבנק ובחברות הבנות שלו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. תיקון תקנון הבנק בעניין שיפוי וביטוח, בהתאם לחוק הגברת האכיפה 
בשוק ההון, התשע"א 2011 וחוק ההגבלים העסקיים, תשע"ב 2012.

√80.38רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

5. בכפוף לתיקון תקנון הבנק סעיף 4 לעיל, אישור תיקון כתב השיפוי 
הקיים בבנק לנושאי משרה אשר מכהנים ו/או יכהנו בבנק ובחברות הבנות 
של הבנק, למעט נושאי משרה שבעלי השליטה עשויים להיחשב בעלי עניין 

אישי.

√80.38רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

6. בכפוף לתיקון תקנון הבנק סעיף 4 לעיל, אישור תיקון כתב השיפוי 
הקיים בבנק לנושאי משרה אשר מכהנים ו/או יכהנו בבנק ובחברות הבנות 
של הבנק, לנושאי משרה אשר בעלי השליטה עשויים להיחשב בעלי עניין 

אישי.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. תיקונים נוספים לתקנון הבנק (למעט הוראות העוסקות בביטוח ושיפוי).

8. דיון במאזן, בדוחות הכספיים ובדינים והחשבונות של הדירקטורים ושל 
רואי החשבון המבקרים, סומך חייקין, של הבנק לשנת 2011.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

9. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1103282

253,7250.90 31.10.2012

10:00

1. מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')  של החברה, מתבקשים לקבל החלטה אג"ח א
מיוחדת המורה לחברה להימנע מהנפקת אג"ח ח"ש בגין חוב חברת א. לוי 

שטרם שולם ולפעול בהמשך כאמור בסעיף ב(2) לדוח זימון האסיפה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. החלטה מיוחדת- המורה לחברה להימנע מלהקצות אג"ח ח.ש. בגין כל 
חוב עתידי,  עד שיעור של 2% מסך הע.נ. שהנפיקה החברה במקור 

בתשקיף בו נכלל החוב שלא שולם במועדו כאמור, ולפעול בהמשך כאמור 
בסעיף ב(4) לדוח זימון האסיפה.

√97.92רוב נדרשבעדנגדבעד(א)

3. החלטה מיוחדת-אישור שינוי בביטחון לאגרות החוב מבני תעשיה, באופן 
שבו השעבוד הקיים על חלקה של חברת מבני תעשיה (%58) בדמי 

שכירות משטחי המשרדים של מגדלי אקרשטיין A ו-B בהרצליה פיתוח, 
יוחלף בערבות בנקאית אוטונומית של אחד מהבנקים המובילים בישראל 
המדורגים AA לכל הפחות,  שתימסר על ידי חברת מבני תעשיה בע"מ, 

בסכום שווה

הורד נגד(א)
מסדר 

היום

הורד 
מסדר 

היום

√

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1103290

69,2287.07 31.10.2012

10:00

1. החלטה מיוחדת-אישור שינוי בביטחון לאגרות החוב מבני תעשיה, באופן אג"ח ב
שבו השעבוד הקיים על חלקה של חברת מבני תעשיה (%58) בדמי 

שכירות משטחי המשרדים של מגדלי אקרשטיין A ו-B בהרצליה פיתוח, 
יוחלף בערבות בנקאית אוטונומית של אחד מהבנקים המובילים בישראל 
המדורגים AA לכל הפחות,  שתימסר על ידי חברת מבני תעשיה בע"מ, 

בסכום שווה

הורד נגדאין חוו"ד(א)
מסדר 

היום

√



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1108620

609,2701.72 31.10.2012

10:00

1. החלטה מיוחדת- המורה לחברה להימנע מלהקצות אג"ח ח.ש. בגין כל אג"ח ד
חוב עתידי,  עד שיעור של 2% מסך הע.נ. שהנפיקה החברה במקור 

בתשקיף בו נכלל החוב שלא שולם במועדו כאמור, ולפעול בהמשך כאמור 
בסעיף ב(4) לדוח זימון האסיפה.

הורד אין חוו"ד(א)
מסדר 

היום

√

2. החלטה מיוחדת-אישור שינוי בביטחון לאגרות החוב מבני תעשיה, באופן 
שבו השעבוד הקיים על חלקה של חברת מבני תעשיה (%58) בדמי 

שכירות משטחי המשרדים של מגדלי אקרשטיין A ו-B בהרצליה פיתוח, 
יוחלף בערבות בנקאית אוטונומית של אחד מהבנקים המובילים בישראל 
המדורגים AA לכל הפחות,  שתימסר על ידי חברת מבני תעשיה בע"מ, 

בסכום שווה

הורד אין חוו"ד(א)
מסדר 

היום

√

01.11.2012 1,800,6170.14הפניקס אחזקות בע"מ 767012

16:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.מיוחדת

2. אישור מינויו מחדש של רואה חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי 
חשבון, כרואה חשבון מבקרים של החברה וכן הסמכת דירקטוריון החברה 

לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינוי מחדש של מר ישראל קז כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינוי מחדש של מר עומר שחר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינוי מחדש של מר אסי ברטפלד כדירקטור בחברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויה מחדש של גב' ליאורה פרט לוין כדירקטורית בחברה.

√98.76רוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינוי מחדש של פרופ' תמיר אגמון כדירקטור חיצוני בחברה.

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360043

110,8561.06 01.11.2012

15:30

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיווח.אג"ח ג

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360076

44,3620.65 01.11.2012

15:30

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיווח.אג"ח ה

01.11.2012 9214.75קמן אחזקות בע"מ 3390135

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןאין חוו"ד(א)1. דיווח ע"י הנציגות וב"כ הנאמניםאג"ח

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןאין חוו"ד(א)2. העמדה לפירעון מיידי והסמכת הנאמנים לנקוט בהליכים

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןאין חוו"ד(א)3. דיון

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןאין חוו"ד(א)4. דיון וקבלת החלטות ביחס למתווה להסדר החוב.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ 
1097948

482,3840.34 05.11.2012

11:00

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר שאול יהלום כדירקטור חיצוני בחברה.מיוחדת

√89.40רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויה לראשונה של גב' ורד רז אביו כדירקטורית חיצונית בחברה.

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1100833

23,1551.70 05.11.2012

16:00

√99.46רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. דחיית מועדים.אג"ח א

√93.33רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)2. הסמכת הנציגות לדחיית מועדים.

06.11.2012 41,759,3510.00פריגו קומפני 1092428

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר גרי מ. כהן כדירקטור בחברה.מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר דוד ט. גיבונס כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויה מחדש של גב' הלן ר. הופינג כדירקטורית בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור, על בסיס מייעץ ולא מחייב, של התגמול לנושאי המשרה הבכירים

6. אישור מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (ארנסט 
אנד יאנג) כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת הנהלת החברה 

לקבוע את שכרם בתקופה האמורה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

הורד נגדנגד(א)7. נושאים נוספים שיועלו במהלך האסיפה.
מסדר 

היום

√

07.11.2012 10,631,9830.03קבוצת עזריאלי בע"מ 1119478

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים 2011.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר דוד עזריאלי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויה מחדש של גב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויה מחדש של גב' שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויה מחדש של גב' נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר יוסי קוצ'יק כדירקטור בחברה.

9. מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

08.11.2012 99,5615.69ב.ס.ר אירופה בע"מ 1170166

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. מתן דיווח ע"י החברה ודיווח הנציגותאג"ח ט

דור אלון אנרגיה בישראל (1988) 
בע"מ 1093202

376,3620.36 13.11.2012

10:00

1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2011 ובדו"ח שנתית
הדירקטוריון על מצב ענייני החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. אישור מינוים מחדש של ה"ה: מר דוד וייסמן, מר יצחק בדר, הגב' דיאנה 
בוגוסלבסקי, מר יהודה פריידנברג, מר שלמה אבן, מר עודד רובינשטיין, 

מר ישראל בן יעקב, מר יובל אורן, מר מרדכי ונטורה כדירקטורים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

3. אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון קסלמן וקסלמן כרואי חשבון 
מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1100833

22,4531.70 15.11.2012

14:00

אג"ח א-
זרה

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןבעדדיון(א)1. נקיטת הליכים מטעם שלושת הסדרות.

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1110378

48,5701.16 15.11.2012

14:00

אג"ח ב-
זרה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדאין חוו"ד(א)1. קדימות בהשבת כרית ההוצאות והריבית שתישא הכרית.

√רוב נדרש89.64בעדאין חוו"ד(א)2. הליכים משפטיים לצורך חלוקת הכספים.

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1125624

00.87 15.11.2012

14:00

אג"ח ב 
חש 1/12

√81.35רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. קדימות בהשבת כרית ההוצאות והריבית.

√רוב נדרש89.64בעדבעדאין חוו"ד(א)2. נקיטת הליכים משפטיים.

18.11.2012  101,7695.69ב.ס.ר אירופה בע"מ 1170166

9:00 
√רוב נדרשרוב נדרשדיוןאין חוו"ד(א)1. אסיפות אג"ח.נדחית

19.11.2012 209,5170.81קבוצת ברן בע"מ 286013

15:00

1. אישור מינויים מחדש של ה"ה מאיר דור, אהוד ריגר, גיורא שלמה מיוחס מיוחדת
וישראל גוטמן כדירקטורים בחברה.

√69.32רוב נדרשבעדנגדנגד(א)

2. מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

3. אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר מאיר דור בעל 
השליטה בחברה, כיו"ר דירקטוריון החברה.

הורד נגדנגד(א)
מסדר 

היום

√

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)4. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.

20.11.2012 1,399,1900.05בבילון בע"מ 1101666

10:00

1. הרחבת הכיסוי הביטוחי של פוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה מיוחדת
בחברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. הענקת זכות למר נועם לניר, בעל השליטה בחברה ויו"ר דירקטוריון 
החברה, להצטרף לחברה ולמכור חלק מהחזקותיהם במישרין או  בעקיפין 
במניות החברה במסגרת הנפקת ורישום ניירות הערך של החברה בבורסה 

בארה"ב.

√99.56רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. התקשרות החברה ב- tnemeergA sthgiR noitartsigeR עם תאגידים 
בשליטת בעל השליטה בחברה ויו"ר דירקטוריון החברה, מר נועם לניר, 
ועם בעלת עניין בחברה, למתן זכויות רישום בקשר עם ניירות ערך של 
החברה המוחזקים על ידם במישרין או בעקיפין, בכפוף להנפקת מניות 

החברה למסחר בבורסה בחו"ל.

√99.37רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. אישור לכהונת מר נועם לניר כיו"ר דירקטוריון החברה במקביל לכהונת 
קרובו, מר אלון כרמלי, כמנכ"ל החברה.

√99.56רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√97.70רוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. החלפת תקנון החברה.

6. מעבר ממתכונת דיווח בהתאם להוראות פרק ו' לחוק ניירות ערך, 
למתכונת דיווח בהתאם להוראות פרק ה' 3 לחוק ניירות ערך.

√96.32רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

אנגל משאבים ופיתוח בע"מ 
7710155

30,2826.65 21.11.2012

10:00

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)1. מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב.אג"ח ו

√רוב נדרש85.02בעדבעדאין חוו"ד(א)2. נציגות משותפת.

ללא אין חוו"ד(א)3. מינוי נציג אחד.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

√רוב נדרש58.51בעדבעדאין חוו"ד(א)4. מינוי שני נציגים.

ללא אין חוו"ד(א)5. מינוי שלושה נציגים.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)6. מינוי מר יצחק צפתמן.
הצבעה

√רוב נדרש47.13נגד

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)7. מינוי קבוצת מנורה מבטחים באמצעות מר שמואל אשל.

√רוב נדרש85.02בעדבעדאין חוו"ד(א)8. מינוי פסגות בית השקעות באמצעות מר דנאור ארז.

ללא אין חוו"ד(א)9. מינוי להב ליטבק-עבאדי ושות' כבא כח לייצוג מחזיקי אגרות החוב.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)10.מינוי שפירא ושות' כבא כח לייצוג מחזיקי אגרות החוב.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

√רוב נדרש80.60בעדבעדאין חוו"ד(א)11.מינוי קליר בנימיני כבא כח לייצוג מחזיקי אגרות החוב.

ללא אין חוו"ד(א)12.נגד מינוי בא כח לייצוג מחזיקי אגרות החוב.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)13.מינוי דרור יעקובסון כמשקיף. + .מינוי עופר שפירא כמשקיף.
הצבעה

√רוב נדרש65.72בעד

ללא אין חוו"ד(א)14.מינוי עופר שפירא כמשקיף.
הצבעה

√רוב נדרש23.81נגד

√רוב נדרש10.47נגדבעדאין חוו"ד(א)15.נגד מינוי משקיף.

22.11.2012 04.75קמן אחזקות בע"מ 3390135

11:00

√100.00רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. הארכת המועד האחרון להגשת בקשת הפירוק.אג"ח



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

26.11.2012 8,523,8450.04קבוצת דלק בע"מ 1084128

10:00

√73.97רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור פריסת החוב של דלק נדל"ן כלפי החברה.נדחית

מג'יק תעשיות תכנה בע"מ 
1082312

646,7600.12 26.11.2012

10:00

1. אישור מינויו מחדש של מר גיא ברנשטין, מנכ"ל החברה, כדירקטור שנתית
בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור מינוייה מחדש של גב' נעמית סלומון, יו"ר דירקטוריון החברה, 
כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל זעירא כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אתיאל אפרת כדירקטור חיצוני בחברה.

5. אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר 
כרואי חשבון מבקר של החברה עד לאסיפה הכללית הבאה, והסמכת 

הדירקטוריון לקביעת שכרם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

6. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובחות דעת רו"ח המבקר ליום 
31.12.2011.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

27.11.2012 5,770,1440.10אלביט מערכות בע"מ 1081124

15:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר משה ארד, כדירקטור בחברה.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר אברהם אשרי, כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויה מחדש של גב' רינה באום, כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר דויד פדרמן, כדירקטור בחברה.

5. אישור מינויו מחדש של מר מיכאל פדרמן, יו"ר דירקטוריון החברה 
כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר יגאל נאמן, כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר דב נינוה, כדירקטור בחברה.

8. אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר 
כרואי חשבון מבקר של החברה עד לאסיפה הכללית הבאה, והסמכת 

הדירקטוריון לקביעת שכרם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

9. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובחות דעת רו"ח המבקר ליום 
31.12.2011.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

28.11.2012 5,817,3590.08בנק דיסקונט לישראל בע"מ 691212

14:00

1. תיקון תקנון הבנק, בהתאם לחוק הבנקאות, התשע"ב ,2012 חוק מיוחדת
ההגבלים העסקיים, תשע"ב 2012 וחוק הגברת אכיפה בשוק ההון 

התשע"א 2011.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויה לראשונה של גב' עליזה רוטברד כדירקטורית בבנק.

אזורים-חברה להשקעות בפתוח 
ובבנין בע"מ 715011

335,8110.19 29.11.2012

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)2. דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים עבור פעולת הביקורת.

3. מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר רותם רביבי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויה מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר דרור נגל כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר אורי בר כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר יואב סרנה כדירקטור בחברה.

9. בכפוף לאישור מינויו של מר דרור נגל כדירקטור בחברה (סעיף 6), 
אישור התקשרות החברה עם מר דרור נגל בהסכם למתן שירותים 

כדירקטור פעיל בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

02.12.2012 4,549,5440.09בתי זקוק לנפט בע"מ 2590248

11:00

1. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות שיפוי למר דייויד פדרמן המכהן מיוחדת
כסגן יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה.

√90.01רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360043

91,5011.06  02.12.2012

9:30 
√96.47רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. מתן הנחיות לנאמן להתקשר במסמך העקרונות.אג"ח ג

הורד בעדאין חוו"ד(א)2. מתן הנחיות לנאמן בדבר נקיטת פעולות והליכים משפטיים.
מסדר 

היום

√

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360076

35,9870.65  02.12.2012

9:30 
√100.00רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. מתן הנחיות לנאמן להתקשר במסמך העקרונות.אג"ח ה

הורד בעדאין חוו"ד(א)2. מתן הנחיות לנאמן בדבר נקיטת פעולות והליכים משפטיים.
מסדר 

היום

√

03.12.2012 1,077,8120.12חלל-תקשורת בע"מ 1092345

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר ליגד רוטלוי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר חיים מר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויה מחדש של גב' תמר כפיר כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדדיון(א)5. אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדדיון(א)6. אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדדיון(א)7. אישור מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדדיון(א)8. אישור מינויו מחדש של מר פליקס כהן כדירקטור בחברה.

9. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ 
1103621

76,0970.04 04.12.2012

10:00

1. דיון בדוחות הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב שנתית
ענייני החברה ליום .31.12.2011

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון "קסלמן וקסלמן" כרואה 
חשבון מבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית 

השנתית הבאה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים ה"ה יצחק ניצן, אריה 
קידרון, משה ארנס וניר קפלון לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום 

האסיפה השנתית הבאה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

04.12.2012 20,8460.00ישראלום נכסים בע"מ 5620083

10:30

√97.47רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. אישור נוסח התחייבות בעל השליטה.אג"ח ה

05.12.2012 7,256,5380.02גזית-גלוב בע"מ 126011

11:00

1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובחות דעת רו"ח המבקר ליום שנתית
31.12.2011.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר 
כרואה חשבון מבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור מענק שנתי לשנת 2012 למ"מ יו"ר הדירקטוריון, מר אריה 
מינטקביץ.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר דורי סגל, כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר חיים בן דור, כדירקטור בחברה.

6. אישור מינויה מחדש של גב' נדין בודו טרכטנברג כדירקטורית חיצונית 
בחברה.

√94.13רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

פרופיט תעשיות בניה בע"מ 
5490123

27,4225.66 05.12.2012

12:00

√100.00רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. אישור ההסדר.נדחית

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)2. מתן הוראות לנאמן.

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)3. מינוי הרמטיק נאמנות כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב.

√29.66רוב נדרשבעדנגדאין חוו"ד(א)4. מינויה של אלה פלדר כדירקטורית בחברה.

√30.99רוב נדרשבעדנגדאין חוו"ד(א)5. מינויה של דגנית ויזל פארן כדירקטורית בחברה.

√30.99רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)6. מינויו של שמואל אשל כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)7. מינויה של עדי פרי כדירקטורית בחברה.

איתוראן איתור ושליטה בע"מ 
1081868

1,016,1150.07 06.12.2012

14:00

1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובחות דעת רו"ח המבקר ליום שנתית
31.12.2011.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון פאהן קנה כרואה חשבון 
מבקר של החברה, והסמכת ועדת הביקורת לקבוע את שכרו.

√רוב נדרש99.53בעדבעדבעד(א)

3. אישור מינויו מחדש של הדירקטורים: גיל שרצקי, זאב קורן ואיזי שרצקי 
למשך תקופה של שלוש שנים.

√רוב נדרש69.36בעדנגדנגד(א)

לידר החזקות והשקעות בע"מ 
318014

59,3320.01 09.12.2012

10:30

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

2. מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר צחי אפלויג כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר יקותיאל גביש כדירקטור בחברה.

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ 
6110365

2,982,5216.33 09.12.2012

13:00

√95.06רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. תיקון שטר הנאמנות לאגרות חוב.אג"ח כו

11.12.2012 20,246,9680.03החברה לישראל בע"מ 576017

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.מיוחדת

2. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר אמיר אלשטיין כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר עידן עופר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר אמנון ליאון כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר זאב נהרי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר רון מושקוביץ' כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויה מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר יואב דופלט כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)10.אישור מינויו מחדש של מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)11.אישור מינויו מחדש של מר איתן רף כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)12.אישור מינויו מחדש של מר דן זיסקינד כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)13.אישור מינויו מחדש של מר מיכאל בריקר כדירקטור בחברה.

14.אישור הארכת כהונה, עדכון תנאי כהונה והקצאת אופציות למר אמיר 

אלשטיין המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.
הורד נגד(א)

מסדר 
היום

הורד 
מסדר 

היום

√

חברת הכשרת הישוב בישראל 
בע"מ 612010

349,4910.20 12.12.2012

11:00

1. אישור התקשרות בהסכם העסקה עם גב' סמדר נמרודי-רינות מיוחדת
כסמנכ"לית פרויקטים מיוחדים בחברה וכן כיו"ר דירקטוריון פעיל של 

החברה הבת מלונות הכשרת הישוב בע"מ ("מלונות הכשרה") מטעמה של 
החברה.

√93.87רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ 
224014

2,992,3960.14 13.12.2012

11:00

√99.16רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר יעקב דיאור כדירקטור חיצוני בחברה.מיוחדת

תמיר פישמן הון סיכון II בע"מ 
1084367

13,9180.02 13.12.2012

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

2. מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר זהר פרל כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר מיכאל אליאס כדירקטור בחברה.

ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת 
232017

7,693,6570.09 16.12.2012

15:30

יח.השתת
פות

1. לאשר את התקשרות השותפות בהסכם עם נפטא חברה ישראלית 
לנפט בע"מ, בעלת השליטה (בעקיפין) בשותף הכללי בשותפות, על פיו 

תמכור השותפות לנפטא ו/או לתאגידים בבעלותה ובשליטתה המלאה, את 
החזקות השותפות בנפטא חיפושים שותפות מוגבלת, המהוות כ- 13.52% 

מזכויות השותף המוגבל בשותפות זו.

√88.14רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. לאשר את התקשרות השותפות בהסכם עם נפטא חברה ישראלית 
לנפט בע"מ, בעלת השליטה (בעקיפין) בשותף הכללי בשותפות, על פיו 

תמכור השותפות לנפטא ו/או לתאגידים בבעלותה ובשליטתה המלאה, את 
החזקות השותפות בחנ"ל ים המלח, שותפות מוגבלת, המהוות כ- 4.43% 

מזכויות השותף המוגבל בשותפות זו.

√86.32רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. לאשר את התקשרות השותפות בהסכם עם נפטא חברה ישראלית 
לנפט בע"מ, בעלת השליטה (בעקיפין) בשותף הכללי בשותפות, על פיו 

תמכור השותפות לנפטא ו/או לתאגידים בבעלותה ובשליטתה המלאה, את 
החזקות השותפות בישראמקו אינק, המהוות כ- 4.93% מהונה של 

ישראמקו אינק.

√89.07רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

16.12.2012 11,6502.03א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190077

13:30

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןאין חוו"ד(א)1. מתן דיווח החברהאג"ח ד

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןאין חוו"ד(א)2. מתן הוראות לנאמן

18.12.2012 1,025,9330.07חברה לנכסים ולבנין בע"מ 699017

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

2. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור מינויים מחדש של ה"ה רפי ביסקר, נוחי דנקנר, אליהו כהן, יצחק 
מנור, ארי ראב"ד, מרק שימל וה"ה רונה דנקנר ותמר גולדנברג.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

19.12.2012 584,4840.05סרגון נטוורקס בע"מ 1085166

12:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)1. אישור תיקון תקנון החברה, כך שתקנון החברה יחדל מלהיות מדורג.שנתית

2. אישור מינויו מחדש של מר זוהר זיסאפל כדירקטור בחברה לתקופת 
כהונה בת שלוש שנים.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

3. אישור מינויו מחדש של מר יוסף עצמון כדירקטור בחברה לתקופת 
כהונה בת שלוש שנים.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור הענקת אופציות לדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים.

5. אישור מינויו מחדש של מר יאיר אורגלר כדירקטור חיצוני בחברה, וכן 
הענקת אופציות למר אורגלר.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

6. אישור מינויו מחדש של מר אבי פתיר כדירקטור חיצוני בחברה, וכן 
הענקת אופציות למר פתיר.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

7. אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה 
החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון החברה לקבוע את 

שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)8. דיון בדוחות הכספיים של החברה.

19.12.2012 817,0570.10פלאזה סנטרס אן.וי 1109503

13:00

אג"ח ב-
זרה

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון.

הראל השקעות בביטוח ושרותים 
פיננסים בע"מ 585018

3,179,9810.01 20.12.2012

15:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת1. מינוי רו"ח.מבוטלת

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת2. מינוי דירקטורים.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת3. אישור תשלום גמול.

מקסימה המרכז להפרדת אויר 
בע"מ 134015

157,3170.05 20.12.2012

10:00

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)1. אישור מינויה מחדש של גב' שושנה אנילי כדירקטורית חיצונית בחברה.מיוחדת

20.12.2012 188,4910.04לידר שוקי הון בע"מ 1096106

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

2. מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור מינויים מחדש של ה"ה יאיר פודים, יצחק אפלויג, אורן זיתוני 
והגב' יהודית טיטלמן כדירקטורים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

24.12.2012 651,7440.27אבוג'ן בע"מ 1105055

17:00

1. דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשה שנסתיימה שנתית
ביום 31 בדצמבר 2011.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה 
החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון החברה לקבוע את 

שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויה מחדש של ד"ר עדינה מקובר, כדירקטורית בחברה.

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל 
בע"מ 593038

5,128,8720.02 24.12.2012

11:00

1. דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק (תקנה 89 לתקנון) הדירקטורים שנתית
המכהנים בבנק ימשיכו בכהונתם.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)2. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2011.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)3. דיווח על שכר רו"ח מבקר לשנת 2011.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויה מחדש של גב' נגה יציב כדירקטורית בבבנק.

5. אישור מינויו לראשונה של מר דוד אסיא כדירקטור חיצוני בבבנק, 
בהתאם להוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויה לראשונה של גב' דליה כדירקטורית בבנק.

7. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

25.12.2012 739,7050.08אקסלנס השקעות בע"מ 1080639

10:00

1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה שנתית
ביום ,31.12.2011 לרבות בשכ"ט רואה החשבון המבקר הכלול בדוח 

הדירקטוריון.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

2. אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון 
המבקר של החברה לשנת 2012 והסמכת הדירקטוריון החברה לקבוע את 

שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור מינוים מחדש של ה"ה אהרון בירם, איל לפידות, גדי גרינשטיין, 
שמעון קלמן ואבי הראל כדירקטורים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

25.12.2012 410,3700.08מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ 315010

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

2. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר דניאל בלום כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אבי בלום כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר יעקב יחיאלי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר גרשון בן ברוך כדירקטור בחברה.

26.12.2012 8,392,9870.06בנק מזרחי טפחות בע"מ 695437

10:30

1. אישור מינויו לראשונה של מר אברהם נוימן כדירקטור חיצוני בחברה, מבוטלת
בהתאם להוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתבעד(א)

26.12.2012 998,9180.01מטריקס אי.טי בע"מ 445015

10:30

√99.78רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו לראשונה של מר עמיר חי כדירקטור חיצוני בחברה.מיוחדת

2. אישור תיקון תקנון החברה, כך שתתווסף בו הוראה לעניין שיעור 
הדירקטורים הבלתי תלויים.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

פרופיט תעשיות בניה בע"מ 
5490123

27,4225.66  26.12.2012

9:30 
√99.96רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. אישור הסדר חדש בין החברה לבין כלל מחזיקי אגרות החוב.נדחית

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1103282

244,8450.87  26.12.2012

9:30 
√99.73רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. שינוי בבטחון לאג"ח מבני תעשיה.אג"ח א

2. קביעת עמדת החברה בקשר עם המרת אגרות החוב של אפריקה 
ישראל.

√80.56רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1103290

68,8026.85  26.12.2012

9:30 
√99.73רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. הסכמתם של המחזיקים לשינוי בבטחון לאג"ח מבני תעשיה.אג"ח ב

2. החלטה מיוחדת בדבר קביעת עמדת החברה בקשר עם המרת אגרות 
החוב של אפריקה ישראל.

√80.56רוב נדרשבעדנגדאין חוו"ד(א)

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1108620

578,0721.60  26.12.2012

9:30 
1. החלטה מיוחדת בדבר הסכמתם של המחזיקים לשינוי בביטחון לאג"ח אג"ח ד

מבני תעשיה.
√98.67רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)

2. קביעת עמדת החברה בקשר עם המרת אגרות החוב של אפריקה 
ישראל המוחזקות על ידה.

√80.12רוב נדרשבעדנגדאין חוו"ד(א)

27.12.2012 04.75קמן אחזקות בע"מ 3390135

13:30

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןאין חוו"ד(א)1. אישור ההסדר בין החברה ומחזיקי אגרות החוב של החברה.אג"ח

אנליסט אי.אמ.אס.-שרותי ניהול 
השקעות בע"מ 1080613

234,3590.27 30.12.2012

11:00

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר מיכאל גלאי כדירקטור חיצוני.מיוחדת

31.12.2012 887,9390.00גילת רשתות לווין בע"מ 1082510

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר ג'רמי בלנק כדירקטור בחברה.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו לראשונה של מר עמירם בוהכם כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו לראשונה של מר ישי דווידי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר גלעד הלוי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר עמירם לוינברג כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו לראשונה של מר קינן רפאלי כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

7. אישור תנאי כהונתם של ה"ה ישי דווידי, עמירם בוהכם (עמי בם) וקינן 
רפאלי המועמדים לכהונה ראשונה כדירקטורים בחברה, ולכל דירקטור 

אחר אשר יתמנה מעת לעת בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

8. מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)9. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןנגדנגד(א)10.דיון בנושאים שונים שיועלו באסיפה.

31.12.2012  2,948,2290.05שיכון ובינוי בע"מ 1081942

9:00 
√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר משה לחמני כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויה מחדש של גב' אפרת פלד כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויה מחדש של גב' אירית איזקסון כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר ניר זיכלינסקי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר שמואל ברקוביץ כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר טל עצמון כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר עידו שטרן כדירקטור בחברה.

9. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ 
390013

2,576,5940.04 31.12.2012

11:00

1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה שנתית
ביום .31.12.2011

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון 
הקיים של החברה), כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2012 וקבלת דיווח 

על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים 
נוספים לשנת 2011.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויה מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר אהרון נחומי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר אברהם נתן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויה מחדש של גב' מרים ליבנה כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויה מחדש של גב' לינדה בן שושן כדירקטור בחברה.

10.אישור רכישת פוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה לתקופה של 

שלושה חודשים שתחילתה ביום 31.03.2013 וסיומה ביום .30.6.2013
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

11.אישור הסדר לביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של 6 שנים 

שתחילתה ביום 1.7.2013 וסיומה ביום .30.6.2019
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

12.מינויו של מר נתן חץ למנכ"ל החברה לתקופת מינוי של שלושה חודשים 

החל מה 1 בינואר 2013 ללא דיון והחלטה בשלב זה לגבי תנאי 
ההתקשרות.

√רוב נדרש80.95בעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ 
387019

1,677,7690.05 31.12.2012

15:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר אלפרד אקירוב כדירקטור בחברה.מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של ד"ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור בחברה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)3. אישור מינויה מחדש של גב' יוכבד דביר כדירקטורית חיצונית בחברה.

4. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)5. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.

31.12.2012 2,641,6140.09אורמת תעשיות בע"מ 260018

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

2. מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

אזורים-חברה להשקעות בפתוח 
ובבנין בע"מ 715011

323,8770.19 31.12.2012

16:00

1. אישור התקשרות החברה בהסכם רכישת מניות עם מר הרשי פרידמן, נדחית
בעל השליטה בחברה בהסכם רכישת מניות ומימוש אופציה.

√רוב נדרש96.00בעדבעדבעד(א)

02.01.2013 307,0210.06קבוצת סקופ מתכות בע"מ 288019

10:00

1. אישור תנאי העסקתו של מר שמואל שילה, יו"ר דירקטוריון פעיל של נדחית
החברה, בעל השליטה בחברה.

√√רוב נדרש79.07בעדבעדבעד(א)

2. אישור תנאי העסקתו של מר דודו שילה, בנו של מר שמואל שילה, 
כעוזר לענייני רכש למנכ"ל גיל חבר.

הורד בעדבעד(א)
מסדר 

היום

√

3. אישור העלאת שכרן לגב' מיכל רז, מנהלת השיווק של החברה, ולגב' 
שרון שילה בוגנים, המטפלת בתחום ההדרכות וההכשרות, פיתוח מערכת 

לימוד ממוחשבת, קידום ופיתוח ההון האנושי בחברה (בנותיו של מר 
שמואל שילה).

הורד בעדבעד(א)
מסדר 

היום

√

4. אישור המשך תנאי העסקתו של מר עודד בוגנים, מנהל פרויקטים 
והלוגיסטיקה בחברה, חתנו של מר שמואל שילה.

הורד בעדבעד(א)
מסדר 

היום

√

"דלק" חברת הדלק הישראלית 
בע"מ 6360044

826,5210.44 02.01.2013

12:00

1. אישור התקשרות של החברה, עם מר אודי ניסן בהסכם העסקה כיו"ר מיוחדת
דירקטוריון פעיל בחברה, החל מיום 1 בינואר 2013.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

אזורים-חברה להשקעות בפתוח 
ובבנין בע"מ 715011

317,1210.19 02.01.2013

11:00

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)1. אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם.מיוחדת

03.01.2013 2,025,0610.04כלל תעשיות בע"מ 608018

10:30

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר אבי פישר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר דוד לויתן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר לינקולן בנט כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר צבי חפץ כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר מרק שימל כדירקטור בחברה.

7. מינויו מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר כמשרד רואי 
חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

לפידות חברת מחפשי נפט לישראל 
בע"מ 642017

263,8410.32 03.01.2013

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר יעקב לוקסנבורג כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר עמוס מר חיים כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר יצחק כהן כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויה מחדש של גב' שלומית קסירר כדירקטורית בחברה.

6. מינויו מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר כמשרד רואי 
חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

7. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יעקב לוקסנבורג, בעל 
השליטה בחברה.

√רוב נדרש56.45בעדנגדנגד(א)

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)8. אישור מכירת רכב לבעל השליטה בחברה.

03.01.2013 756,9130.10פלאזה סנטרס אן.וי 1109503

12:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון.אג"ח ב

"דלק" חברת הדלק הישראלית 
בע"מ 6360044

826,5210.44 06.01.2013

12:00

1. הארכת מועד פירעון הלוואה בסך של כ- 272 מיליון ש"ח שהחברה מיוחדת
העמידה לטובת דלק אירופה הולדינגס בע"מ.

√רוב נדרש88.20בעדבעדבעד(א)

07.01.2013 2,787,0550.12ריטליקס בע"מ 1080670

10:00

1. אישור מיזוג בין החברה ובין חברת מון אס.וי. פי. (חברת בת) בע"מ, מיוחדת
חברה פרטית ישראלית ("חברת היעד") בבעלותה המלאה (בשירשור) של 

noitaropro.NCR C חברת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןנגדנגד(א)2. דיון בנושאים שונים שיועלו באסיפה.

07.01.2013 53,6384.26ב.ס.ר אירופה בע"מ 1170166

15:00

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)1. מתן הוראות בנוגע לנקיטת הליכים משפטיים.אג"ח ט

07.01.2013 04.26ב.ס.ר אירופה בע"מ 1170190

10:30

אג"ח ט 
חש 

12/12

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)1. מתן הוראות בנוגע לנקיטת הליכים

סאנפלאואר השקעות מתחדשות 
בע"מ 1098755

355,5460.38 08.01.2013

11:00

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר סני זיו כדירקטור חיצוני.מיוחדת

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש מר יוסטא טיקסל כדירקטור חיצוני בחברה.

3. אישור הארכת תנאי ההעסקה של גב' אורלי כירם, כמנכ"לית החברה, 
לתקופה של שישה חודשים, החל מיום 1 בינואר 2013.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1110378

43,3541.16 08.01.2013

17:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון והתייעצות.אג"ח ב

08.01.2013 799,9690.10פלאזה סנטרס אן.וי 1109503

13:00

נבחרה אין חוו"ד(א)1. מינוי עו"ד- משרד גיא גיסין ושות' עו"ד.אג"ח ב
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)2. מינוי עו"ד- משרד פרץ פיגל עו"ד.

נבחרה אין חוו"ד(א)3. מינוי עו"ד- משרד פוקס נאמן ושות'- עו"ד.
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

נבחרה אין חוו"ד(א)4. מינוי עו"ד- משרד שפירא ושת' עו"ד.
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

נבחרה אין חוו"ד(א)5. מינוי עו"ד- וקסלר ברגמן ושות'.
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

10.01.2013 1,019,5180.01רבוע כחול נדל"ן בע"מ 1098565

10:00

1. אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר יצחק לידור כדירקטור שנתית
חיצוני.

√רוב נדרש99.91בעדבעדבעד(א)

2. אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של מר יהודה שגב 
כדירקטור חיצוני בחברה.

√רוב נדרש99.91בעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר דוד ויסמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר יצחק בדר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר אורי בוגומילסקי כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויה מחדש של גב' אורית ארליכמן כדירקטורית בחברה.

7. מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים 
של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

8. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת וכן 
עבור שירותים נוספים בשנת 2011.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)9. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.

14.01.2013  374,0320.53אלביט הדמיה בע"מ 1106996

9:30 
√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)1. מינוי נציגות משותפת למחזיקי אג"ח וקביעת סמכויותיה.אג"ח ד

14.01.2013  22,9410.21אלביט הדמיה בע"מ 1107226

9:30 
√רוב נדרש90.36בעדבעדאין חוו"ד(א)1. מינוי נציגות משותפת למחזיקי אג"ח וקביעת סמכותיה.אג"ח ה

14.01.2013  173,8073.73אלביט הדמיה בע"מ 1118629

9:30 
√רוב נדרש71.21בעדבעדאין חוו"ד(א)1. מינוי נציגות משותפת למחזיקי אג"ח וקביעת סמכותיה.אג"ח ז

15.01.2013 7,07620.79ארזים השקעות בע"מ 1380054

11:30

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון.אג"ח 3

15.01.2013 32,6699.90ארזים השקעות בע"מ 1380047

11:30

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון.אג"ח 2

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)2. דיווח.

15.01.2013 07.67ארזים השקעות בע"מ 1380153

11:30

אג"ח 3 
חש 4/12

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)2. דיווח.

15.01.2013 06.60ארזים השקעות בע"מ 1380146

11:30

אג"ח 2 
חש 4/12

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)2. דיווח.

15.01.2013 772,5780.10פלאזה סנטרס אן.וי 1109503

16:30

√רוב נדרש86.23בעדבעדאין חוו"ד(א)1. מינוי יועץ כלכלי.אג"ח ב

√רוב נדרש88.40בעדבעדאין חוו"ד(א)2. מינוי נציגות משותפת למחזיקי אג"ח של החברה וקביעת סמכותיה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)3. מינוי פסגות בית השקעות בע"מ באמצעות ארז דנאור לנציגות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדאין חוו"ד(א)4. מינוי מגדל שוקי הון בע"מ באמצעות אודי קושל לנציגות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)5. נגד מינוי הנציגים המוצעים.

√רוב נדרש90.16בעדבעדאין חוו"ד(א)6. הפקדת כרית מימון לכיסוי הוצאות הנאמן והנציגות.

√רוב נדרש99.70בעדבעדאין חוו"ד(א)7. נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אג"ח.

8. פניה לעורך דין הולנדי לשם קבלת חוות דעת ובמידת הצורך ייצוג 
מחזיקי אג"ח בהליכים משפטיים בהולנד.

√רוב נדרש91.71בעדבעדאין חוו"ד(א)

פרופיט תעשיות בניה בע"מ 
5490123

21,8175.66 15.01.2013

13:30

√73.96רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. תיקון המועדים לרישום או תיקון הסרה של השעבודים.אג"ח ד

16.01.2013 04.75קמן אחזקות בע"מ 3390135

12:00

נעילה בעדאין חוו"ד(א)1. אישור הסדר החוב.אג"ח
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

20.01.2013 366,4970.53אלביט הדמיה בע"מ 1106996

16:00

√36.14רוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)1. נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.אג"ח ד

20.01.2013 23,4120.21אלביט הדמיה בע"מ 1107226

16:00

√95.74רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.אג"ח ה



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

20.01.2013 168,3503.73אלביט הדמיה בע"מ 1118629

16:00

√רוב נדרש55.61בעדבעדאין חוו"ד(א)1. נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.אג"ח ז

בזק החברה הישראלית לתקשורת 
בע"מ 230011

12,234,1480.05 21.01.2013

11:00

√רוב נדרש98.26בעדבעדבעד(א)1. אישור מינויה לראשונה של גב' טלי סימון כדירקטורית חיצונית בחברה.מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מתן כתב ההתחייבות לשיפוי לגב' טלי סימון.

√רוב נדרש76.38בעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש מר מרדכי קרת כדירקטור חיצוני בחברה.

√רוב נדרש85.08בעדבעדבעד(א)4. אישור הארכה ותיקון ההתקשרות לרכישת ספקי כח לממירים.

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1125624

00.87 23.01.2013

16:30

אג"ח ב 
חש 1/12

1. דיון וקבלת החלטה מיוחדת בדבר דחיית מועד הקובע לתשלום הריבית 
ליום .25/2/13

√רוב נדרשרוב נדרשדיון

2. דיון וקבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכת הנציגות למחזיקי אגרות 
החוב  (סדרה ג') של החברה לדחות מועדי תשלום.

√רוב נדרשרוב נדרשדיון

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1100833

20,9091.70 23.01.2013

16:30

1. דיון וקבלת החלטה מיוחדת בדבר דחיית מועד הקובע לתשלום הריבית אג"ח א
ליום .25/2/13

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיון

2. דיון וקבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכת נציגות מחזיקי אגרות החוב 
(סדרה ג') של החברה לדחות את מועדי התשלום.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיון

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1110378

28,0491.16 23.01.2013

16:30

1. דיון וקבלת החלטה בדבר דחיית מועד הקובע לתשלום הריבית ליום אג"ח ב
25/2/13.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיון

2. דיון וקבלת החלטה בדבר הסמכת נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה 
ג') של החברה לדחות את מועדי התשלום.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיון

אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ 
5010129

633,1000.14 24.01.2013

11:00

1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית בגין אחריות מיוחדת
דירקטורים ונושאי משרה מכהנים ו/או אשר יכהנו בעתיד, בחברה ובחברות 

בת שלה, למעט קרוביו של בעל השליטה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור השתתפות החברה בפוליסה ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי 
משרה לתקופת ביטוח החל מיום 1 בנובמבר 2012 ועד ליום 1 במאי 2014 

ביחס לקרוביו של בעל השליטה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

3. אישור אופן חלוקת תשלומי הפרמיות המשולמות בגין פוליסה הביטוח 
אחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לתקופה שתחילתה החל מיום 

1 בנובמבר 2012.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

24.01.2013 1,220,4300.11אלקטרה בע"מ 739037

10:00

1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית  בגין אחריות מיוחדת
דירקטורים ונושאי משרה מכהנים ו/או אשר יכהנו בעתיד, בחברה ובחברות 

בת שלה, למעט קרוביו של בעל השליטה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור השתתפות החברה בפוליסה ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי 
משרה לתקופת ביטוח החל מיום 1 בנובמבר 2012 ועד ליום 1 במאי 2014 

ביחס לקרוביו של בעל השליטה.

√רוב נדרש96.57בעדבעדבעד(א)

3. אישור אופן חלוקת תשלומי הפרמיות המשולמות בגין פוליסה הביטוח 
אחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לתקופה שתחילתה החל מיום 

1 בנובמבר 2012.

√רוב נדרש96.57בעדבעדבעד(א)

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1103282

226,4650.87 28.01.2013

10:00

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)1. דיון.אג"ח א
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1103290

62,9196.85 28.01.2013

10:00

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)1. דיון.אג"ח ב
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1108620

566,5701.60 28.01.2013

10:00

1. קבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכתם של נציגים מטעם מחזיקי אגרות אג"ח ד
החוב (סדרה א'-ג') של החברה.

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

2. קבלת החלטה רגילה בדבר מינויים של נציגיפסגות בית השקעות בע"מ 
וילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ כנציגים מקרב המחזיקים 

לביצועמכירת ניירות ערך.

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

3. לחילופין קבלת החלטה מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')של 
החברה בדבר החלפת אגרות החוב.

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

29.01.2013 415,5920.53אלביט הדמיה בע"מ 1106996

15:00

√רוב נדרש41.65נגדבעדאין חוו"ד(א)1. מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אג"ח (סדרה ד')וקביעת סמכותיה.אג"ח ד

הראל השקעות בביטוח ושרותים 
פיננסים בע"מ 585018

3,565,8190.01 30.01.2013

15:00

1. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין KPMG כמשרד רואי חשבון מיוחדת
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר יאיר המבורגר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר גדעון המבורגר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר יואב מנור כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויה מחדש של גב' ליאורה קבורס-הדר כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה.

8. אישור תשלום גמול קבוע למר דורון כהן, דירקטור בחברה, עבור כהונתו 
כסגן יו"ר ועדת השקעות תלויות תשואה (עמיתים) וכיו"ר ועדת אשראי של 

הגופים המוסדיים בקבוצת הראל.

√רוב נדרש91.14בעדבעדבעד(א)

30.01.2013 186,7753.73אלביט הדמיה בע"מ 1118629

16:00

√רוב נדרש99.81בעדבעדאין חוו"ד(א)1. בחירה בנציגות בה יכהנו 3 חברים.אג"ח ז

ללא אין חוו"ד(א)2. בחירה בנציגות בה יכהנו 4 חברים.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)3. בחירה בנציגות בה יכהנו 5 חברים
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)4. בחירת מר עופר גזית כחבר הנציגות המשותפת .
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

ללא אין חוו"ד(א)5. חירת מר אדוארד קלר כחבר הנציגות המשותפת.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

ללא אין חוו"ד(א)6. ירת מר מעין פז כחבר הנציגות המשותפת.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)7. בחירת מר דרור מחזרץ כחבר הנציגות המשותפת.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)8. בחירת מר רפי ערד כחבר הנציגות המשותפת .
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)9. חירת מר שמואל אשל כחבר הנציגות המשותפת.

ללא אין חוו"ד(א)10.חירת מר ציון בהלול כחבר הנציגות המשותפת .
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)11. בחירת עו"ד עודד גולדשטיין כחבר הנציגות המשותפת.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

12.בחירת מר חיים ינאי כחבר הנציגות המשותפת. +בחירת עו"ד עופר 

שפירא  כחבר הנציגות המשותפת.
ללא אין חוו"ד(א)

הצבעה
√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)13.בחירת עו"ד עופר שפירא כחבר הנציגות המשותפת.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)14.מינוי משרד גיסין ושות עורכי דין.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)15.מינוי משרד דנצינגר ברימר לוין עורכי דין.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

√רוב נדרש64.10בעדבעדאין חוו"ד(א)16. מינוי משרד קליר בנימיני עורכי דין.

30.01.2013 25,2190.21אלביט הדמיה בע"מ 1107226

16:00

√רוב נדרש99.81בעדבעדאין חוו"ד(א)1. בחירה בנציגות בה יכהנו 3 חברים .אג"ח ה



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

ללא אין חוו"ד(א)2.   בחירה בנציגות בה יכהנו 4 חברים.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)3.  בחירה בנציגות בה יכהנו 5 חברים .
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)4.  בחירת מר עופר גזית כחבר הנציגות המשותפת .
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

ללא אין חוו"ד(א)5.  בחירת מר אדוארד קלר כחבר הנציגות המשותפת.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

ללא אין חוו"ד(א)6.  בחירת מר מעין פז כחבר הנציגות המשותפת.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)7.  בחירת מר דרור מיזרץ  כחבר הנציגות המשותפת.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)8.  בחירת מר רפי ערד כחבר הנציגות המשותפת .
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)9.  בחירת מר שמואל אשל כחבר הנציגות המשותפת.

ללא אין חוו"ד(א)10.  בחירת מר ציון בהלול כחבר הנציגות המשותפת
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)11.בחירת עו"ד עודד גולדשטיין כחבר הנציגות המשותפת .
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)12.בחירת מר חיים ינאי כחבר הנציגות המשותפת
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

13.בחירת עו"ד עופר שפירא  כחבר הנציגות המשותפת + .מינוי משרד 

גיסין ושות' עורכי דין.
ללא אין חוו"ד(א)

הצבעה
√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)14.מינוי משרד גיסין ושות' עורכי דין.
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

ללא אין חוו"ד(א)15.מינוי משרד דנצינגר ברימר לוין עורכי דין
הצבעה

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

√רוב נדרש64.10בעדבעדאין חוו"ד(א)16.מינוי משרד קליר-בנימיני עורכי דין

04.02.2013 1,172,6750.06חברה לנכסים ולבנין בע"מ 699017

11:00

√רוב נדרש60.63בעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו לראשונה של מר יחזקאל דסקל כדירקטור חיצוני בחברה.מיוחדת

04.02.2013 11,1022.03א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190077

15:00

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)1. קבלת החלטה בנוגע להסדר פשרה בנוגע לקרקע ברמת גן.אג"ח ד

04.02.2013 02.03א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190184

15:30

אג"ח ד 
חש 

10/12

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)1. קבלת החלטה בנוגע להסדר פשרה בנוגע לקרקע ברמת גן.

05.02.2013 1,083,8520.50קרדן אן.וי1105535 .

17:00

טרם דיוןאין חוו"ד(א)1. דיווחנדחית
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

05.02.2013 911,6340.68קרדן אן.וי1113034 .

17:00

טרם דיוןאין חוו"ד(א)1. דיווחנדחית
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

06.02.2013 964,6730.03בנק אגוד לישראל בע"מ 722314

12:00

1. אישור מינויו מחדש של מר זלמן סגל כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם מיוחדת
להוראות חוק החברות.

√רוב נדרש99.83בעדבעדבעד(א)

√רוב נדרש95.16בעדבעדבעד(א)2. אישור תקנה 128.1 לתקנון הבנק, העוסקת בנושא השיפוי.

07.02.2013 2,301,1400.07שופרסל בע"מ 777037

13:30

√רוב נדרש99.06בעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר אביהו אולשנסקי כדירקטור חיצוני בחברה.מיוחדת

10.02.2013 1,193,1350.30כור תעשיות בע"מ 6490312

16:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןאין חוו"ד(א)1. צגת מצב עיסקי.אג"ח ח

10.02.2013 484,5882.80כור תעשיות בע"מ 6490353

16:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןאין חוו"ד(א)1. הצגת מצב עיסקי.אג"ח ט



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

10.02.2013 52,8040.31כור תעשיות בע"מ 6490361

16:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןאין חוו"ד(א)1. הצגת מצב עיסקי.אג"ח י

פרופיט תעשיות בניה בע"מ 
5490123

31,1091.94 10.02.2013

13:30

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת1. דחיית המועדים לרישום או תיקון או הסרה של השעבודים.מבוטלת

2. תיקון שטר הנאמנות באופן שתבוטל הדרישה לתיקון רישום שעבודי 
חו"ל.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת

3. לאשר תיקון שטר הנאמנות באופן שיידחה המועד לחתימת מסמכי 
שעבודי חו"ל.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת

אפריקה ישראל מגורים בע"מ 
1097948

540,3930.34 11.02.2013

11:00

1. אישור התקשרות החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס בע"מ - מיוחדת
פרויקט גני סביון, אשר הינה בעלת השליטה בחברה.

√רוב נדרש98.26בעדבעדבעד(א)

11.02.2013 1,170,6030.50קרדן אן.וי1105535 .

12:00

1. לאשר תיקון לשטר הנאמנות המקורי על תוספותיו ונספחיו אשר נחתם אג"ח א
בין החברה לנאמן לאגרות החוב (סדרה א')  ביום 22 בפברואר 2007.

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)

11.02.2013 974,5970.68קרדן אן.וי1113034 .

12:00

1. לאשר תיקון לשטר הנאמנות המקורי על תוספותיו ונספחיו אשר נחתם אג"ח ב
בין החברה לנאמן לאגרות החוב (סדרה א')  ביום 22 בפברואר 2007.

√רוב נדרש99.95בעדבעדאין חוו"ד(א)

אלון החזקות ברבוע כחול ישראל 
בע"מ 1082551

629,4690.35 12.02.2013

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר דוד ויסמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר יצחק בדר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר שלמה אבן  כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויה מחדש של גב' דינה בוגוסלבסקי כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר אברהם מירון כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר מרדכי ונטורה כדירקטור בחברה.

8. מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. שינוי שם החברה ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם.

13.02.2013  45,6794.26ב.ס.ר אירופה בע"מ 1170166

9:00 
√רוב נדרש89.40בעדבעדאין חוו"ד(א)1. דחיית מועד כניסתו לתוקף של הפירוק הזמני.אג"ח ט

13.02.2013  04.26ב.ס.ר אירופה בע"מ 1170190

9:00 
אג"ח ט 

חש 
12/12

√רוב נדרש89.40בעדבעדאין חוו"ד(א)1. דחיית מועד כניסתו לתוקף של הפירוק הזמני.

14.02.2013 66,7110.63סינאל מלל פייווי בע"מ 1084953

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בחברה.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר גבי בוגנים כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר ברק עוזיאל כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויה מחדש של גב' גילת בוגנים כדירקטורית בחברה.

5. אישור הענקת כתב שיפוי לגב' גילת בוגנים, בהתאם לתנאים המפורטים 
בכתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בנוסח המקובל בחברה.

√רוב נדרש76.87בעדנגדנגד(א)

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)6. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ברק עוזיאל.

7. אישור מינויה מחדש של גב' לימור מגן תלם כדירקטורית חיצונית 
בחברה.

√רוב נדרשבעדבעד(א)

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)8. אישור תנאי כהונתה והעסקתה של גב' לימור מגן תלם.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

9. אישור מינויו לראשונה של מר יצחק איזו שלומוביץ כדירקטור חיצוני 
בחברה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)10.אישור תנאי כהונתו והעסקת של מר יצחק איזו שלומוביץ.

11.אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות 

לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

12.מינויו מחדש של משרד בריטמן, אלמגור, זהר ושות' כמשרד רואי 

חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)13.דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.

14.02.2013 17,1380.45יורו גלוב בע"מ 1097088

10:00

√רוב נדרש61.47בעדבעדאין חוו"ד(א)1. מינוי עו"ד.נדחית

14.02.2013 58,5980.27נעמן פורצלן בע"מ 1083575

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. אישור שינוי שם החברה.מיוחדת

18.02.2013  03.07א.פ.ס.ק. תעשיות בע"מ 1091032

9:30 
אג"ח 

להמרה א'
1. לאשר את בקשת מפרק החברה המצורפת בזאת כנספח ב' לכתב 

הצבעה זה.
לא אין חוו"ד(א)

משתתף
√רוב נדרש98.75בעד

2. לאשר את בקשת מפרק החברה המצורפת בזאת כנספח ג' לכתב 
הצבעה זה.

לא אין חוו"ד(א)
משתתף

√רוב נדרש98.35בעד

18.02.2013  03.07א.פ.ס.ק. תעשיות בע"מ 1125376

9:30 
אג"ח א 

חש 
12/11

1. לאשר את בקשת מפרק החברה המצורפת בזאת כנספח ב' לכתב 
הצבעה זה.

√רוב נדרש98.75בעדבעדאין חוו"ד(א)

2. לאשר את בקשת מפרק החברה המצורפת בזאת כנספח ג' לכתב 
הצבעה זה.

√רוב נדרש98.35בעדבעדאין חוו"ד(א)

20.02.2013 2,4711.66פרופיט תעשיות בניה בע"מ 549014

11:00

1. מינוי משרד רואי חשבון שטראוס לזר ושות', כרואה חשבון המבקר של שנתית
החברה חלף משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר והסמכת 

הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

חברת השקעות דיסקונט בע"מ 
6390207

1,201,1620.52 21.02.2013

10:00

1. אישור מינויה של הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות אג"ח ו
החוב (סדרה ו') של החברה, במקום יובנק חברה לנאמנות בע"מ.

√רוב נדרש82.38בעדבעדבעד(א)

26.02.2013 370,6000.53אלביט הדמיה בע"מ 1106996

12:00

1. הצטרפות לנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב מסדרות 1 ו-ה' עד אג"ח ד
ז' של החברה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)

√100.00רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)2. תיקון שטר הנאמנות

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360043

81,3291.06 28.02.2013

10:30

1. להורות לנאמנים להסכים להארכת מועד המימוש של "אופציית אג"ח ג
אלשטיין".

לא אין חוו"ד(א)
משתתף

√רוב נדרש58.05נגד

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360076

35,5750.65 28.02.2013

10:30

1. להורות לנאמנים להסכים להארכת מועד המימוש של "אופציית אג"ח ה
אלשטיין".

לא אין חוו"ד(א)
משתתף

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

03.03.2013 179,5420.81קבוצת ברן בע"מ 286013

15:00

1. אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר מאיר דור בעל שליטה מיוחדת
בחברה, כיו"ר דירקטוריון החברה.

√רוב נדרש92.46בעדבעדבעד(א)

דוראה השקעות ופיתוח בע"מ 
3720117

04.69 03.03.2013

13:00

טרם דיוןאין חוו"ד(א)1. אסיפות אג"ח.אג"ח
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

טרם דיוןאין חוו"ד(א)2. דיווח.
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

03.03.2013 14,5605.96פלג-ניא בע"מ 4010070

10:00

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)1. פירעון חלקי של הלוואת הבעלים.אג"ח ב

03.03.2013 11,7252.03א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190077

11:30

1. קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויותיה של החברה בחברה מאוחדת אג"ח ד
המחזיקה בנכס ברטינגן גרמניה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)2. קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויות החברה במקרקעין ברמת גן.

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)3. קבלת החלטה בנוגע להארכת הלוואה לנכס בפרנקפורט גרמיה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)4. קבלת החלטה בנוגע למכירת מקרקעין בגוש הגדול.

03.03.2013 02.03א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190184

11:30

אג"ח ד 
חש 

10/12

1. קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויותיה של החברה בחברה מאוחדת 
המחזיקה בנכס ברטינגן גרמינה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)2. קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויות החברה במקרקעין ברמת גן.

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)3. קבלת החלטה בנוגע להארכת הלוואה בנכס בפרנפורט גרמניה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)4. קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויות החברה במקרקעין בגוש הגדול.

אנגל משאבים ופיתוח בע"מ 
7710155

33,3786.65 04.03.2013

12:30

1. קבלת החלטות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ובכלל זה לענין אג"ח ו
התחייבות בעל השליטה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)

04.03.2013 59,9924.26ב.ס.ר אירופה בע"מ 1170166

15:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןאין חוו"ד(א)1. דיווח.אג"ח ט

2. מתן הוראות לנאמן, לנציגות ולב"כ באשר להמשך התנהלות מול 
החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןאין חוו"ד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןאין חוו"ד(א)3. דיון.

04.03.2013 04.26ב.ס.ר אירופה בע"מ 1170190

15:00

אג"ח ט 
חש 

12/12

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)1. דיווח.
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

2. מתן הוראות לנאמן, לנציגות ולב"כ באשר להמשך התנהלות מול 
החברה.

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)3. דיון.
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

05.03.2013 786,0110.08אקסלנס השקעות בע"מ 1080639

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו לראשונה של מר משה עמית כדירקטור בחברה.מיוחדת

2. אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר משה עמית, כיו"ר 
דירקטוריון פעיל בחברה, החל ממועד מינויו כדירקטור בחברה.

√רוב נדרש85.56בעדבעדבעד(א)

05.03.2013 5,924,0190.09אלביט מערכות בע"מ 1081124

15:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר יהושע גלייטמן, כדירקטור חיצוני בחברה.שנתית

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ 
1081165

5,978,7220.08 06.03.2013

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר שלמה אליהו כדירקטור בחברה.מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר עפר אליהו כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר ישראל אליהו כדירקטור בחברה.

4. אישור תשלום גמול נוסף למר דן זיסקינד המכהן כדירקטור בחברה, בגין 
כהונתו מטעם החברה בדירקטוריון חברה בת של החברה ובוועדות 

השקעה של חברות מוחזקות על ידי החברה, בגין שנת 2011.

√רוב נדרש39.00נגדנגדנגד(א)

5. אישור תנאי העסקתו של מר עפר אליהו מבעלי השליטה בחברה, 
כמשנה למנכ"ל ומנהל חטיבת עסקי ביטוח כללי וביטוח משנה בחברת 

מגדל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של החברה.

√רוב נדרש25.00נגדנגדנגד(א)

6. אישור תנאי העסקתו של מר אליהו אליהו, אחיו של בעל השליטה 
בחברה, כמנהל עסקי ביטוח כללי במרחב מרכז, בחברת מגדל חברה 

לביטוח בע"מ, חברה בת של החברה.

√רוב נדרש99.00בעדבעדבעד(א)

07.03.2013 58,9834.26ב.ס.ר אירופה בע"מ 1170166

16:00

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)1. מתן הוראות לנאמן.אג"ח ט

07.03.2013 04.26ב.ס.ר אירופה בע"מ 1170190

16:00

אג"ח ט 
חש 

12/12

נעילה אין חוו"ד(א)1. מתן הוראות לנאמן.
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

11.03.2013 420,3010.08מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ 315010

10:00

√רוב נדרש97.48בעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו לראשונה של מר מייקל שטרן כדירקטור חיצוני בחברה.מיוחדת

גליל מור - מוצרים פיננסים בע"מ 
1108877

475,9083.00 11.03.2013

12:00

1. להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי לגבי ההסדר אג"ח א
המועדף.

√100.00רוב נדרשבעדנמנע

2. להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי לגבי הסדר 
החברה.

√100.00רוב נדרשבעדנמנע

3. להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי לגבי מתן 
הוראות לנאמן.

√100.00רוב נדרשבעדנמנע

4. להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי לגבי הסכם 
הפשרה.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנע

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360043

75,2251.06 13.03.2013

17:00

הורד אין חוו"ד(א)1. להורות לנאמן לפנות לבית המשפט.אג"ח ג
מסדר 

היום

הורד 
מסדר 

היום

√

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360076

33,6620.65 13.03.2013

17:00

הורד אין חוו"ד(א)1. מתן הנחיות לנאמן בדבר נקיטת פעולות והליכים משפטייםאג"ח ה
מסדר 

היום

הורד 
מסדר 

היום

√

אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ 
390013

2,778,9350.04 14.03.2013

11:00

1. אישור תנאי כהונה חדשים למנכ"ל החברה (מר נתן חץ), שהינו בעל מיוחדת
השליטה בחברה.

√רוב נדרש66.46בעדבעדנגד(א)

√רוב נדרש99.59בעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר ירום אריאב כדירקטור חיצוני בחברה.

פרופיט תעשיות בניה בע"מ 
5490123

32,3701.94 14.03.2013

11:00

√רוב נדרש71.03בעדנגדאין חוו"ד(א)1. אישור תיקון שטר הנאמנות.אג"ח ד

פרופיט תעשיות בניה בע"מ 
5490180

5,2722.01 14.03.2013

11:00

√רוב נדרש75.06בעדנגדאין חוו"ד(א)1. אישור תיקון שטר הנאמנות.אג"ח ז

14.03.2013 04.26ב.ס.ר אירופה בע"מ 1170190

15:00

אג"ח ט 
חש 

12/12

√רוב נדרש56.00בעדבעדאין חוו"ד(א)1. מתן הוראות לנאמן.

14.03.2013 54,4624.26ב.ס.ר אירופה בע"מ 1170166

15:00

נעילה אין חוו"ד(א)1. מתן הוראות לנאמן.אג"ח ט
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת 
232017

8,211,7490.10 17.03.2013

15:30

יח.השתת
פות

√רוב נדרש96.86בעדבעדבעד(א)1. אישור התקשרות השותפות בשני הסכמים.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור תיקון סעיף 11.1 להסכם הנאמנות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור תיקון סעיף 10.1.2 להסכם הנאמנות.

17.03.2013 353,6630.53אלביט הדמיה בע"מ 1106996

16:30

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןאין חוו"ד(א)1. התייצעות.אג"ח ד

17.03.2013 25,5390.21אלביט הדמיה בע"מ 1107226

16:30

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןאין חוו"ד(א)1. התייצעות.אג"ח ה

17.03.2013 192,4663.73אלביט הדמיה בע"מ 1118629

16:30

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןאין חוו"ד(א)1. התייעצות.אג"ח ז

18.03.2013  502,7290.31נטו מ.ע. אחזקות בע"מ 168013

9:00 
√רוב נדרש91.12בעדבעדבעד(א)1. אישור תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה.מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור תיקון תקנון החברה בנושאים נוספים.

3. בכפוף לקבלת החלטה כאמור בסעיף 1 לעיל, מוצע לאשר תיקון לנוסח 
כתבי התחייבות לשיפוי המוענקים לדירקטורים ולמנכ"ל החברה.

√רוב נדרש91.12בעדבעדבעד(א)

4. בכפוף לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1 לעיל, מוצע לאשר להעניק 
למר דוד עזרא, מבעלי השליטה בחברה, ולבנו, מר עדי עזרא, כתבי 

התחייבות לשיפוי, בנוסח כפי שחל על יתר הדירקטורים ונושאי המשרה 
בחברה.

√רוב נדרש91.12בעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

5. אישור החלת פוליסה משותפת לחברה ולנטו מלינדה סחר בע"מ, חברה 
ציבורית אשר החברה היא בעלת השליטה בה, לביטוח אחריות נושאי 
משרה ודירקטורים, למעט בעלי השליטה המכהנים בה כנושאי משרה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

6. אישור החלת תנאי פוליסה לביטוח אחריות בעלי השליטה בחברה 
המכהנים בה כנושאי משרה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

7. אישור מינויה מחדש של גב' ציפורה הלברכט כדירקטורית חיצונית 
בחברה.

√רוב נדרש99.88בעדבעדבעד(א)

18.03.2013  5,698,4670.03פז חברת הנפט בע"מ 1100007

9:00 
1. אישור מינויו מחדש של ד"ר גדעון שטיאט כדירקטור חיצוני בחברה מיוחדת

לתקופת כהונה שלישית.
√99.86רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

חברת הכשרת הישוב בישראל 
בע"מ 612010

368,1530.20 19.03.2013

11:00

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר דוד שורץ כדירקטור חיצוני בחברה.מיוחדת

24.03.2013 21,711,8630.11בנק הפועלים בע"מ 662577

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2011.נדחית

2. מינויים מחדש של משרדים זיו האפט וסומך חייקין כרואי חשבון מבקרים 
של הבנק והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר עידו שטרן כדירקטור בבנק.

4. אישור מינויו מחדש של מר אמנון דיק כדירקטור חיצוני בבבנק, בהתאם 
להוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

24.03.2013 243,2960.53אלביט הדמיה בע"מ 1106996

13:30

√76.10רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. דחיית מועדים.אג"ח ד

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים.

24.03.2013 25,4280.21אלביט הדמיה בע"מ 1107226

13:30

נעילה בעדאין חוו"ד(א)1. להורות לנאמן שלא להתנגד לביצוע ההפקדה כהגדרתה לעיל.אג"ח ה
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

24.03.2013 183,9303.73אלביט הדמיה בע"מ 1118629

13:30

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)1. להורות לנאמן שלא להתנגד לביצוע ההפקדה כהגדרתה לעיל.אג"ח ז
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

פורמולה מערכות (1985)בע"מ 
256016

934,8610.12 02.04.2013

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מארק פאנק כדירקטור בחברה.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויה מחדש של גב' דפנה כהן כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר רפאל קוזלובסקי כדירקטור בחברה.

4. אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של מר אלי זמיר כדירקטור 
חיצוני בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

5. אישור מינויה לראשונה ואישור תנאי כהונתה של גב' איריס יעל 
כדירקטורית חיצונית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

6. בכפוף לאישור סעיף 3 לעיל, אישור תנאי כהונתו של מר רפאל 
קוזלובסקי המועמד לכהונה מחדש כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

7. מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.

03.04.2013 642,5860.08קרור אחזקות בע"מ 621011

10:30

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר שלמה רודב כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר דורון שטייגר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר דוד שמואל כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)5. אישור מינויה מחדש של גב' שושנה ויינשל כדירקטורית חיצונית  בחברה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)6. אישור מינויה מחדש של גב' גבי הלר כדירקטורית חיצונית  בחברה.

7. מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור תיקון תקנון החברה.

אפריקה ישראל נכסים בע"מ 
1091354

1,090,5190.08 08.04.2013

11:30

1. אישור התקשרות חברה בשליטתה (בעקיפין) של החברה עם חברה בת נדחית
של בעלת השליטה בחברה בהסכם לעבודות קבלנות לעבודות גמר, 

בפרויקט ברומניה.

√רוב נדרש96.18בעדבעדבעד(א)

08.04.2013 296,5850.53אלביט הדמיה בע"מ 1106996

10:00

√רוב נדרש99.64בעדבעדאין חוו"ד(א)1. להורות לנאמן להתנגד לבקשות לפירוק החברה ולמינוי מפרק זמני.אג"ח ד

2. ככל שההחלטה בסעיף 1.1 לעיל לא תתקבל. להורות לנאמן להצטרף 
לבקשות לפירוק.

נבחרה נגדאין חוו"ד(א)
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

08.04.2013 24,6840.21אלביט הדמיה בע"מ 1107226

10:00

ללא אין חוו"ד(א)1. להורות לנאמן להתנגד לבקשות לפירוק החברה ולמינוי מפרק זמני.אג"ח ה
הצבעה

√רוב נדרש100.00בעד

2. ככל שההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל לא תתקבל. להורות לנאמן להצטרף 
לבקשות לפירוק.

ללא אין חוו"ד(א)
הצבעה

הורד 
מסדר 

היום

√

08.04.2013 163,5453.73אלביט הדמיה בע"מ 1118629

10:00

√רוב נדרש94.18בעדבעדאין חוו"ד(א)1. להורות לנאמן להתנגד לבקשות לפירוק החברה ולמינוי מפרק זמני.אג"ח ז

2. ככל שההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל לא תתקבל. להורות לנאמן להצטרף 
לבקשות לפירוק.

הורד נגדאין חוו"ד(א)
מסדר 

היום

√

08.04.2013 13,7110.45יורו גלוב בע"מ 1097088

14:00

√רוב נדרש98.40בעדבעדאין חוו"ד(א)1. דחית מועדים.אג"ח א

√רוב נדרש98.40בעדבעדאין חוו"ד(א)2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים.

10.04.2013 86,0400.68טלסיס בע"מ 354019

11:00

1. אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה מחדש עם מר אסף יגודה בנו מיוחדת
של מר טומס יגודה בעל השליטה בחברה, כאיש מכירות בחברה.

√רוב נדרש74.72בעדבעדבעד(א)

10.04.2013 05.43צים שרותי ספנות 6510036

15:30

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)1. אישור מינוי הנציגות והרחבת סמכויותיה.אג"ח

11.04.2013  8,798,2370.05בנק מזרחי טפחות בע"מ 695437

9:30 
1. אישור מינויו לראשונה של מר אברהם נוימן כדירקטור חיצוני בבנק, מיוחדת

בהתאם להוראות חוק החברות.
√רוב נדרש99.68בעדבעדבעד(א)

חברת פרטנר תקשורת בע"מ 
1083484

3,210,9710.02 11.04.2013

10:00

1. אישור ואישרור גמול דירקטורים לרבות החזר הוצאות וכן הענקת כתבי מיוחדת
שיפוי.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

."ffO nuR" רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור ואישרור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח מסוג√

3. אישור תיקון תקנון החברה בדבר הרוב הנדרש לקבלת החלטות 
מסוימות באסיפה הכללית.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור תיקון תקנון החברה בדבר ביטוח נושאי משרה בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור תיקון תקנון החברה בדבר שיפוי נושאי משרה בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור תיקון תקנון החברה בדבר פטור לנושאי משרה בחברה.

7. אישור תיקון תקנון החברה בדבר שינויים עתידיים, ככל שיהיו, והשפעת 
על שיפוי ביטוח ופטור של נושאי משרה בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

8. אישור תיקון תקנון החברה בדבר אחריותם המוגבלת של בעלי המניות 
בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור תיקון תקנון החברה בדבר תיקונים נוספים.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)10.אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר שלמה רודב.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)11.אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר אריה סבן.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)12.אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר אדם צנזוף.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)13.אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר פרד גלוקמן.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)14.אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר אילון שלו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)15.אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר סומיט ג'איסינגהאני.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)16.אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר יואב רובינשטיין

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)17.אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר אילן בן דוב.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)18.אישור ואישרור הענקת כתב שיפוי למר יהל שחר.

19.אישור ואישרור הארכת הסכם מוצרי סמסונג עם סקיילקס "כעסקת 

מסגרת".
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

14.04.2013 84,4521.14דורסל (ב.א.ז.) בע"מ 1096676

10:00

1. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת סינאל מלל פייווי נדחית
בע"מ, בעלת השליטה בחברה.

√רוב נדרש85.39בעדנגדנגד(א)

מקסימה המרכז להפרדת אויר 
בע"מ 134015

162,3560.05 14.04.2013

11:00

√רוב נדרש63.51בעדנגדנגד(א)1. אישור תנאי סיום כהונתו של מר אלון תבור, מנכ"ל החברה היוצא.מיוחדת

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)2. אישור מתן מענק למר אלון תבור מנכ"ל החברה היוצא, בגין שנת 2012.

14.04.2013 013.33לגנא הולדינגס בע"מ 3520046

10:00

טרם דיוןאין חוו"ד(א)1. התיעצות.אג"ח
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

14.04.2013 41,1744.26ב.ס.ר אירופה בע"מ 1170166

11:00

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)1. דיון.אג"ח ט
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

14.04.2013 04.26ב.ס.ר אירופה בע"מ 1170190

11:00

אג"ח ט 
חש 

12/12

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)1. דיווח.
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

17.04.2013 1,229,9860.08חברה לנכסים ולבנין בע"מ 699017

14:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתנגד(א)1. אישור מתן מענק לגב' סגי איתן מנכ"ל החברה, בגין שנת 2012.מבוטלת

אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות 
מוגבלת 268011

9,000,7080.05 18.04.2013

14:00

√רוב נדרש99.56בעדבעדבעד(א)1. אישור התקשרות השותפות בהסכם עם קבוצת דלק בע"מ.נדחית

2. אישור התקשרות השותפות בהסכם העסקה עם מר יוסי גבורה, כמשנה 
למנכ"ל לענייני כספים.

√רוב נדרש55.47בעדבעדבעד(א)

3. אישור ביצוע הנפקה של יחידות השתתפות ו/או ני"ע המירים ליחידות 
השתתפות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרש99.22בעדבעדבעד(א)4. אישור תיקון סעיף 9.4 להסכם השותפות.

18.04.2013 672,9450.37קרדן אן.וי1105535 .

13:00

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)1. דיווח על ידי נציגי החברה בנוגע לדוח תקופתי של החברה לשנת 2012.אג"ח א
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

18.04.2013 878,9520.68קרדן אן.וי1113034 .

13:00

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)1. דיווח על ידי החברה בנוגע לדוח תקופתי של החברה לשנת 2012.אג"ח ב
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

אפריקה ישראל תעשיות בע"מ 
800011

344,4060.14 21.04.2013

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.שנתית

2. אישור מינויים מחדש של ה"ה אברהם נובוגרוצקי, אבינדב גרינשפון, 
מנשה שגיב וגיא כהן כדירקטורים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

3. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אייל יניב כדירקטור חיצוני בחברה.

√רוב נדרש97.98בעדבעדבעד(א)5. אישור מינויה מחדש של גב' אורית לייטמן כדירקטורית חיצונית בחברה.

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1100833

16,1031.70  21.04.2013

9:00 
√רוב נדרש82.55בעדבעדאין חוו"ד(א)1. להמיר את הליך צ'פטר 11 בהליך צ'פטר 7.אג"ח א

√רוב נדרש17.45נגדנגדאין חוו"ד(א)2. למחוק את הליכי צ'פטר 11.

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)3. להסמיך את נציגות מחזיקי אגרות החוב לנקוט בהליכים משפטיים.

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1110378

24,8860.87  21.04.2013

9:00 
√רוב נדרש79.48בעדבעדאין חוו"ד(א)1. בעד להמיר את הליך צ'פטר 11 בהליך צ'פטר 7.אג"ח ב

√רוב נדרש20.52נגדנגדאין חוו"ד(א)2. בעד למחוק את הליכי צ'פטר 11.

3. להסמיך את הנאמנים והנציגויות לפתוח בהליכים משפטים נוספים 
בישראל ו/או בארה"ב

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)4. להורות לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים בבית משפט בישראל.

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1125624

00.87  21.04.2013

9:00 
אג"ח ב 

חש 1/12
√רוב נדרש79.48בעדבעדאין חוו"ד(א)1. להמיר את הליך הצ'פטר 11 בהליך צ'פטר 7.

√רוב נדרש20.52נגדנגדאין חוו"ד(א)2. למחוק את הליכי צ'פטר 11.

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)3. להסמיך את נציגות מחזיקי אגרות החוב לנקוט בהליכים משפטיים.

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)4. להורות לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים בבית משפט בישראל.

21.04.2013 04.75קמן אחזקות 3390135

13:30

1. תמיכה בבקשת הפירוקשהוגשה (ככל שלא יאושר על ידי בימ"ש אג"ח
ההסדר) ותמיכה באסיפת הנושים שתתכנס לבחירת זהות המפרק בעו"ד 

אופיר נאור לשמש כמפרק החברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)

√רוב נדרש68.89בעדנגדאין חוו"ד(א)2. ישרור מינויו של משרד קליר בנימיני עו"ד כב"כ הנאמנים לכל הסדרות.

22.04.2013 2,392,8170.09הפניקס אחזקות בע"מ 767012

16:00

1. אישור התקשרות החברה בהסדר עם חברת דלק נדל"ן בע"מ חברה נדחית
בשליטת בעל השליטה בחברה, אשר במסגרתו ישונו חלק מתנאי הלוואות 

שניתנו ע"י החברה והפניקס החברה לביטוח בע"מ, חברה בת בשליטה 
מלאה של החברה.

√רוב נדרש97.11בעדבעדבעד(א)

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ 
1081165

6,294,4030.04  23.04.2013

9:30 
1. אישור חלק המענק בגין רכיב שיקול דעת של המענק השנתי לשנת מיוחדת

2012 למר אהרון פוגל, יו"ר דירקטוריון החברה, עבור שנת 2012.

√רוב נדרש81.00בעדבעדבעד(א)

2. אישור חלק המענק בגין רכיב שיקול דעת של המענק השנתי לשנת 
2012 למר יונל כהן, מנכ"ל החברה.

√רוב נדרש93.00בעדבעדבעד(א)

3. אישור הארכת התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים 
ונושאי משרה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

23.04.2013 12,2572.03א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190077

11:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתאין חוו"ד(א)1. אישור ההסדר בדרך של אישור שטרי הנאמנות התוקנים החדשים.מבוטלת

2. מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים שתכונס על ידי 
החהרבה.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתאין חוו"ד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

23.04.2013 02.03א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190184

11:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתאין חוו"ד(א)1. אסיפות אג"ח.מבוטלת

23.04.2013 05.43צים שרותי ספנות ג 6510036

13:30

√רוב נדרש97.66בעדבעדאין חוו"ד(א)1. לאשר להסמיך ולהורות לנאמן להתקשר ולחתום על כתב ההסכמה.אג"ח

בזק החברה הישראלית לתקשורת 
בע"מ 230011

13,461,4410.05 24.04.2013

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויה מחדש של אורנה אלוביץ-פלד כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר פליקס כהן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר יהושע רוזנצוויג כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר אלדד בן משה כדירקטור בחברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר רמי נומקין כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)10.אישור מינויו מחדש של מר יאיר דוד כדירקטור בחברה.

11.מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 

החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)12.אישור חלוקת דיבידנד.

קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות 
בע"מ 1125566

1,9930.05  24.04.2013

9:30 
1. אישור הפחתת מחיר המימוש של כתבי אופציה (סדרה 4) של החברה אופציה

מ- 0.32 ש"ח לכל כתב אופציה ל- 0.12 ש"ח לכל כתב אופציה.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות 
בע"מ 1102375

54,9094.79 24.04.2013

13:30

1. לאשר הפחתת מחיר המימוש של כתבי אופציה (סדרה 4) של החברה אג"ח א
מ- 0.32 ש"ח לכל כתב אופציה ולהורות לנאמן לחתום בשל כלל הע.נ של 

אגרות החוב שבמחזור על כתב הסכמה או התנגדות המצורף כנספח ג' 
לכתב הצבעה בהתאם לתוצאות ההצבעה זו.

√רוב נדרש94.35בעדבעדאין חוו"ד(א)

24.04.2013 05.43צים שרותי ספנות ג 6510036

12:00

1. לאשר להסמיך ולהורות לחברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ כנאמן אג"ח
לאגרות החוב.

√רוב נדרש97.66בעדבעדאין חוו"ד(א)

קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות 
בע"מ 1118470

16,8550.02 24.04.2013

11:30

1. אישור הפחתת מחיר המימוש של כתבי אופציה (סדרה 4) של החברה מיוחדת
מ- 0.32 ש"ח לכל כתב אופציה ל- 0.12 ש"ח לכל כתב אופציה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

24.04.2013 13,4540.45יורו גלוב בע"מ 1097088

10:00

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)1. מינוי נציגות וסמכויותיה.אג"ח א

√רוב נדרש99.27בעדבעדאין חוו"ד(א)2. מספר הנציגים שיכהנו בנציגות-חבר אחד.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)3. מספר הנציגים שיכהנו בנציגות-שני חברים.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)4. זהות חברי הנציגות-מר דרור יעקובסון.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)5. זהות חברי הנציגות-חברות פרומפורמנס שוקי הון בע"מ.

25.04.2013 2,372,4550.07שופרסל בע"מ 777037

13:00

הורד נגדנגד(א)1. אישור מתן מענק למר איציק אברכהן מנכ"ל החברה, בגין שנת 2012.מיוחדת
מסדר 

היום

√

2. אישור עדכון תנאי העסקתו של מר יצחק פישר, מנהל מגזרי (המגזר 
הדתי והחרדי) וממונה על מערך כשרויות בחברה.

√רוב נדרש83.79בעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

הורד נגדנגד(א)3. אישור תנאי העסקתו של מר אסף לבנת כמנהל קטגוריה בחברה.
מסדר 

היום

√

25.04.2013 6,665,7230.10בנק דיסקונט לישראל בע"מ 691212

10:00

1. אישרור מינויו של מר אילן בירן כדירקטור חיצוני בבנק, בהתאם מיוחדת
להוראות חוק החברות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור התקשורת הבנק בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 
משרה אחרים וכן המבקר הפנימי של הבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

25.04.2013 274,6490.53אלביט הדמיה בע"מ 1106996

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. דחיית מועדים.אג"ח ד

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים.

לידר החזקות והשקעות בע"מ 
318014

60,2600.01 29.04.2013

10:00

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ליאור בן ארצי כמנכ"ל החברה.מיוחדת

29.04.2013 716,6510.08אבוג'ן בע"מ 1105055

17:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2011.מיוחדת

2. מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של ד"ר שמחה סדן כדירקטור בחברה.

.4 .4 אישור העלאת שכרו של מר עופר חביב אשר מכהן כמנכ"ל ונשיא 
החברה.

√רוב נדרש98.86בעדבעדבעד(א)

5. אישור מתן מענק שנתי בגין שנת 2012 למר עופר חביב אשר מכהן 
כמנכ"ל ונשיא החברה.

√רוב נדרש95.54בעדבעדבעד(א)

30.04.2013 1,313,1590.01רבוע כחול נדל"ן בע"מ 1098565

10:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתנגד(א)1. אישור מתן מענק למר זאב שטיין מנכ"ל החברה, בגין שנת 2012.מבוטלת

30.04.2013 3,069,0040.04סלקום ישראל בע"מ 1101534

16:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר עמי אראל כדירקטור בחברה.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר רענן כהן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר רפי ביסקר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר שלמה וקס כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר חיים גבריאלי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר אפרים קונדה כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויה מחדש של גב' עידית לוסקי כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויה מחדש של גב' רונית בייטל כדירקטורית חיצונית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר יוסף ברנע כדירקטור חיצוני בחברה.

10.מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 

החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)11.דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.

דור אלון אנרגיה בישראל (1988) 
בע"מ 1093202

502,0080.36 30.04.2013

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדנגד(א)1. אישור מתן מענק למר יניב ישראל מנכ"ל החברה, בגין שנת 2012.נדחית

30.04.2013 7,590,2090.00אסם השקעות בע"מ 304014

11:00

√רוב נדרש99.56בעדבעדבעד(א)1. אישור מתן מענק למר איציק צאיג מנכ"ל החברה, בגין שנת 2012.מיוחדת

2. אישור המשך התקשרות ועדכון תנאי ההתקשרות עם מר פינקלשטיין, 
המכהן כדירקטור בחברה, בהסכם למתן שירותי ייעוץ לקבוצת אסם.

√רוב נדרש79.21בעדנגדנגד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

02.05.2013 65,1140.27נעמן גרופ (נ.ו) בע"מ 1083575

10:00

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויה מחדש של גב' קים שהם ניר כדירקטורית חיצונית בחברה.מיוחדת

02.05.2013 285,0340.04לוינשטין נכסים בע"מ 1119080

10:00

1. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול מחדש ובתוספת להסכם מיוחדת
הניהול עם חברת משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ, בעלת השליטה 

√רוב נדרשרוב נדרשנדחהנגדנגד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויה מחדש של ד"ר ניצה אורצקי כדירקטורית חיצונית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר אילן אדמון כדירקטור חיצוני בחברה.

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1103282

206,2710.80 05.05.2013

10:00

1. קבלת החלטה מיוחדת בדבר מכירת יתרות הנכסים המגבים את ניירות אג"ח א
הח.ש. שנרשמו.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)

2. קבלת החלטה רגילה בדבר מינויים של נציגי פסגות בית השקעות בע"מ 
וילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ כנציגים מקרב המחזיקים לביצוע 

מכירת ניירות ערך.

√רוב נדרש54.80בעדנגדאין חוו"ד(א)

3. לחילופין קבלת החלטה מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של 
החברה בדבר החלפת אגרות החוב של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1103290

56,0116.33 05.05.2013

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)1. הסמכת הנציגים למכירת יתרות הנכסים המגבים את ניירות הח.ש.אג"ח ב

2. קבלת החלטה רגילה בדבר המינויים של נציגי פסגות בית השקעות 
בע"מ כנציגים מקרב המחזיקים לביצוע מכירת ני"ע.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)

3. לחילופין קבלת החלטה מיוחדת של מחזיקי אג"ח סדרה ב' של החברה 
בדבר החלפת אג"ח של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ המוחזקת ע"י 

החברה בתמורה להנפקת סדרת אג"ח פרטית חדשה של אפריקה ישראל.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1108620

515,6961.48 05.05.2013

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)1. הסמכת נציגים למכירת יתרות הנכסים המגבים את יתרות הח.ש.אג"ח ד

2. קבלת החלטה רגילה בדבר מינויים של נציגי פסגות בית השקעות בע"מ 
וילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ כנציגים מקרב המחזיקים לביצוע 

מכירת ניירות הערך. סדרת אג"ח פרטית חדשה של אפריקה ישראל.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)

3. לחילופין קבלת החלטה מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד) של 
החברה בדבר החלפת אגרות החוב.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)

06.05.2013 1,183,2130.07חלל-תקשורת בע"מ 1092345

14:00

√99.94רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. מינויה מחדש של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה.נדחית

2. הארכה ותיקון הסכם התקשרות עם די.בי.אס שרותי לוויין (1998) בע"מ 
.(sey)

√99.75רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות 
בע"מ 1118470

16,8550.02 06.05.2013

11:00

1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אהוד בן ש"ך, המכהן כיו"ר מבוטלת
דירקטוריון החברה, ומבעלי השליטה בחברה, במסגרת הרה ארגון של 

החברה.

√מבוטלתמבוטלתנגדנגד(א)

07.05.2013 209,6880.03אספן גרופ בע"מ 313015

11:00

1. אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת 2013 למר פרג, יו"ר דירקטוריון מבוטלת
החברה.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתנגד(א)

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתנגד(א)2. אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת 2013 למר גיפמן, מנכ"ל החברה.

07.05.2013 159,4840.04גולן מוצרי פלסטיק בע"מ 1091933

11:00

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. הארכת הסכם למתן שירותי כוח אדם.מיוחדת

2. הענקת מענק שנתי (שאינו כלול בהסכם כוח האדם) בגין שנת 2012 ל- 
3 נושאי משרה בחברה שהינם חברי קיבוץ

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

בזק החברה הישראלית לתקשורת 
בע"מ 230011

13,734,0770.05 08.05.2013

11:00

√רוב נדרש91.67בעדבעדבעד(א)1. אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה.נדחית

√רוב נדרש91.99בעדבעדבעד(א)2. אישור יעדי תגמול למנכ"ל החברה לשנת 2013.

√רוב נדרש62.52בעדבעדבעד(א)3. אישור מתן כתב שיפוי למנכ"ל החברה.

√רוב נדרש98.93בעדבעדבעד(א)4. הארכה ותיקון התקשרות לחכירת מקטעי לווין - התקשרות עם די.בי.אס
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אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ 
387019

1,801,8690.05 08.05.2013

15:30

1. אישור תנאי העסקה של מר אלפרד אקירוב, יו"ר הדירקטוריון ובעל מיוחדת
השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום אישור ההסכם, 

וכן באופן רטרואקטיבי החל מ-1.1.2012

√98.84רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור מינויו של מר רוני בר און לדירקטור חיצוני בחברה, לכהונה בת 3 
שנים מיום אישור המינוי.

√99.90רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

12.05.2013 991,9200.10מבטח שמיר אחזקות בע"מ 127019

10:00

1. אישור התקשרות חברה קשורה, מגדלי הוד השרון, בהסכם לביצוע מיוחדת
עבודות בניה עם קבוצת אשטרום, בעלת עניין בחברה.

√רוב נדרש92.75בעדבעדבעד(א)

אפריקה ישראל מגורים בע"מ 
1097948

495,2890.34 19.05.2013

11:00

1. אישור התקשרות החברה עם דניה סיבוס בע"מ, בעלת השליטה נדחית
בחברה, בהסכם לרכישת החזקותיה בדניה סיבוס 38 בע"מ והסכם מסגרת 

לביצוע עבודות קבלנות.

√√רוב נדרש99.91בעדבעדבעד(א)

19.05.2013  3,046,2730.05שיכון ובינוי בע"מ 1081942

9:30 
1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר משה לחמני, יו"ר דירקטוריון נדחית

החברה.
√רוב נדרש90.71בעדבעדבעד(א)

2. אישור מענק שנתי בגין שנת 2012 למר משה לחמני, יו"ר דירקטוריון 
החברה.

√רוב נדרש88.57בעדבעדבעד(א)

19.05.2013 00.71פלג-ניא בע"מ 401018

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום .31.12.11שנתית

2. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כמשרד רואי 
החשבון המבקר של החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט דח"צים.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה.

19.05.2013  11,3110.45יורו גלוב בע"מ 1097088

8:30 
√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)1. מתן הוראות לנאמן בקשר עם העסקה בגרמניה ולהודעת הקיזוז.אג"ח א

2. לנקוט בהליכים המשפטיים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב בקשר 
עם הודעת הקיזוז.

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)

20.05.2013 16,4440.54מעין ונצ'ורס בע"מ 1094937

10:00

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)1. אישור התקשרות החברה עם הפניקס חברה לביטוחמיוחדת

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ 
1081165

6,186,7570.04 21.05.2013

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור חלוקת דיבידנד בסך של  200 מ' ש"ח לבעלי המניות בחברה.שנתית

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1100833

14,4191.70 22.05.2013

11:30

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדאין חוו"ד(א)1. מינוי עו"ד.אג"ח א

23.05.2013 8,250,0190.02גזית-גלוב בע"מ 126011

11:00

1. אישור הארכת הסכם הכהונה של מר אריה מינטקביץ, ממלא מקום נדחית
פעיל ליו"ר דירקטוריון החברה.

√√רוב נדרש92.71בעדבעדבעד(א)

2. אישור מענק שנתי לשנת ,2012 למר אריה מינטקביץ, ממלא מקום 
פעיל ליו"ר דירקטוריון.

√√רוב נדרש68.84בעדבעדבעד(א)

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מענק שנתי לשנת 2012 למר רוני סופר, מנכ"ל החברה.

√√רוב נדרש99.89בעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו של מר רוני בר-און כדירקטור חיצוני בחברה.

אזורים-חברה להשקעות בפתוח 
ובבנין בע"מ 715011

683,2030.45 23.05.2013

11:00

√מבוטלתמבוטלתנגדנגד(א)1. אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה, מר דרור נגל.מבוטלת

√מבוטלתמבוטלתנגדנגד(א)2. אישור מתן כתב שיפוי ליו"ר דירקטוריון החברה, מר הרשי פרידמן.

√מבוטלתמבוטלתבעדנגד(א)3. אישור מתן כתב פטור ליו"ר דירקטוריון החברה, מר הרשי פרידמן.

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360043

69,8171.06 23.05.2013

17:00

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)1. הוספת חברים לנציגות המשותפת.אג"ח ג

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360076

28,4880.65 23.05.2013

17:00

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)1. הוספת חברים לנציגות המשותפת.אג"ח ה

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360043

69,8171.06 23.05.2013

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)1. דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום.אג"ח ג

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360076

28,4880.65 23.05.2013

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)1. דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום.אג"ח ה
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דש איפקס הולדינגס בע"מ 
1081843

838,7210.07 27.05.2013

11:00

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)1. שינוי שם החברה.מיוחדת

2. אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר יוסי קוצ'ק כדירקטור 
בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדנגד(א)

3. אישור התקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 
ffO nu.R משרה בחברה, ובפוליסת ביטוח מסוג

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

חברת השקעות דיסקונט בע"מ 
6390157

1,410,5582.69 27.05.2013

14:00

1. מתן דיווח על ידי החברה על מצב עסקי החברה ויכולתה לעמוד אג"ח ד
בהתחייבויותיה במועדן

טרם דיוןאין חוו"ד(א)
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

טרם דיוןאין חוו"ד(א)2. כללי.
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

חברת השקעות דיסקונט בע"מ 
6390207

1,285,0690.52 27.05.2013

14:00

1. יווח כל ידי החברה על מצב עסקי החברה ועל יכולתה לעמוד אג"ח ו
בהתחיבויותיה במועדן.

טרם דיוןאין חוו"ד(א)
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

טרם דיוןאין חוו"ד(א)2. כללי.
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

חברת השקעות דיסקונט בע"מ 
6390223

209,9550.37 27.05.2013

14:00

1. דיווח על ידי החברה על מצב עסקיה ועל יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה אג"ח ח
במועדן.

טרם דיוןאין חוו"ד(א)
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

טרם דיוןאין חוו"ד(א)2. כללי.
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

חברת השקעות דיסקונט בע"מ 
6390249

915,7091.22 27.05.2013

14:00

1. דיווח ע"י החברה על מצב עסקי החברה ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה אג"ח ט
במועדן.

טרם דיוןאין חוו"ד(א)
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

טרם דיוןאין חוו"ד(א)2. כללי.
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

חברת השקעות דיסקונט בע"מ 
6390215

30,9040.12 27.05.2013

14:00

1. דיווח ע"י החברה על מצב עסקי החברה ועל יכולתה לעמוד אג"ח ז
בהתחייבויותיה במועדן.

טרם דיוןאין חוו"ד(א)
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

טרם דיוןאין חוו"ד(א)2. כללי.
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ 
175018

296,2510.04 28.05.2013

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.מיוחדת

2. מינויו מחדש של משרד BDO זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים 
של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר דוד ויסברג כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר צבי לובצקי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר עמנואל קוק כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר דוד לובצקי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינויה מחדש של גב' אלה אלקלעי כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר גדעון פרייטג כדירקטור בחברה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)9. אישור מינויה מחדש של גב' אילנה תמיר כדירקטורית חיצונית בחברה.
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10.בכפוף לאישור מינויה של גב' אילנה תמיר, אישור תנאי כהונתה של גב' 

תמיר כדירקטורית חיצונית בחברה.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

11.אישור התקשרות החברה עם חברת הביטוח הפניקס חברה לביטוח 

בע"מ, בפוליסה ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות 
בנות, לרבות מקרב בעלי השליטה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

12.אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר צבי לובצקי, המכהן 

כיו"ר דירקטוריון ובעל השליטה בחברה.
√רוב נדרש79.63בעדבעדבעד(א)

13.אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר עמנואל קוק, המכהן 

כדירקטור בחברה ובחברות הבנות, מבעלי השליטה בחברה.
√רוב נדרש79.63בעדבעדבעד(א)

14.אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר דוד ויסברג, המכהן 

כדירקטור בחברה וכדירקטור בחברות הבנות, מבעלי השליטה בחברה.
√רוב נדרש79.50בעדבעדבעד(א)

15.אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר עדו קוק, המכהן 

כמנכ"ל החברה וכן כיו"ר דירקטוריון פעיל של חברות הבנות.
√רוב נדרש97.53בעדבעדבעד(א)

16.אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר דוד לובצקי, המכהן 

כמנכ"ל אי.בי.אי אמבן ניהול השקעות בע"מ.
√רוב נדרש52.63בעדנגדנגד(א)

17.אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' אלה אלקלעי, 

המכהנת כסמנכ"לית פיתוח עסקי בחברה, כדירקטורית בחברה וכיו"ר 
דירקטוריון פעילה של אמבן.

√רוב נדרש52.63בעדנגדנגד(א)

28.05.2013 170,1470.04מדטכניקה בע"מ 253013

12:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת1. אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה.מבוטלת

30.05.2013 00.71פלג-ניא בע"מ 401018

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור תשלום מענק למנכ"ל החברה בגין שנת 2012.נדחית

30.05.2013 989,6100.10מבטח שמיר אחזקות בע"מ 127019

10:00

1. אישור חידוש המשך כהונתו של מר גיא שמיר, בנו של מאיר שמיר בעל מיוחדת
השליטה בחברה, כמנהל פיתוח עסקי בחברה.

√רוב נדרש92.02בעדבעדבעד(א)

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360043

76,6171.06 30.05.2013

13:00

1. קבלת עמדת המחזיקים בדבר רצונם לקדם הסדר חוב משותף ומוסכם אג"ח ג
בין נושי החברה לבין נושי אידיבי פיתוח בע"מ ולבין אידיבי פיתוח.

נעילה נמנעאין חוו"ד(א)
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360076

30,3250.65 30.05.2013

13:00

1. קבלת עמדת המחזיקים בדבר רצונם לקדם הסדר חוב משותף ומוסכם אג"ח ה
בין נושי החברה לבין נושי אידיבי פיתוח בע"מ ולבין אידיבי פיתוח.

נעילה נמנעאין חוו"ד(א)
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

02.06.2013 294,5030.04לוינשטין נכסים בע"מ 1119080

10:00

1. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול מחדש ובתוספת להסכם נדחית
הניהול עם חברת משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ, בעלת השליטה 

בחברה (כ-85%).

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

מלאנוקס טכנולוגיות בע"מ 
1101732

8,217,2070.05 03.06.2013

17:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר איל וולדמן כדירקטור בחברה.נדחית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר דב בהרב כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויה מחדש של גב' גלנדה דורצ'ק כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר ארווין פדרמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר תומאס וויטרפורד כדירקטור בחברה.

6. אישור מינויה מחדש של גב' אמל ג'ונסון כדירקטורית חיצונית בחברה, 
לתקופת כהונה שלישית.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

7. אישור מינויו מחדש של מר תומס ריורדן כדירקטור חיצוני בחברה, 
לתקופת כהונה שלישית.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

8. אישור מינויו מחדש של מר איל וולדמן נשיא ומנכ"ל החברה, כיו"ר 
דירקטוריון לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדנגד(א)

9. אישור מענק בגין שנת 2012 בסך של כ-470.7 אלף דולר למר איל 
וולדמן, מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

10.אישור הענקת 65 אלף מניות חסומות למר איל וולדמן, מנכ"ל ויו"ר 

דירקטוריון החברה.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

11.אישור, על בסיס מייעץ ולא מחייב, של התגמול לנושאי המשרה 

.("yaP nO yaS") הבכירים בחברה
√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

12.אישור שינויים בגמול השנתי אשר משולם לדירקטורים שאינם עובדים 

בחברה (כולל דירקטורים חיצוניים).
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

13.מינויו מחדש של משרד srepooCesuohretaWecirP כמשרד רואי 

חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)14.דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.

03.06.2013 982,5330.06בבילון בע"מ 1101666

10:00

1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2012 ובדוח מיוחדת
התקופתי לשנת 2012.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן כרואה חשבון 
מבקר לחברה לשנת 2013 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו 

של רואה החשבון המבקר.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

√רוב נדרש99.72בעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר נועם לניר כדירקטור בחברה

√רוב נדרש80.28בעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אלון כרמלי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרש97.74בעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר גיל רוזן כדירקטור בחברה.

6. אישור קביעת גמולם של הדירקטורים, בהתאם לסכומים הקבועים 
בתקנות החברות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

7. אישור מינויה מחדש של גב' אפרת טולקובסקי כדירקטורית חיצונית 
בחברה.

√רוב נדרש99.90בעדבעדבעד(א)

√רוב נדרש99.90בעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו של מר רמי אנטין כדירקטור חיצוני בחברה.

9. אישור קביעת גמולם של הדירקטורים החיצוניים, בהתאם לסכומים 
הקבועים בתקנות החברות.

√רוב נדרש99.90בעדבעדבעד(א)

מקסימה המרכז להפרדת אויר 
בע"מ 134015

164,6890.05 04.06.2013

11:00

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)1. אישור תנאי העסקתו של מר ישי המר, מנכ"ל החברה החדש.מיוחדת

√רוב נדרש97.64בעדבעדבעד(א)2. אישור מתן מענק לד"ר יוחאי רפאלי, בגין שנת 2012.

04.06.2013 21,6220.21אלביט הדמיה בע"מ 1107226

16:00

ללא חוות 1. תיקון שטר הנאמנות.אג"ח ה
דעת

√100.00רוב נדרשבעדבעד

2. דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום קרן וריבית למחזיקי אגרות 
חוב (סדרה ה').

ללא חוות 
דעת

√97.68רוב נדרשבעדבעד

04.06.2013 152,4433.73אלביט הדמיה בע"מ 1118629

16:00

ללא חוות 1. דחיית מועדים.אג"ח ז
דעת

√רוב נדרש99.59בעדבעד

ללא חוות 2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים.
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעד

ללא חוות 3. תיקון שטר הנאמנות.
דעת

√רוב נדרש100.00בעדבעד

04.06.2013 267,8590.53אלביט הדמיה בע"מ 1106996

16:00

ללא חוות 1. דיון בקשר עם בקשת החברה לכינוס אסיפות לאישור הסדר.אג"ח ד
דעת

טרם דיון
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 2. דיווח ודיון בנושא העברת מניות "אלביט מדיקל".
דעת

טרם דיון
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

09.06.2013 175,0410.04מדטכניקה בע"מ 253013

10:00

1. אישור מיזוג משולש הופכי בין החברה ובין אילקס מדיקל, בדרך של נדחית
הקצאת מניות אילקס עבור בעלי מניות מדטכניקה מהציבור.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדנגד(א)

09.06.2013 44,2960.08סאטקום מערכות בע"מ 1080597

10:30

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.שנתית

2. מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר כמשרד רואי 
חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר מרדכי אלמליח כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר עמיקם משורר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר יעקב מיכלין כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויה מחדש של גב' ענת ויינר כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)9. אישור יעדי תגמול של מר דן זיצ'ק, מנכ"ל החברה, לשנת 2013.

אפריקה ישראל נכסים בע"מ 
1091354

1,149,7130.08 09.06.2013

13:30

1. אישור התקשרותה של החברה בשליטתה (בעקיפין) של החברה עם מיוחדת
חברה בת של בעלת השליטה בחברה בהסכם לביצוע עבודות קבלנות 
 AFI NV ברומניה. בנוסף, הסכם הלוואה של חברת דניה רום לטובת

בהיקף של כ- 4.5 מ' אירו.

√93.67רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

09.06.2013 11,2412.03א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190077

10:00

1. קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויותיה של החברה במקרקעין במתחם אג"ח ד
הרחובות נווה יהושע ארנון וכנרת ברמת גן.

ללא חוות 
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד

2. קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויותיה של החברה בדירה ברחוב 
הירקום 208.

ללא חוות 
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד

ללא חוות 3. קבלת החלטה בנוגע להסכם הפשרה עם מיורקה.
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד

09.06.2013 02.03א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190184

10:00

אג"ח ד 
חש 

10/12

1. קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויותיה של החברה במקרקעין במתחם 
הרחובות נווה יהושוע ארנון וכנרת ברמת גן.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)

2. קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויותיה של החברה בדירה ברחוב הירקון 
208 תל אביב.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)3. קבלת החלטה בנוגע להסכם פשרה עם מיורקה.

10.06.2013 861,9327.48כרמל אולפינים 1113091

10:00

ללא חוות 1. תיקון שטר הנאמנות.אג"ח א
דעת

√רוב נדרש91.32בעדבעד

10.06.2013 09.12בתי זקוק לנפט בע"מ 2590081

13:30

ללא חוות 1. תיקון לשטרי הנאמנות של ההלוואות.אג"ח
דעת

√85.96רוב נדרשבעדבעד

10.06.2013 561,0250.65בתי זקוק לנפט בע"מ 2590255

13:30

ללא חוות 1. תיקון לשטרי הנאמנות של אגרות החוב.אג"ח א
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעד

10.06.2013 843,9841.61בתי זקוק לנפט בע"מ 2590263

13:30

ללא חוות 1. תיקון לשטרי הנאמנות של אגרות החוב.אג"ח ב
דעת

√רוב נדרש88.87בעדבעד

10.06.2013 257,9251.72בתי זקוק לנפט בע"מ 2590271

13:30

ללא חוות 1. תיקון לשטרי הנאמנות של אגרות החוב.אג"ח ג
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעד

10.06.2013 245,16510.81סקורפיו נדל"ן בע"מ 1113398

11:00

1. אישור הענקת כתב השיפוי של החברה למנכ"ל החברה המעניק שירותי אג"ח א
ייעוץ בחברה נוספת בקבוצת בעל השליטה.

ללא חוות 
דעת

√רוב נדרש93.57בעדבעד

12.06.2013 2,639,6600.09הפניקס אחזקות בע"מ 767012

15:00

1. אישור ביצוע איחוד של הון המניות הרשום והמונפק של החברה, באופן מבוטלת
שכל אחת ממניות החברה בנות 5 ש"ח ערך נקוב כל אחת תפוצל לחמש 
מניות החברה בנות 1 ש"ח ערך  נקוב כל אחת. ההמלצה הינה בהתאם 

להיקף האחזקהבמועד הקובע.

√מבוטלתמבוטלתנגדבעד(א)

2. קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה. ההמלצה 
הינה בהתאם להיקף האחזקה במועד הקובע.

√מבוטלתמבוטלתנגדבעד(א)

3. קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה. ההמלצה הינה בהתאם 
להיקף האחזקה במועד הקובע.

√מבוטלתמבוטלתנגדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

12.06.2013 2,639,6600.09הפניקס אחזקות בע"מ 767012

15:30

1. אישור ביצוע איחוד של הון המניות הרשום והמונפק של החברה, באופן מבוטלת
שכל אחת ממניות החברה בנות 5 ש"ח ערך נקוב כל אחת תפוצל לחמש 
מניות החברה בנות 1 ש"ח ערך  נקוב כל אחת. ההמלצה הינה בהתאם 

להיקף האחזקהבמועד הקובע.

√מבוטלתמבוטלתנגדבעד(א)

2. קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה. ההמלצה 
הינה בהתאם להיקף האחזקה במועד הקובע.

√מבוטלתמבוטלתנגדבעד(א)

3. קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה. ההמלצה הינה בהתאם 
להיקף האחזקה במועד הקובע.

√מבוטלתמבוטלתנגדבעד(א)

12.06.2013 2,639,6600.09הפניקס אחזקות בע"מ 767012

16:30

1. אישור ביצוע איחוד של הון המניות הרשום והמונפק של החברה, באופן מבוטלת
שכל אחת ממניות החברה בנות 5 ש"ח ערך נקוב כל אחת תפוצל לחמש 
מניות החברה בנות 1 ש"ח ערך  נקוב כל אחת. ההמלצה הינה בהתאם 

להיקף האחזקהבמועד הקובע.

√מבוטלתמבוטלתנגדבעד(א)

2. קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה. ההמלצה 
הינה בהתאם להיקף האחזקה במועד הקובע.

√מבוטלתמבוטלתנגדבעד(א)

3. קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה. ההמלצה הינה בהתאם 
להיקף האחזקה במועד הקובע.

√מבוטלתמבוטלתנגדבעד(א)

הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ 
3780038

010.55 12.06.2013

14:30

אג"ח א-
רמ

1. מתן דיווח על ידי החברה על מצב עסקי החברה ועל יכולתה לעמוד 
בהתחייבויותיה.

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

12.06.2013 13,8595.29פלג-ניא בע"מ 4010070

16:30

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. פירעון חלקי של הלוואת הבעלים.אג"ח ב

בזק החברה הישראלית לתקשורת 
בע"מ 230011

12,385,8570.05 13.06.2013

11:00

1. התקשרות עם יורוקום תקשורת בע"מ בהסכם ניהול מעודכן לשירותי מיוחדת
ניהול וייעוץ.

√רוב נדרש89.99בעדבעדבעד(א)

17.06.2013 8,350,4600.08בנק מזרחי טפחות בע"מ 695437

15:00

√רוב נדרש91.03בעדבעדבעד(א)1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר משה וידמן, יו"ר דירקטוריון הבנק.נדחית

19.06.2013 82,8600.68טלסיס בע"מ 354019

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.שנתית

2. אישור מינויים מחדש של ה"ה טומס יגודה, אשר רשף, מרדכי פרי, צלי 
רשף וגב' עידית גזונטהייט כדירקטורים בחברה, ואישור מינויה לראשונה 

של גב' ורד יגודה שוורץ כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרש58.50בעדנגדנגד(א)

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויה מחדש של גב' חני פרי כדירקטורית חיצונית בחברה.

4. אישור העלאת תגמול דירקטורים למר עמוס סמואל המכהן כדירקטור 
חיצוני בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

5. מינויו מחדש של משרד רואי החשבון הטיס, גרינבאום ושות' כמשרד 
רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 

שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

19.06.2013  1,422,2981.65גזית-גלוב בע"מ 1260306

9:30 
1. אישור מינויו של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי אג"ח ג

אגרות החוב (סדרה ג') של החברה, חלף יובנק חברה לנאמנויות בע"מ.
√רוב נדרש98.60בעדבעדבעד(א)

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1103282

199,6070.75 19.06.2013

13:30

1. אישור מינויה של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי אג"ח א
תעודות ההתחייבות של החברה, אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של 

החברה מחודש אפריל ,2007 חלף יובנק חברה לנאמנות בע"מ.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1116003

01.46 19.06.2013

13:30

1. מינויה של משמרת חברה לשירותי נאמנות כנאמן למחזיקי תעודות מבוטלת
ההתחייבות של החברה

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1103290

58,9025.89 19.06.2013

13:30

1. אישור מינויה של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי אג"ח ב
תעודות ההתחייבות של החברה, אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של 

החברה מחודש אפריל ,2007 חלף יובנק חברה לנאמנות בע"מ.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1108620

506,0551.38 19.06.2013

13:30

1. אישור מינויה של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי אג"ח ד
תעודות ההתחייבות של החברה, אשר הונפקו לציבור על פי תשקיף של 

החברה מחודש אפריל ,2007 חלף יובנק חברה לנאמנות בע"מ.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

2. דיון והתייעצות בקשר עם דחיית פירעון אגרות החוב של אי.די.בי פיתוח 
לרבות, דחיית מועד התשלום לעיל לבעלי אג"ח החברה (סדרה ד'), וכן, 

דיון באפשרות נקיטת צעדים אפשריים העומדים בפני המחזיקים בקשר עם 
זאת.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

19.06.2013 180,9792.84חלל-תקשורת בע"מ 1095348

11:30

1. אישור מינויו של "רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ" כנאמן למחזיקי אגרות אג"ח ג
החוב (סדרה ג') של החברה, במקום יובנק חברה לנאמנות בע"מ.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור תיקון שטר הנאמנות של סדרה ג' של החברה.

19.06.2013 05.12קנית השלום א' 1093533

11:00

1. אישור מינויה של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי אג"ח
אגרות החוב (סדרה א') של החברה, במקום יובנק חברה לנאמנות בע"מ.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

20.06.2013 12,418,3310.03קבוצת עזריאלי בע"מ 1119478

10:00

1. אישור מינויה מחדש של גב' ציפורה כרמון, ואישור סיווגה כדירקטורית מיוחדת
בלתי תלויה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√99.09רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של פרופ' ניב אחיטוב כדירקטור חיצוני בחברה.

√99.99רוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר אפרים הלוי כדירקטור חיצוני בחברה.

√82.36רוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור עדכון הסכם הניהול של מר יובל בורנשטיין, מנכ"ל החברה.

5. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר דוד עזריאלי, בעל 
השליטה בחברה, לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל.

√94.74רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

6. אישור התקשרותה של החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלותה 
המלאה של הגב' דנה עזריאלי, לקבלת שירותי סגנית יו"ר.

√83.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ 
7560048

312,4501.59 23.06.2013

16:00

√רוב נדרש88.27בעדבעדאין חוו"ד(א)1. מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב.אג"ח ב

ללא חוות 2. קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת-3 חברים.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרש83.94בעד

ללא חוות 3. קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת-4 חברים.
דעת

נבחרה בעד
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 4. קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת-5 חברים.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 5. קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת-נמנע.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

6. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת-מיטב גמל ופנסיה בע"מ ודש 
גמל ופנסיה בע"מ.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

7. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת-מנורה מבטחים באמצעות 
שמואל אשל.

ללא חוות 
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד

8. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת-כלל חברה לביטוח וכלל פנסיה 
וגמל.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

9. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת-עמיתים קרנות פנסיה באמצעות 
ענת הולנדר.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 10.בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת-הראל פיא באמצעות יוני שר.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 11.בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת-מר' נתן פולבר.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 12.בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת-מר' מוטי בן ארי.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

13.בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת-מר' אדוארד קלר. + .בחירת 

זהות חברי הנציגות המשותפת-מר' אוהד אלוני.
ללא חוות 

דעת
נבחרה 

חלופה אח
נבחרה 

חלופה אח
√רוב נדרשרוב נדרש



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

ללא חוות 14.בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת-מר' דרור יעקובסון.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 15.מינוי עורך דין.
דעת

√רוב נדרש98.65בעדבעד

ללא חוות 16.בחירת זהות עורך דין-משרד נאור-גרשט עו"ד.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 17.בחירת זהות עורך דין-משרד קליר-בנימיני עו"ד.
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד

ללא חוות 18.בחירת זהות עורך דין-עו"ד גיא גיסין ועו"ד עדי פיגל.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

19.בחירת זהות עורך דין- משרד וקסלר ברגמן ושות' באמצעות עו"ד ערן 

שוסטר.
ללא חוות 

דעת
נבחרה 

חלופה אח
נבחרה 

חלופה אח
√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 20.בחירת זהות עורך דין-משרד עו"ד פישר/בכר/חן/וול/אוריון ושות'.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 21.בחירת זהות עורך דין-משרד מ.פירון ושות'.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ 
7560071

64,9490.04 23.06.2013

16:00

√רוב נדרש71.47בעדבעדאין חוו"ד(א)1. מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב.אג"ח ד

ללא חוות 2. קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת-3 חברים.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרש83.94בעד

ללא חוות 3. קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת-4 חברים.
דעת

נבחרה בעד
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 4. קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת-5 חברים.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 5. קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת-נמנע.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

6. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת-מיטב גמל ופנסיה בע"מ ודש 
גמל ופנסיה בע"מ.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

7. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת-מנורה מבטחים באמצעות 
שמואל אשל.

ללא חוות 
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד

8. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת-כלל חברה לביטוח וכלל גמל 
ופנסיה.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

9. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת-עמיתים קרנות פנסיה באמצעות 
ענת הולנדר.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 10.בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת-הראל פיא באמצעות יוני שר.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 11.בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת- מר נתן פולבר.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

ללא חוות 12.בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת-מר מוטי בן ארי.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

13.בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת-מר אדוארד קלר. + .בחירת 

זהות חברי הנציגות המשותפת-מר אוהד אלוני.
ללא חוות 

דעת
נבחרה 

חלופה אח
נבחרה 

חלופה אח
√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 14.בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת-מר דרור יעקובסון.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 15.מינויי עורך דין.
דעת

√רוב נדרש98.65בעדבעד

ללא חוות 16.בחירת זהות עורך דין-משרד נאור-גרשט עו"ד.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 17.בחירת זהות עורך דין-משרד קליר בנימיני עו"ד.
דעת

√רוב נדרש55.40בעדבעד

ללא חוות 18.בחירת זהות עורך דין-עו"ד גיא גיסין ועו"ד עדי פיגל.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 19.בחירת זהות עורך דין-משרד עו"ד וקסלר ברגמן ושות'.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 20.בחירת זהות עורך דין-משרד עו"ד פישר/בכר/חן/וול/אוריון ושות'.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 21.בחירת זהות עורך דין-משרד מ.פירון ושות'.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

24.06.2013 533,8850.12עוגן נדל"ן מניב בע"מ 819011

10:00

1. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת 2012 ובדוח שנתית
הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2012.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד 
ברייטמן אלמגור זוהר.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר שלמה אייזינברג, כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר ירח ניסן, כדירקטור בחברה.

24.06.2013 163,3810.04מדטכניקה בע"מ 253013

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים 2012.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של ד"ר משה בן שאול כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר קלוד בן שאול כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויה מחדש של גב' תמר גלילי כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר בני צוקר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר מאיר יעקובסון כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר דני נוה כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר טל ירון אלדר כדירקטור בחברה.

9. מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

חברת הכשרת הישוב בישראל 
בע"מ 612010

337,8980.05 26.06.2013

12:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר שלמה מעוז כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר עופר נמרודי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר רון ויסברג כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר חן לבון כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר גילי כהן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויה מחדש של גב' רוית נמרודי כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויה מחדש של גב' חיה מנע כדירקטורית בחברה.

9. מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

צים שרותי ספנות סדרה ג' 
6510036

05.43 26.06.2013

15:45

1. לאשר דחייה של התחייבויות החברה לכל העמדה ו או לכל השלמה של אג"ח
בטחונות לנאמנים לטובת מחזיקי אגרות החוב בהתאם לקבוע בשטרי 

הנאמנות.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)

2. ככל שלא תתקבל הצעת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הסמכת הנאמן 
לנקיטת הליכים משפטיים כנגד החברה והעמדה לפירעון מיידי.

√רוב נדרש99.83בעדבעדאין חוו"ד(א)

27.06.2013 250,2500.53אלביט הדמיה בע"מ 1106996

10:00

√רוב נדרש99.82בעדבעד1. דחיית מועדים.אג"ח ד

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעד2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים.

30.06.2013 17,775,7600.03החברה לישראל בע"מ 576017

11:00

1. אישור הארכת הסכם כהונתו של מר אמיר אלשטיין, יו"ר דירקטוריון מיוחדת
החברה עד ליום 31 בדצמבר ,2013 בהתאם להסכם העסקה הקיים עימו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ 
7560071

63,4130.04 30.06.2013

17:00

√רוב נדרש87.34בעדבעדאין חוו"ד(א)1. מתן הוראות לנאמן.אג"ח ד

01.07.2013 890,3700.08אקסלנס השקעות בע"מ 1080639

10:00

1. אישור מענק שנתי למר עוזיאל דנינו, מנכ"ל החברה, בגין שנת ,2012 מיוחדת
ובגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל מספטמבר 2011 ועד דצמבר 2012.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

02.07.2013  3,323,1980.05שיכון ובינוי בע"מ 1081942

9:30 
1. אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים מיוחדת

ונושאי משרה אחרים של החברה וחברות בנות שלה, לרבות דירקטורים 
המכהנים כנושאי משרה בבעלת השליטה בחברה ושלבעלת השליטה עשוי 

להיות עניין אישי.

√99.98רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ 
1081165

6,441,7290.04 02.07.2013

10:00

1. אישור מסגרת להתקשרויות החברה עם קבוצת ג'נרלי (בעלת השליטה מיוחדת
לשעבר בחברה) בהסכמי ביטוח משנה פקולטטיביים בתחום הביטוח 
הכללי בחודש הקלנדארי בו ניתן אישור האסיפה הכללית ועד ליום 31 

בדצמבר 2014.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

02.07.2013 781,2510.35כלל תעשיות בע"מ 6080204

12:00

1. אישור מינויו של "רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ" כנאמן למחזיקי אגרות אג"ח יד
החוב (סדרה יד') של החברה, במקום קלדן חברה לנאמנות בע"מ.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות 
מוגבלת 268011

9,060,7350.05  02.07.2013

9:45 
יח.השתת

פות
√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)1. אישור תיקון סעיפים 14.1 ו- 14.4 להסכם הנאמנות.

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1108620

519,5731.37 02.07.2013

12:00

1. להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של חברת צים שירותי אג"ח ד
ספנות בע"מ (סדרה א') (סדרה ב') או (סדרה ג')  בעד/נגד הצעת החלטה 

מספר 1.1

ללא חוות 
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגד

2. להורות לנאמן להצביע בשם כלל אגרות החוב של חברת צים שירותי 
ספנות בע"מ (סדרה א') (סדרה ב') או (סדרה ג') בעד/נגד הצעת החלטנ 

מספר 1.2

ללא חוות 
דעת

√רוב נדרש99.70בעדבעד

03.07.2013 5,853,0200.05פז חברת הנפט בע"מ 1100007

10:00

√99.80רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של פרופ' אפרים צדקה כדירקטור חיצוני בחברה.שנתית



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר אהרון פוגל כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויה מחדש של גב' הדר בינו שמואלי כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר גארי סטוק כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויה מחדש של גב' דליה לב כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה.

10.אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון 

המבקרים של החברה לשנת 2013 ועד לכינוס האסיפה הכללית השנתית 
הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)11.דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2012.

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

.2012

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

13.אישור מתן התחייבות מראש לשיפוי לגב' הדר בינו שמואלי, דירקטורית 

בחברה שהינה מבעלי השליטה בחברה.
√94.03רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

נצבא החזקות 1995 בע"מ 
1081215

2,545,1540.07 03.07.2013

11:00

1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנים שנסתיימו ביום 31 שנתית
בדצמבר 2011 וביום 31 בדצמבר 2012.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון 
המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר ירון אפק כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויה מחדש של גב' נועה לנדנר כדירקטורית בחברה.

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360043

36,5550.53  03.07.2013

9:00 
1. להמליץ לנאמן לנקוט בכל הפעולות הנדרשות לרבות נקיטה בהליכים אג"ח ג

משפטיים לקידומו של מתווה הסדר חוב.
ללא חוות 

דעת
נעילה נמנע

ללא 
קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

2. להמליץ לנאמן על אופן החלוקה בעין של משאבי החברה לנושי החברה 
- אפשרות א'.

ללא חוות 
דעת

נעילה נמנע
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

3. להמליץ לנאמן על אופן החלוקה בעין של משאבי החברה לנושי החברה 
- אפשרות ב'.

ללא חוות 
דעת

נעילה נמנע
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

03.07.2013  00.53אידיבי אחזקות ג' 7360167

9:00 
אג"ח ג 

חש 6/13
1. להמליץ לנאמן לנקוט בכל הפעולות הנדרשות לרבות נקיטה בהליכים 

משפטיים לקידומו של מתווה הסדר חוב.
נעילה נמנעאין חוו"ד(א)

ללא 
קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

2. להמליץ לנאמן על אופן החלוקה בעין של משאבי החברה לנושי החברה 
- אפשרות א'.

נעילה נמנעאין חוו"ד(א)
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

3. להמליץ לנאמן על אופן החלוקה בעין של משאבי החברה לנושי החברה 
- אפשרות ב'.

נעילה נמנעאין חוו"ד(א)
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360076

15,3250.32  03.07.2013

9:00 
1. להמליץ לנאמן לנקוט בכל הפעולות הנדרשות לרבות נקיטה בהליכים אג"ח ה

משפטיים לקידומו של מתווה הסדר חוב בין החברה לבין נושיה.
ללא חוות 

דעת
נעילה נמנע

ללא 
קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

2. להמליץ לנאמן על אופן החלוקה בעין של משאבי החברה לנושיה - 
אפשרות א'.

ללא חוות 
דעת

נעילה נמנע
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

3. להמליץ לנאמן על אופן החלוקה בעין של משאבי החברה לנושיה - 
אפשרות ב'.

ללא חוות 
דעת

נעילה נמנע
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

03.07.2013  00.32אידיבי אחזקות ה' 7360175

9:00 
אג"ח ה 

חש 6/13
1. להמליץ לנאמן לנקוט בכל הפעולות הנדרשות לרבות נקיטה בהליכים 

משפטיים לקידומו של מתווה הסדר חוב.
נעילה נמנעאין חוו"ד(א)

ללא 
קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

2. להמליץ לנאמן על אופן החלוקה בענין של משאבי החברה לנושי 
החברה - אפשרות א'.

נעילה נמנעאין חוו"ד(א)
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

3. להמליץ לנאמן על אופן החלוקה בענין של משאבי החברה לנושי 
החברה - אפשרות ב'.

נעילה נמנעאין חוו"ד(א)
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ 
390013

3,017,9180.04 04.07.2013

11:00

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

√רוב נדרש79.26בעדבעדבעד(א)

√רוב נדרש91.56בעדבעדבעד(א)2. אישור תנאי כהונה חדשים למר אבירם ורטהים, יו"ר דירקטוריון החברה.

אזורים-חברה להשקעות בפתוח 
ובבנין בע"מ 715011

701,5200.37 07.07.2013

11:30

√√93.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה, מר דרור נגל.נדחית

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדנגד(א)2. אישור מתן כתב שיפוי ליו"ר דירקטוריון החברה, מר הרשי פרידמן.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדנגד(א)3. אישור מתן כתב פטור ליו"ר דירקטוריון החברה, מר הרשי פרידמן.

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ 
6110431

1,148,4342.83 07.07.2013

14:00

1. העסקת ביתו של בעל השליטה בחברה בתפקיד מנכ"ל חברה בת מבוטלת
בארה"ב.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ 
6110365

1,852,0964.01 07.07.2013

14:00

1. העסקת ביתו של בעל השליטה בחברה בתפקיד מנכ"ל חברה בת מבוטלת
בארה"ב.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת

אזורים-חברה להשקעות בפתוח 
ובבנין בע"מ 715011

757,5240.36 07.07.2013

11:00

1. אישור התקשרות בעסקת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי מיוחדת
משרה לתקופה של שלוש שנים.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור תיקון תקנון החברה.

לידר החזקות והשקעות בע"מ 
318014

56,5510.01 07.07.2013

10:00

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויה מחדש של גב' חווה שכטר כדירקטורית חיצונית בחברה.מיוחדת

09.07.2013 8,377,9970.00אסם השקעות בע"מ 304014

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים 2012.מיוחדת

2. אישור מינויים מחדש של ה"ה דן פרופר, גד פרופר, אברהם פינקלשטיין, 
יצחק ירקוני, גבי הייק, אלי זהר, ריצ'רד סייקס, פייר סטרייט, ג'ן דניאל לוטי, 

רוג'ר סטטלר, דורסוואמי ננדקישורה ויוסף אלשייך כדירקטורים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

3. אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים 
של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. אישור הקצאת אופציות "פאנטום" בגין שנת 2013 למר איציק צאיג, 
מנכ"ל החברה.

√רוב נדרש84.57בעדנגדנגד(א)

5. אישור תשלום פיצוי חד פעמי למר איציק צאיג, מנכ"ל החברה, נוכח 
הסכמתו, לבקשת החברה, לסיומה המוקדם של כהונתו כמנכ"ל תאגיד 

נסטלה בניו - זילנד בשנת 2011.

√רוב נדרש96.11בעדבעדבעד(א)

09.07.2013 39,0137.34קבוצת א.דורי בע"מ 4730107

11:30

ללא חוות 1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן על עניני הנאמנות כפי שדווח במגנ"א.אג"ח ד
דעת

נעילה דיון
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

10.07.2013 215,7460.04לידר שוקי הון בע"מ 1096106

11:00

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)1. אישור מינויה לראשונה של גב' נורית נחום כדירקטורית חיצונית בחברה.מיוחדת

10.07.2013 151,1373.73אלביט הדמיה בע"מ 1118629

12:00

ללא חוות 1. דחיית מועדים.אג"ח ז
דעת

√99.80רוב נדרשבעדבעד

ללא חוות 2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים.
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעד

11.07.2013 18,399,3360.03החברה לישראל בע"מ 576017

11:00

1. אישור מינויו מחדש של פרופ' גדעון לנגהולץ כדירקטור חיצוני בחברה, מיוחדת
החל מיום 11 באוקטובר 2013.

√89.90רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור מינויו מחדש של מר עופר טרמצ'י כדירקטור חיצוני בחברה, החל 
מיום 30 באוגוסט 2013.

√89.88רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

11.07.2013 170,3341.15בתי זקוק לנפט בע"מ 2590271

12:00

ללא חוות 1. תיקון לשטר הנאמנות של אגרות החוב סדרה ג'.אג"ח ג
דעת

√78.59רוב נדרשבעדבעד

11.07.2013 256,5920.53אלביט הדמיה בע"מ 1106996

16:00

ללא חוות 1. אסיפת התייעצות.אג"ח ד
דעת

נעילה דיון
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

11.07.2013 18,8970.21אלביט הדמיה בע"מ 1107226

16:00

ללא חוות 1. אסיפת התייעצות.אג"ח ה
דעת

נעילה דיון
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

11.07.2013 151,1373.73אלביט הדמיה בע"מ 1118629

16:00

ללא חוות 1. אסיפת התייעצות.אג"ח ז
דעת

נעילה דיון
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

11.07.2013 04.75קמן אחזקות סדרה ב' 3390135

14:30

1. קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בעד/ נגד ההסדר המפורט בהצעת אג"ח
בעלת השליטה בחברה.

ללא חוות 
דעת

√רוב נדרשנגד

2. מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים שתכונס על ידי 
החברה-חלופה א'.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרש

3. מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים שתכונס על ידי 
החברה-חלופה ב'.

ללא חוות 
דעת

√רוב נדרשבעד

11.07.2013  18,8970.21אלביט הדמיה בע"מ 1107226

9:00 
1. דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום קרן וריבית למחזיקי אג"ח - אג"ח ה

סדרה ה'.
ללא חוות 

דעת
√95.87רוב נדרשבעדבעד

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ 
224014

3,422,4900.07 14.07.2013

12:00

1. אישור מענק בסך של 1.7 מ' ש"ח, למר שי טלמון אשר כיהן כמנכ"ל נדחית
החברה וכמנכ"ל כלל חברה לביטוח בע"מ, החל מיום 1 בפברואר 2008 

ועד ליום 1 בדצמבר ,2012 בגין ביצועי שנת 2012.

√81.21רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√71.91רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור תנאי העסקתו של מר דני נוה, יו"ר דירקטוריון החברה.

14.07.2013 2,258,1160.08כלל תעשיות בע"מ 608018

10:30

1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי מיוחדת
משרה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

15.07.2013 255,1000.53אלביט הדמיה בע"מ 1106996

15:00

√רוב נדרש76.76בעדבעדאין חוו"ד(א)1. הסכמה או התנגדות להסדר החברה המתוקן.אג"ח ד

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)2. הסכמה או התנגדות למתווה המתוקן של הנציגות המצומצמת.

3. אי התנגדות להתקשרות החברה וחברות בנות של החברה בהסכם 
שומות עם רשות המיסים.

√רוב נדרש97.88בעדבעדאין חוו"ד(א)

15.07.2013 18,8790.21אלביט הדמיה בע"מ 1107226

15:00

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)1. הסכמה או התנגדות להסדר החברה המתוקן.אג"ח ה

√רוב נדרש69.87בעדבעדאין חוו"ד(א)2. הסכמה או התנגדות למתווה המתוקן של הנציגות המצומצמת.

3. אי התנגדות להתקשרות החברה וחהרות הנות של החברה בהסכם 
שומות עם רשות המיסים.

√רוב נדרש98.54בעדבעדאין חוו"ד(א)

15.07.2013 149,5983.73אלביט הדמיה בע"מ 1118629

15:00

√רוב נדרש62.77בעדבעדאין חוו"ד(א)1. הסכמה או התנגדות להסדר החברה המתוקן.אג"ח ז

√רוב נדרש51.96בעדבעדאין חוו"ד(א)2. הסכמה או התנגדות למתווה המתוקן של הנציגות המצומצמת.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
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האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה
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בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

3. אי התנגדות להתקשרות החברה וחברות בנות של החברה בהסכם 
ומות עם רשות המיסים.

√רוב נדרש95.62בעדבעדאין חוו"ד(א)

י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין 
בע"מ 583013

1,834,0490.06 16.07.2013

10:00

1. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של שנתית
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר גלעד ויצמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו לראשונה של מר בועז סימונס כדירקטור בחברה.

17.07.2013 1,092,2730.05נייר חדרה בע"מ 632018

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים 2012.מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר אריה גוטליב כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר דן ורדי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר צבי חפץ כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר עמוס מר-חיים כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר יוחנן לוקר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר דן קלינברגר כדירקטור בחברה.

8. מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

9. אישור תיקון תקנון החברה על מנת להסדיר את אופן הטיפול בסכומי 
דיבידנד שלא נתבעו על ידי בעלי מניות זכאים.

√77.00רוב נדרשבעדנגדנגד(א)

10.אישור ואישרור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים 

ונושאי משרה בחברה.
√98.40רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

11.אישור מראש של התקשרויות החברה בפוליסות ביטוח אחריות 

דירקטורים ונושאי משרה בחברה.
√86.44רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

סאנפלאואר השקעות מתחדשות 
בע"מ 1098755

374,3280.38 17.07.2013

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012שנתית

2. אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר אהרון בירם כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אייל גולן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר רן גרודצקי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויה מחדש של גב' נורית פלג כדירקטורית בחברה.

18.07.2013 6,278,0560.00שטראוס גרופ בע"מ 746016

13:00

1. דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנה מיוחדת
שהסתיימה ביום .31.12.2012

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד רו"ח סומך 
חייקין, דיווח על שכרו לשנת ,2012 והסמכת הנהלת החברה לקבוע את 

שכרו לשנת 2013.

√98.45רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√89.12רוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויה מחדש של גב' רונית חיימוביץ כדירקטורית בחברה.

√89.16רוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר עקיבא מוזס כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה
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% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
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בהתאם 
לוועדת 
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√88.14רוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר רן מדין כדירקטור בחברה.

√89.13רוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויה מחדש של גב' גליה מאור כדירקטורית בחברה.

7. אישור הענקת מענק בשיקול דעת בסך של כ- 423 אלפי ש-ח, למנכ"ל 
החברה, מר גדי לסין בגין שנת 2012.

הורד מסדר 
היום(א)

הורד 
מסדר 

היום

הורד 
מסדר 

היום

√

18.07.2013 1,478,8730.01רבוע כחול נדל"ן בע"מ 1098565

10:00

√רוב נדרש71.34בעדנגדנגד(א)1. אישור מתן מענק למר זאב שטיין מנכ"ל החברה, בגין שנת 2012.מיוחדת

22.07.2013 04.69דוראה סדרה ד' 3720117

12:30

1. מתן הוראות לנאמנים בקשר עם ההצעות שהתקבלו למכירת הנכס אג"ח
ברוסיה-בעד הצעה 1.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

2. מתן הוראות לנאמנים בקשר עם ההצעות שהתקבלו למכירת הנכס 
ברוסיה-בעד הצעה 2.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

3. מתן הוראות לנאמנים בקשר עם ההצעות שהתקבלו למכירת הנכס 
ברוסיה-נגד שתי ההצעות

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

4. מתן הוראות לנאמנים בקשר עם ההצעות שהתקבלו למכירת הנכס 
ברוסיה-נמנע.

ללא חוות 
דעת

נבחרה בעד
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ 
1103621

69,6400.04 24.07.2013

10:00

1. דיון בדוחות הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב מיוחדת
ענייני החברה ליום .31.12.2012

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. אישור חידוש מינויו של משרד רו"ח "קסלמן וקסלמן" כרואה החשבון 
המבקר של החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר יצחק ניצן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אריה קידרון כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר משה ארנס כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר ניר קפלון כדירקטור בחברה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)7. אישור מינויה מחדש של גב' ענת וינר כדירקטורית חיצונית בחברה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר אוהד מראני כדירקטור חיצוני בחברה.

חברת פרטנר תקשורת בע"מ 
1083484

3,754,3390.03 25.07.2013

10:00

1. אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר שנתית
של החברה למשך התקופה שסיומה במועד האסיפה הכללית הבאה של 

החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)2. דיון בשכרם של רואי החשבון לשנה שנסתיימה ביום .31.12.2012

3. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 
בדצמבר 2012 ובדו"ח הדירקטוריון לתקופה האמורה.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

4. אישור מינויים מחדש של מר שלמה רודב, מר אילן בן-דב, מר אדם 
צ'זנוף, מר פרד גלוקמן, מר סומיט ג'איסינגהאני, מר יואב רובינשטיין, מר 
אריה סבן, מר יהל שחר, מר אלון שליו ומר אריה שטיינברג כדירקטורים 

בחברה לתקופה שתסתיים בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

5. אישור הנושאים הבאים כמקשה אחת: (א) לא יחול שינוי בגמול של מר 
אילן בן-דב, מר אדם צז'נוף, מר פרד גלוקמן, מר סומיט ג'איסינגהאני, מר 
יואב רובינשטיין, מר אריה סבן, מר יהל שחר ומר אלון שליו; (ב) לא יחול 

שינוי בהחזר ההוצאות הסבירות בקשר עם מילוי תפקידם של כל אחד 
מהדירקטורים שצויינו לעיל; (ג) הדירקטורים שצויינו לעיל

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה
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% רגיל 

(ג)
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(ג)
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עניינים
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לוועדת 

ההשקעות

6. אישור כי: (א) לא יחול שינוי בגמול של גב' אסנת רונן ומר אריה 
שטיינברג; (ב) לא יחול שינוי בהחזר ההוצאות הסבירות בקשר עם מילוי 

תפקידם של גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג (ג) גב' אסנת רונן ומר 
אריה שטיינברג ימשיכו ליהנות מפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה; 

ו- (ד) כתבי השיפוי שהוענקו לגב' אסנת רונן ולמר אריה שטיינ

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

7. אישור ואשרור כי כפוף לאימוץ החלק הרלוונטי בהחלטות 10-18 להלן, 
יוענקו כתבי שיפוי למר שלמה רודב, מר אילן בן-דב, מר אדם צ'זנוף, מר 
פרד גלוקמן, מר סומיט ג'איסינגהאני, מר יואב רובינשטיין, מר אריה סבן, 

מר יהל שחר ומר אלון שליו.

הורד נגדנגד(א)
מסדר 

היום

√

√רוב נדרשרוב נדרשנדחהנגדנגד(א)8. אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה.

9. אישור הסכם זכויות רישום בין החברה לבין ס.ב. ישראל טלקום בע"מ 
tnemeergA sthgiR noitartsige.R

√רוב נדרשרוב נדרשנדחהנגדנגד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשנדחהנגדנגד(א)10.אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר שלמה רודב.

√רוב נדרשרוב נדרשנדחהנגדנגד(א)11.אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אילן בן דב.

√רוב נדרשרוב נדרשנדחהנגדנגד(א)12.אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אדם צז'נוף.

√רוב נדרשרוב נדרשנדחהנגדנגד(א)13.אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר פרד גלוקמן.

√רוב נדרשרוב נדרשנדחהנגדנגד(א)14.אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר סומיט ג'איסינגהאני.

√רוב נדרשרוב נדרשנדחהנגדנגד(א)15.אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר יואב רובינשטיין.

√רוב נדרשרוב נדרשנדחהנגדנגד(א)16.אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אריה סבן.

√רוב נדרשרוב נדרשנדחהנגדנגד(א)17.אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר יהל שחר.

√רוב נדרשרוב נדרשנדחהנגדנגד(א)18.אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אלון שליו

28.07.2013 3,854,1030.08בתי זקוק לנפט בע"מ 2590248

11:00

1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ,2012 נדחית
לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר עקיבא מוזס כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר דיויד פדרמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר אריה זילברברג כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של פרופ' אריה עובדיה כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר רן קרול כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר יוסי רוזן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)10.אישור מינויו מחדש של מר ערן שורץ כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)11.אישור מינויו מחדש של מר ערן שריג כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

12.אישור מינויה לראשונה של גב' אריאלה זוכוביצקי כדירקטורית חיצונית 

בחברה.
√99.76רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√99.76רוב נדרשבעדבעדבעד(א)13.אישור מינויו מחדש של פרופ' יכין כהן כדירקטור חיצוני בחברה.

√√94.17רוב נדרשבעדבעדבעד(א)14.אישור תנאי כהונתו של מר אהרון יערי, מנכ"ל החברה הנכנס.

28.07.2013 851,9490.08אבוג'ן בע"מ 1105055

17:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור איחוד הון מניות החברה.נדחית

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור תיקון תקנון החברה.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מעבר למתכונת דיווח לפי פרק ה'3 לחוק ניירות ערך.

4. אישור הרחבה של הפוליסה הקיימת של ביטוח אחריות דירקטורים 
ונושאי משרה בחברה, לרבות מנכ"ל החברה, באופן רטרואקטיבי, החל 

מיום .20.03.2013

√רוב נדרש99.94בעדבעדבעד(א)

5. אישור הרחבת גבולות הכיסוי של הפוליסה הקיימת לביטוח אחריות 
דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות מנכ"ל החברה, באופן 

רטרואקטיבי, החל מיום .1.5.2013

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

6. רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות 
מנכ"ל החברה, שתחול ממועד השלמת הנפקת החברה בארה"ב; וכן 

פוליסת A ediS שתחול ממועד השלמת הנפקת החברה בארה"ב.

√רוב נדרש99.94בעדבעדבעד(א)

7. תיקון כתב השיפוי והפטור שהוענקו ויוענקו לדירקטורים ולמנכ"ל 
החברה, כפי שיכהנו בחברה מעת לעת.

√√רוב נדרש89.62בעדבעדבעד(א)

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ 
224014

3,252,0020.07 28.07.2013

12:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.מיוחדת

.2 .2 מינויים מחדש של משרדים קוסט פורר גבאי את קסירר וסומך חייקין, 
כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה 

לקבוע את שכרם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר דני נווה כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר נוחי דנקנר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר אביגדור קפלן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר אליהו כהן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר שמשון (שוני) אלבק כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר ליאור חנס כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר עמוס ערן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)10.אישור מינויו מחדש של מר אמנון שדה כדירקטור בחברה.

√99.90רוב נדרשבעדבעדבעד(א)11.אישור תיקון כתב השיפוי הקיים בחברה.

12.אישור התקשרויות החברה בפוליסות ביטוח אחריות לדירקטורים 

ונושאי משרה.
√89.67רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

28.07.2013 1,246,9910.08חברה לנכסים ולבנין בע"מ 699017

13:30

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.מיוחדת

2. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר רפי ביסקר כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
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האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
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שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר נוחי דנקנר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויה מחדש של גב' רונה דנקנר כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר אליהו כהן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר יצחק מנור כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר ארי ראב"ד כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויה מחדש של גב' תמר גולדנברג כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)10.אישור מינויו מחדש של מר מרק שימל כדירקטור בחברה.

11.אישור תשלום גמול דירקטורים בהתאם לתקנות הגמול, לדירקטורים 

המכהנים בחברה, לרבות מקרב בעלי השליטה וקרוביהם.
√54.13רוב נדרשבעדבעדנגד(א)

12.אישור התקשרויות החברה בפוליסות ביטוח אחריות לדירקטורים 

ונושאי משרה.
√88.02רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

28.07.2013 2,744,6150.07שופרסל בע"מ 777037

13:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.מיוחדת

2. אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ושות' כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר רפי ביסקר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר יעקב שלום פישר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר נוחי דנקנר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר חיים גבריאלי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר רון הדסי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר אליהו כהן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר יצחק מנור כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)10.אישור מינויו מחדש של מר עמירם אראל כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)11.אישור מינויו מחדש של מר עדו ברגמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)12.אישור מינויה מחדש של גב' סבינה בירן כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)13.אישור מינויו מחדש של מר אלון בכר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)14.אישור מינויו מחדש של מר יהושע קובלנץ כדירקטור בחברה.

√95.99רוב נדרשבעדבעדבעד(א)15.אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה.

אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ 
1750074

60,2891.33 28.07.2013

11:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן על עניני הנאמנות כפי שדווח במגנ"א.מבוטלת

28.07.2013 1,519,2000.11אלקטרה בע"מ 739037

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים 2012.שנתית



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה
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הקופה

החלטת 
האסיפה
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% רגיל 
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% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
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לוועדת 

ההשקעות

2. אישור מינויו מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר כמשרד 
רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 
שכרו. מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויה מחדש של גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בחברה.

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ 
1104280

885,2450.05 30.07.2013

12:00

1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות לדירקטורים מיוחדת
בחברה ובחברות בנות פרטיות, לרבות דירקטורים הנמנים על בעלי 

השליטה בחברה וקרוביהם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√99.86רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר אבי זיגלמן כדירקטור חיצוני בחברה.

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1108620

485,2641.27 30.07.2013

12:00

1. בדבר מימון פעולות דירוג נפרדת של אגרות החוב מסדרה ד' ללא אג"ח ד
היתרות הנדחות.

ללא חוות 
דעת

√93.58רוב נדרשבעדבעד

31.07.2013 10,997,0430.04קבוצת דלק בע"מ 1084128

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.מיוחדת

2. מינויו מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר כמשרד רואי 
חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויה מחדש של גב' כרמית אלרואי כדירקטורית בחברה.

4. אישור תשלום גמול דירקטורים למר משה עמית, המכהן כדירקטור 
בחברה.

√93.94רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√96.20רוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מתן מענק בגין שנת 2012 למר גבי לסט, יו"ר דירקטוריון החברה.

31.07.2013 1,584,5930.03גיוון אימג'ינג בע"מ 1086537

16:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר ישראל מקוב כדירקטור בחברה.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר נחום שמיר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר דורון בירגר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויה מחדש של פרופ' ענת לוינשטיין כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר אריה מינטקביץ כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר אריה בורנשטיין כדירקטור בחברה. הרוב

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר סטנלי סטרן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)8. אישור מינויו לראשונה של מר ליאור חנס כדירקטור בחברה.

9. אישור חידוש מינויו של משרד רו"ח "סומך חייקין" כרואה החשבון 
המבקר של החברה עד האסיפה השנתית הבאה והסמכת ועדת הביקורת 

והדירקטוריון לרבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

אנגל משאבים ופיתוח בע"מ 
771014

20,3340.04 04.08.2013

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדבעד(א)1. אישור מינויו לראשונה של מר זאב לבנברג כדירקטור חיצוני בחברה.מיוחדת

2. אישור תיקון סעיפי הביטוח והשיפוי בתקנון החברה, תקנה 15 לתקנון 
החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור תיקון תקנות 12 ,7-10 ו- 18 בתקנון החברה.

04.08.2013 2,814,9750.85גזית-גלוב בע"מ 1260546

10:30

1. אישור מינויו של גפני נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב מבוטלת
(סדרה יא') של החברה, במקום אורורה פילדטי חברה לנאמנות בע"מ.

√מבוטלתמבוטלתנגדנגד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ 
3780038

07.91 04.08.2013

14:00

אג"ח א-
רמ

ללא חוות 1. מתן הוראות לנאמן לחתום על תיקון לשטר הנאמנות.
דעת

√90.42רוב נדרשבעדבעד

04.08.2013 277,5580.53אלביט הדמיה בע"מ 1106996

12:00

ללא חוות 1. דחיית מועדים.אג"ח ד
דעת

√100.00רוב נדרשבעדבעד

ללא חוות 2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים נוספת.
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעד

ירושלים מימון והנפקות (2005) 
בע"מ 1093186

39,1740.61  06.08.2013

9:30 
1. אישור מינוי משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי ת. אג"ח א

הפיקדון.
ללא חוות 

דעת
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד

08.08.2013 92,7380.08אלספק הנדסה בע"מ 1090364

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.שנתית

2. מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר יורם הררי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר בועז גולדשמידט כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר מרדכי משולם כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש דר' אברהם אורטל כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויה מחדש של גב' ליאת בנימיני כדירקטורית בחברה.

√75.57רוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר יצחק רביב לדירקטור חיצוני בחברה.

√75.57רוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר טל כרמלי כדירקטור חיצוני בחברה.

10.אישור הסכם ההעסקה עם מר אורן הררי, בנו של בעל השליטה ומנכ"ל 

החברה.
√75.57רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1108620

486,6781.27 08.08.2013

12:00

1. להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של חברת מפעלים אג"ח ד
פטרוכימיים לישראל.

ללא חוות 
דעת

√80.26רוב נדרשבעדבעד

2. להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של פטרוכימיים 
המוחזקות על ידה.

ללא חוות 
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגד

11.08.2013 1,011,9590.21ריט 1 בע"מ 1098920

10:00

√97.77רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר קותי גביש כדירקטור חיצוני בחברה.נדחית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה.

3. אישור מינויים מחדש של משרד רואי חשבון BDO זיו האפט כרואי 
החשבון המבקרים לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)4. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2012.

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360043

42,0830.53 11.08.2013

17:30

1. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף - בעד הסדר אג"ח ג
הנציגויות.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

2. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף - בעד הסדר 
החלוקה.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרש93.05בעד

ללא חוות 3. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף - נמנע.
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעד

4. אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין - 
בעד אפשרות א'.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

5. אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין - 
בעד אפשרות ב'.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרש80.01בעד



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

6. אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין - 
נמנע.

ללא חוות 
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעד

ללא חוות 7. כתב הצבעה שני -  קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר המועדף.
דעת

√100.00רוב נדרשבעדנמנע

ללא חוות 8. כתב הצבעה שני - קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה.
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנע

9. מתן הוראות לנאמן בדבר אופן הצבעתו בשם מחזיקי אגרות החוב 
במסגרת אסיפת הנושים שתתקיים ביום .18.8.13

ללא חוות 
דעת

√99.86רוב נדרשבעדנמנע

ללא חוות 10.להנחות את הנאמן להסכם הפשרה בתיבעת הדיבידנדים.
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנע

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360167

00.53 11.08.2013

17:30

אג"ח ג 
חש 6/13

1. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף - בעד הסדר 
הנציגויות.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

2. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף - בעד הסדר 
החלוקה.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרש93.05בעד

ללא חוות 3. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף - נמנע.
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעד

4. אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין - 
בעד אפשרות א'.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

5. אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין - 
בעד אפשרות ב'.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרש80.01בעד

6. אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין - 
נמנע.

ללא חוות 
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעד

ללא חוות 7. כתב הצבעה שני - קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר המועדף.
דעת

√100.00רוב נדרשבעדנמנע

ללא חוות 8. כתב הצבעה שני - קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה.
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנע

9. מתן הוראות לנאמן בדבר אופן הצבעתו בשם מחזיקי אגרות החוב 
במסגרת אסיפת הנושים שתתקיים ביום .18.8.13

ללא חוות 
דעת

√99.86רוב נדרשבעדנמנע

ללא חוות 10.להנחות את הנאמן להסכים להסכם הםשרה בצביעת הדיבידנדים.
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנע

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360076

18,9000.32 11.08.2013

17:30

1. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף - בעד הסדר אג"ח ה
הנציגויות.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

2. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף - בעד הסדר 
החלוקה.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרש93.05בעד

ללא חוות 3. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף - נמנע.
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעד

4. אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין - 
בעד אפשרות א'.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

5. אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין - 
בעד אפשרות ב'.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרש80.01בעד

6. אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין - 
נמנע.

ללא חוות 
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעד

ללא חוות 7. כתב הצבעה שני - קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר המועדף.
דעת

√100.00רוב נדרשבעדנמנע

ללא חוות 8. כתב הצבעה שני - קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה.
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנע



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

9. כתב הצבעה שני - מתן הוראות לנאמן בדבר אופן הצבעתו בשם מחזיקי 
אגח במסגרת הנושים שתתקיים ביום .18.8.13

ללא חוות 
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנמנע

ללא חוות 10.להנחות את הנאמן להסכים להסכם הפשרה בתביעת הדיבידנדים.
דעת

√רוב נדרש54.73בעדנמנע

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360175

00.32 11.08.2013

17:30

אג"ח ה 
חש 6/13

1. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף - בעד הסדר 
הנציגויות.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

2. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף - בעד הסדר 
החלוקה.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרש93.05בעד

ללא חוות 3. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף - נמנע.
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעד

4. אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין - 
בעד אפשרות א'.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרשנגד

5. אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין - 
בעד אפשרות ב'.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרש80.01בעד

6. אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה בעין - 
נמנע.

ללא חוות 
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעד

ללא חוות 7. כתב הצבעה שני - קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר המועדף.
דעת

√100.00רוב נדרשבעדנמנע

ללא חוות 8. כתב הצבעה שני- קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה.
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנע

9. מתן הוראות לנאמן בדבר אופן הצבעתו בשם מחזיקי אגרות החוב 
במסגרת אסיפת הנושים אשר שתתקיים ביום .18.8.13

ללא חוות 
דעת

√99.22רוב נדרשבעדנמנע

10.כתב הצבעה שני - להנחות את הנאמן להסכים להסכם הפשרה 

בתביעת הדיבידנדים.
ללא חוות 

דעת
√רוב נדרש54.73בעדנמנע

11.08.2013 152,8163.73אלביט הדמיה בע"מ 1118629

12:00

ללא חוות 1. דחיית מועדים.אג"ח ז
דעת

√רוב נדרש99.78בעדבעד

12.08.2013 2,994,0950.09הפניקס אחזקות בע"מ 767012

15:00

1. אישור ביצוע איחוד של הון המניות הרשום והמונפק של החברה, באופן מבוטלת
שכל אחת ממניות החברה בנות 5 ש"ח ערך נקוב כל אחת תפוצל לחמש 
מניות החברה בנות 1 ש"ח ערך  נקוב כל אחת. ההמלצה הינה בהתאם 

להיקף האחזקהבמועד הקובע.

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)

2. קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה. ההמלצה 
הינה בהתאם להיקף האחזקה במועד הקובע.

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)

3. קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה. ההמלצה הינה בהתאם 
להיקף האחזקה במועד הקובע.

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)

12.08.2013 2,994,0950.09הפניקס אחזקות בע"מ 767012

15:30

1. אישור ביצוע איחוד של הון המניות הרשום והמונפק של החברה, באופן מבוטלת
שכל אחת ממניות החברה בנות 5 ש"ח ערך נקוב כל אחת תפוצל לחמש 
מניות החברה בנות 1 ש"ח ערך  נקוב כל אחת. ההמלצה הינה בהתאם 

להיקף האחזקהבמועד הקובע.

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)

2. קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה. ההמלצה 
הינה בהתאם להיקף האחזקה במועד הקובע.

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)

3. קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה. ההמלצה הינה בהתאם 
להיקף האחזקה במועד הקובע.

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)

12.08.2013 2,994,0950.09הפניקס אחזקות בע"מ 767012

16:30

1. אישור ביצוע איחוד של הון המניות הרשום והמונפק של החברה, באופן מבוטלת
שכל אחת ממניות החברה בנות 5 ש"ח ערך נקוב כל אחת תפוצל לחמש 
מניות החברה בנות 1 ש"ח ערך  נקוב כל אחת. ההמלצה הינה בהתאם 

להיקף האחזקהבמועד הקובע.

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)

2. קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה. ההמלצה 
הינה בהתאם להיקף האחזקה במועד הקובע.

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)

3. קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה. ההמלצה הינה בהתאם 
להיקף האחזקה במועד הקובע.

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ 
387019

1,919,2920.05 12.08.2013

15:30

1. אישור תנאי העסקתו של מר ג'ורג'י אקירוב, מנהל הפעילות המלונאית מיוחדת
בחברה.

√92.25רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות 
בע"מ 1118470

27,5150.02  12.08.2013

9:30 
1. אישור מינויה לראשונה של גב' ריטה בעל טכסא כדירקטורית חיצונית מיוחדת

בחברה.
√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר קותי גביש כדירקטור חיצוני בחברה.

3. אישור הכללת גב' ריטה בעל טכסא בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים 
ונושאי משרה בחברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדנגד(א)4. אישור מתן כתב פטור לגב' ריטה בעל טכסא.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מתן כתב שיפוי לגב' ריטה בעל טכסא.

6. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים ה"ה אהוד בן ש"ך, אלה בן ש"ך 
דוד ארדיטי, שבתאי בר נוי וצביקה ברומברג כדירקטורים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

7. אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים 
של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.

13.08.2013 241,6970.03אספן גרופ בע"מ 313015

11:00

√רוב נדרשדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים 2012.שנתית

2. אישור מינויים מחדש של ה"ה גיא פרג, עמית קפלן, נורית סגל, יגאל דן 
ויוסף פסטל כדירקטורים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור מינויו מחדש של משרד דלויט בריטמן אלמגור זהר כמשרד רואי 
חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. שינוי הוראות בתקנון החברה.

15.08.2013 2,919,8620.09הפניקס אחזקות בע"מ 767012

16:00

1. אישור מענק למר אייל לפידות, מנכ"ל החברה, בגין ביצועי החברה מיוחדת
בשנת 2012.

√92.46רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור מענק לד"ר משה ברקת, יו"ר הדירקטוריון, בגין ביצועי החברה 
לשנת 2012.

√94.50רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√92.67רוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור שינוי תנאי כהונתנו של ד"ר משה ברקת, יו"ר הדירקטוריון.

גליל מור - מוצרים פיננסים בע"מ 
1108877

377,1892.64 15.08.2013

11:00

ללא חוות 1. קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר המועדף.אג"ח א
דעת

√רוב נדרשנמנע

ללא חוות 2. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה.
דעת

√רוב נדרשנמנע

3. מתן הוראות לנאמן בדבר אופן הצבעתו בשם מחזיקי אגרות החוב 
במסגרת אסיפת הנושים שתתקיים ביום .18.8

ללא חוות 
דעת

√רוב נדרשנמנע

ללא חוות 4. להנחות את הנאמן להסכים להסכם הפשרה בתביעת הדיבידנדים.
דעת

√רוב נדרשנמנע

18.08.2013 467,5900.00עלבד משואות יצחק בע"מ 625012

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)1. החלפת תקנון החברה.מיוחדת

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של דוד זבידה כדירקטור חיצוני בחברה.

3. אישור התקשרות החברה בהסכם חדש עם מנכ"ל החברה מר בועז 
רוזמן.

√86.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√96.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אמנון ברודי כדירקטור בחברה

√87.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר בועז רוזמן כדירקטור בחברה.

√96.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר מיקי לזר כדירקטור בחברה.

√96.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר שמואל רגב כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√96.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר יגאל רביב כדירקטור בחברה.

√96.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר יצחק רביב כדירקטור בחברה.

10.מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון 

מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

11.דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון של החברה לשנה 

שנסתיימה ביום .31.12.2012
√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

18.08.2013  05.43צים שרותי ספנות ג 6510036

9:30 
1. לאשר את כתב התיקון לכתב ההסכמה שאושר על ידי אסיפות מחזיקי אג"ח

אגרות החוב.
√רוב נדרש87.90בעדבעדאין חוו"ד(א)

20.08.2013 04.26ב.ס.ר אירופה בע"מ 1170166

10:30

1. קבלת עמדת המחזיקים בקשר עם הבקשות שהוגשו על ידי בעלי מבוטלת
התפקיד לבית המשפט.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת

20.08.2013 04.26ב.ס.ר אירופה בע"מ 1170190

10:30

1. קבלת עמדת המחזיקים בקשר עם הבקשות שהוגשו על ידי בעלי מבוטלת
התפקיד לבית המשפט.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת

20.08.2013 016.64פנומנל החזקות חדשה א 1106350

13:30

ללא חוות 1. תיקון שטר הנאמנות.אג"ח
דעת

√רוב נדרש100.00בעדבעד

20.08.2013 016.64פנומנל החזקות א 1106368

13:30

ללא חוות 1. תיקון שטר הנאמנות.אג"ח
דעת

√רוב נדרש100.00בעדבעד

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360043

44,0780.53 20.08.2013

18:00

ללא חוות 1. לאשר את ההצעה הבלתי חוזרת ולהורות על נקיטה בהליכים.אג"ח ג
דעת

√רוב נדרש84.90בעדבעד

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360167

00.53 20.08.2013

18:00

אג"ח ג 
חש 6/13

ללא חוות 1. לאשר את ההצבעה הבלתי חוזרת ולהורות על נקיטת הליכים.
דעת

√רוב נדרש84.90בעדבעד

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360076

19,1120.32 20.08.2013

18:00

ללא חוות 1. לאשר את ההצבעה הבלתי חוזרת ולהורות על נקיטת הליכים.אג"ח ה
דעת

√רוב נדרש84.90בעדבעד

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360175

00.32 20.08.2013

18:00

אג"ח ה 
חש 6/13

ללא חוות 1. לאשר את ההצבעה הבלתי חוזרת ולהורות על נקיטת הליכים.
דעת

√רוב נדרש84.90בעדנמנע

גליל מור - מוצרים פיננסים בע"מ 
1108877

375,3292.64 21.08.2013

14:00

1. קבלת החלטות בדבר אופן ההצבעה באסיפת אידיבי לגבי נקיטת אג"ח א
הליכים.

ללא חוות 
דעת

√91.01רוב נדרשבעדנמנע

הראל השקעות בביטוח ושרותים 
פיננסים בע"מ 585018

4,224,8090.01 22.08.2013

15:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2012.מיוחדת

√65.54רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מדיניות תגמול החברה.

3. אישור עדכון תנאי העסקה של מישל סיבוני המכהן כמנכ"ל משותף של 
החברה

√69.67רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. אישור עדכון תנאי העסקה של שמעון אלקבץ המכהן כמנכ"ל משותף של 
החברה.

√69.67רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

5. אישור מענק בגין שנת 2012 למר שמעון אלקבץ המכהן כמנכ"ל משותף 
של החברה.

√70.28רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√97.78רוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. פיצול הון ותיקון סעיף 10 בתקנון החברה.

22.08.2013 00.45יורו גלוב בע"מ 1097088

10:30

נעילה דיון1. דיווח עדכון ומתן הוראות לנאמן וב"כ.אג"ח א
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

26.08.2013 46,069,6440.02כימיקלים לישראל בע"מ 281014

10:00

√77.11רוב נדרשבעדנגדנגד(א)1. אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון 20 לחוק החברותמיוחדת

2. אישור עדכון סעיפי המענק והגמול ההוני בהסכם עם מר סטפן בורגס, 
מנכ"ל החברה, כך שיתאמו למדיניות התגמול של החברה.

√77.32רוב נדרשבעדנגדנגד(א)

√92.75רוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מענק בגין שנת 2012 למר סטפן בורגס, מנכ"ל החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)4. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.

5. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר ניר גלעד כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר ערן שריג כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר אברהם (בייגה) שוחט כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)10.אישור מינויו מחדש של מר ויקטור מדינה כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)11.אישור מינויו מחדש של מר חיים ארז כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)12.אישור מינויו מחדש של מר עובדיה עלי כדירקטור בחברה.

26.08.2013 12,1752.03א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190077

14:30

ללא חוות 1. אישור שימוש בכספים המופקדים בחשבון הייעודי.אג"ח ד
דעת

√רוב נדרש97.00בעדבעד

ללא חוות 2. כתב הצבעה שני - אישור ההסדר.
דעת

√98.00רוב נדרשבעדבעד

ללא חוות 3. כתב הצבעה שני - מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים.
דעת

√97.00רוב נדרשבעדבעד

ללא חוות 4. כתב הצבעה שני - מכירת נכסי החברה בצרפת.
דעת

√רוב נדרש100.00בעדבעד

26.08.2013 02.03א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190184

14:30

אג"ח ד 
חש 

10/12

ללא חוות 1. אישור שימוש בכספים המופקדים בחשבון הייעודי.
דעת

√רוב נדרש97.00בעדבעד

ללא חוות 2. כתב הצבעה שני - אישור ההסדר.
דעת

√98.00רוב נדרשבעדבעד

ללא חוות 3. כתב הצבעה שני - מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים.
דעת

√97.00רוב נדרשבעדבעד

ללא חוות 4. כתב הצבעה שני - מכירת נכסי החברה בצרפת.
דעת

√רוב נדרש100.00בעדבעד

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ 
629014

139,625,1160.01 27.08.2013

16:30

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר משה מני כדירקטור בחברה.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר אריה בלדגרין כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר אמיר אלשטיין כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של פרופ' יצחק פטרבורג כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור בונוס לשנת 2012 לנשיא ומנכ"ל החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור יעדים ותנאים להענקת בונוס לשנת 2013 לנשיא ומנכ"ל החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מדיניות תגמול.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור דיבידנד לרבעון הראשון והשני לשנת 2012.

9. אישור מינוי משרד רו"ח קסלמן וקסלמן כרו"ח המבקרים של החברה עד 
האסיפה השנתית של בעלי המניות לשנת 2014.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

27.08.2013 8,520,1170.08בנק מזרחי טפחות בע"מ 695437

10:00

1. אישור מינויו מחדש של מר אבי זיגלמן כדירקטור חיצוני בחברה מיוחדת
לתקופת כהונה שלישית.

√רוב נדרש98.42בעדבעדבעד(א)

2. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על- פי תיקון 20 לחוק 
החברות.

√רוב נדרש85.80בעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

27.08.2013 8,125,0000.05נייס סיסטמס בע"מ 273011

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר דוד קוטסמן כדירקטור בחברה.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר יוסף עצמון כדירקטור בחברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר רימון בן שאול כדירקטור בחברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר יהושע (שוקי) ארליך כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר זאבי ברגמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר לאו אפוטיקר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר ג'וזף (ג'ו) קאוון כדירקטור בחברה.

8. אישור מינויו מחדש של מר דן פאלק כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת 
כהונה חמישית.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

9. אישור מינויה מחדש של גב' יוכבד דביר כדירקטורית חיצונית בחברה, 
לתקופת כהונה שלישית.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)10.אישור הגמול השנתי לו זכאי מר דוד קוטסמן, יו"ר דירקטוריון החברה.

11.אישור הקצאת אופציות לדירקטורים שאינם מנהלים בחברה (כולל 

דירקטורים חיצוניים) בגין שנת 2013.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

12.אישור מענק שנתי והקצאת אופציות למר זאבי ברגמן המכהן כמנכ"ל 

ודירקטור בחברה, בגין שנת 2013.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

13.אישור מתן מענק פרישה מיוחד בסך של 100 אלף דולר למר רון 

גוטלר, יו"ר דירקטוריון החברה לשעבר.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)14.אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון 20 לחוק החברות.

15.מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון 

מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)16.דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.

בזק החברה הישראלית לתקשורת 
בע"מ 230011

16,086,0380.05 27.08.2013

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור חלוקת דיבידנד שוטף.מיוחדת

29.08.2013 20,9660.21אלביט הדמיה בע"מ 1107226

18:00

1. דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום קרן וריבית למחזיקי אגרות אג"ח ה
החוב.

ללא חוות 
דעת

√רוב נדרש100.00בעדבעד

01.09.2013 685,3300.30כור תעשיות בע"מ 6490312

12:30

ללא חוות 1. אישור ביצוע מוקדם מלא של אגרות החוב ותיקון שטר הנאמנות.אג"ח ח
דעת

√94.56רוב נדרשבעדבעד

01.09.2013 327,5601.87כור תעשיות בע"מ 6490353

12:30

ללא חוות 1. אישור ביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב ותיקון שטר הנאמנות.אג"ח ט
דעת

√99.66רוב נדרשבעדבעד

01.09.2013 54,1270.31כור תעשיות בע"מ 6490361

12:30

ללא חוות 1. אישור ביצוע פידיון מוקדם מלא ותיקון שטר הנאמנות.אג"ח י
דעת

√100.00רוב נדרשבעדבעד

02.09.2013 1,038,7700.04וילאר אינטרנשיונל בע"מ 416016

10:00

√רוב נדרש64.58בעדנגדנגד(א)1. אישור תנאי העסקתו בחברה של מר מתן טיסר.מיוחדת

2. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה 
ביום .31.12.2012

√רוב נדרשרוב נדרשבעדדיוןדיון(א)

.3 .3 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד זיו 
האפט רואי חשבון, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אלי ויינברג כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר שלמה טיסר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר אברהם בורג כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר רמי דותן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר דוד מימון כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויה מחדש של גב' מיכל טיסר כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרש54.02בעדנגדנגד(א)10.אישור מדיניות תגמול של החברה.

02.09.2013 2,357,3220.08כלל תעשיות בע"מ 608018

10:30

1. אישור הסמכת חברת הניהול להעניק בנוסף על שירותי יו"ר פעיל, מיוחדת
שירותים (באמצעות מר אבי פישר) גם כמנכ"ל החברה לתקופה של עד 

שישה חודשים, בלא תמורה נוספת.

√87.99רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

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

√77.04רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

אפריקה ישראל מגורים בע"מ 
1097948

614,5020.34 02.09.2013

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.מיוחדת

2. אישור מינויים מחדש של ה"ה אברהם נובוגרוצקי, אבינדב גרינשפון, 
מנשה שגיב, רונן גינזבורג, אמיר דורון וגב' שרונה חריש כדירקטורים 

בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

3. אישור מינויו מחדש של משרד דלויט בריטמן אלמגור זהר כמשרד רואי 
חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. אישור ואשרור את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי 
משרה של החברה ושל חברות הבת שלה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

5. אישור התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס בע"מ, 
בעלת השליטה בחברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

03.09.2013 00.71פלג ניא 401018

10:00

√מבוטלתמבוטלתנגדנגד(א)1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה.מבוטלת

√מבוטלתמבוטלתנגדנגד(א)2. אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם הניהול.

03.09.2013 797,9830.08אבוג'ן בע"מ 1105055

17:00

הורד נגדנגד(א)1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה.מיוחדת
מסדר 

היום

√

הורד נגדנגד(א)2. אישור מינויו של מר זיו קופ כדירקטור בחברה.
מסדר 

היום

√

3. אישור החלת המנגנון להקצאת אופציות על הדירקטור הממונה, מר זיו 
קופ, רטרואקטיבית מיום 10 ביולי ,2013 לרבות אישור הצעה פרטית 

מהותית למר זיו קופ.

הורד נגדנגד(א)
מסדר 

היום

√

4. אישור כתב פטור ושיפוי לדירקטור הממונה, מר זיו קופ, רטרואקטיבית 
נכון ליום 10 ביולי.2013 ,

הורד נגדנגד(א)
מסדר 

היום

√

5. אישור כיסוי ביטוחי לדירקטור הממונה, מר זיו קופ, רטרואקטיבית נכון 
ליום 10 ביולי.2013 ,

הורד נגדנגד(א)
מסדר 

היום

√

הורד נגדנגד(א)6. אישור מינויו של מר עקיבא מוזס כדירקטור בחברה.
מסדר 

היום

√

7. אישור החלת המנגנון להקצאת אופציות על הדירקטור הממונה, מר 
עקיבא מוזס, רטרואקטיבית מיום 10 ביולי ,2013 לרבות אישור הצעה 

פרטית מהותית למר עקיבא מוזס.

הורד נגדנגד(א)
מסדר 

היום

√

8. אישור כתב פטור ושיפוי לדירקטור הממונה, מר עקיבא מוזס, 
רטרואקטיבית נכון ליום 10 ביולי.2013 ,

הורד נגדנגד(א)
מסדר 

היום

√

9. אישור כיסוי ביטוחי לדירקטור הממונה, מר עקיבא מוזס, רטרואקטיבית 
נכון ליום 10 ביולי.2013 ,

הורד נגדנגד(א)
מסדר 

היום

√



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

10.אישור מינוי מחדש של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני מומחה 

בחברה.
√99.67רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

11.אישור המשך תחולת המנגנון המתחדש להקצאת אופציות לדירקטורים 

בחברה על הדירקטור החיצוני הממונה מחדש, ד"ר מיכאל אנגל.
הורד נגדנגד(א)

מסדר 
היום

√

12.אישור מינוי מחדש של ד"ר כנרת לבנת סויצקי כדירקטורית חיצונית 

בעלת כשירות מקצועית בחברה.
√99.67רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

13.אישור המשך תחולת המנגנון המתחדש להקצאת אופציות לדירקטורים 

בחברה על הדירקטורית החיצונית הממונה מחדש, ד"ר כנרת לבנת סויצקי.
הורד נגדנגד(א)

מסדר 
היום

√

14.הצעה פרטית מהותית על פיה יוקצו אופציות למנכ"ל ונשיא החברה, 

מר עופר חביב.
√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדנגד(א)

דור אלון אנרגיה בישראל (1988) 
בע"מ 1093202

554,7450.36 03.09.2013

10:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתנגד(א)1. אישור מדיניות התגמול של החברה.מבוטלת

03.09.2013 12,548,5010.03החברה לישראל בע"מ 576017

11:00

√מבוטלתמבוטלתנגדנגד(א)1. אישור מדיניות התגמול של החברה.מבוטלת

03.09.2013 5,886,9770.05פז חברת הנפט בע"מ 1100007

10:00

√רוב נדרש81.31בעדבעדבעד(א)1. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה.מיוחדת

2. בכפוף לאישור סעיף 1 לעיל, לאשר תיקון להסכם ההעסקה של המנכ"ל 
ביחס למענק השנתי ולאשר מענק רב שנתי למנכ"ל בגין תקופה של שלוש 

שנים (2016-2014) בהתאם לתנאים שנקבעו במדיניות התגמול.

√רוב נדרש76.71בעדבעדבעד(א)

03.09.2013 8,560,7240.04גזית-גלוב בע"מ 126011

11:00

1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובחות דעת רו"ח המבקר ליום 31 מיוחדת
בדצמבר 2012.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר 
כרואה חשבון מבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

√רוב נדרש98.98בעדבעדבעד(א)

3. אישור מינויו מחדש של מר חיים כצמן, יו"ר דירקטוריון החברה, 
כדירקטור בחברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

4. אישור מינויו מחדש של מר אריה מינטקביץ, כמ"מ יו"ר דירקטוריון 
החברה, כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון 20 לחוק החברות.

√רוב נדרש74.77בעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של פרופ' יאיר אורגלר כדירקטור חיצוני בחברה.

√רוב נדרש82.55בעדבעדבעד(א)7. אישור עדכון תנאי העסקתו של מר אהרון סופר, מנכ"ל החברה.

8. אישור תנאי כהונתו של מר אריה מינטקביץ, מ"מ יו"ר דירקטוריון 
החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

בזק החברה הישראלית לתקשורת 
בע"מ 230011

16,245,0000.05 03.09.2013

11:00

√רוב נדרש87.29בעדבעדבעד(א)1. אישור מדיניות התגמול של החברה.מיוחדת

03.09.2013 6,687,2590.08אלביט מערכות בע"מ 1081124

15:00

1. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על- פי תיקון 20 לחוק מבוטלת
החברות.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתנגד(א)

03.09.2013 2,516,9330.13אורמת תעשיות בע"מ 260018

11:00

√98.80רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר יקי ירושלמי כדירקטור חיצוני בחברה.מיוחדת

√99.48רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה.

03.09.2013 152,2660.04גולן מוצרי פלסטיק בע"מ 1091933

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)2. אישור מינויו מחדש של יונתן מלמד כדירקטור בחברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר יהודה כהן כדירקטור בחברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אורי שובל כדירקטור בחברה



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה
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(ג)

תמיכה 
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(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויה מחדש של גב' שרה פרקר כדירקטורית בחברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. מינויו לראשונה של מר דורון סטניצקי כדירקטור בלתי תלוי בחברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. מינויו לראשונה של מר תמיר מייזלס כדירקטור בחברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)8. מינויו לראשונה של גב' מעין כצנלסון כדירקטורית בחברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)9. מינויו לראשונה של מר יעקב שן כדירקטור בחברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)10.מינויו לראשונה של מר חיים להט כדירקטור בחברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)11.מינויו לראשונה של מר צור אלון כדירקטור בחברה

12.מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון 

מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

הורד נגדנגד(א)13.אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ שער הגולן בהסכם שכירות
מסדר 

היום

√

√רוב נדרש59.50בעדבעדבעד(א)14.אישור מדיניות תגמול של החברה

03.09.2013 1,318,2530.06בבילון בע"מ 1101666

10:00

√60.86רוב נדרשבעדנגדנגד(א)1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה.מיוחדת

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ 
1081165

5,796,9240.04 03.09.2013

10:00

1. אישור מינויו מחדש של מר יגאל בר יוסף כדירקטור חיצוני בחברה, מיוחדת
לתקופת כהונה שלישית.

√רוב נדרש99.76בעדבעדבעד(א)

2. אישור מינויו של מר שלמה אליהו בעל השליטה בחברה, ליו"ר 
דירקטוריון החברה, החל מיום 1 באוקטובר 2013.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

03.09.2013 2,619,4740.13אורמת תעשיות בע"מ 260018

10:30

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום .31.12.2012שנתית

2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון קסלמן וקסלמן, כמשרד רואה 
החשבון המבקר של החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

08.09.2013 1,172,8320.10מבטח שמיר אחזקות בע"מ 127019

10:00

√מבוטלתמבוטלתדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים 2012.מבוטלת

2. אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה.

√מבוטלתמבוטלתנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה.

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר אלכסנדר ליפשיץ כדירקטור בחברה.

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר עופר גלזר כדירקטור בחברה.

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר דוד שוורץ כדירקטור בחברה.

√מבוטלתמבוטלתנגדנגד(א)8. אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון 20 לחוק החברות.

09.09.2013 6,370,6400.10בנק דיסקונט לישראל בע"מ 691212

11:00

1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה מיוחדת
ביום 31 בדצמבר 2013.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור דיבידנד ביניים לבעלי מניות בכורה כדיבידנד סופי.

3. אישור מינויים מחדש של משרדי רואה החשבון זיו האפט וסומך חייקין 
כרואה חשבון מבקרים משותפים של הבנק, והסמכת הדירקטוריון לקבוע 

את שכרם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)4. דיווח על שכרם של רואה החשבון המבקרים של הבנק לשנת 2012.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

5. אישור מינויו מחדש של ד"ר יוסי בכר, יו"ר הדירקטוריון הבנק, כדירקטור 
בבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר אליעזר גונן כדירקטור בבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר חורחה ספרן כדירקטור בבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר-יצהר כדירקטור בבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר ריצ'רד מוריס רוברטס כדירקטור בבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)10.אישור מינויה מחדש של גב' עליזה רוטברד כדירקטורית בבנק.

11.אישור מינויו מחדש של מר אילן כהן כדירקטור חיצוני בבנק בהתאם 

להוראה 301 לניהול בנקאי תקין.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

12.אישור מינויו מחדש של מר יהלי שפי כדירקטור חיצוני בבנק בהתאם 

להוראה 301 לניהול בנקאי תקין.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

הורד בעדבעד(א)13.אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון 20 לחוק החברות.
מסדר 

היום

√

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)14.אישור תיקון תקנון הבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)15.אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בבנק.

16.אישור תיקון תנאי הכהונה וההעסקה של מר  יוסי בכר, יו"ר דירקטוריון 

הבנק, בנושא גילום מס בגין הרכב.
הורד בעדבעד(א)

מסדר 
היום

√

09.09.2013 3,494,1040.05דלק מערכות רכב בע"מ 829010

10:00

1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה מיוחדת
ביום 31 בדצמבר 2013.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר לרואה חשבון 
מבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של 

החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על- פי תיקון 20 לחוק 
החברות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

09.09.2013 1,133,1790.03בנק אגוד לישראל בע"מ 722314

12:00

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)1. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה.מבוטלת

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)2. אישור תוכנית מענקים ליו"ר דירקטוריון הבנק.

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)3. אישור תוכנית מענקים למנכ"ל הבנק.

09.09.2013 55,9950.28נעמן גרופ (נ.ו) בע"מ 1083575

10:30

1. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על - פי תיקון 20 לחוק מבוטלת
החברות.

√מבוטלתמבוטלתנגדנגד(א)

09.09.2013 276,5880.53אלביט הדמיה בע"מ 1106996

12:00

ללא חוות 1. דחיית מועדים.אג"ח ד
דעת

√100.00רוב נדרשבעדבעד

ללא חוות 2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים.
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעד

10.09.2013 1,603,1580.01רבוע כחול נדל"ן בע"מ 1098565

14:00

√מבוטלתמבוטלתנגדנגד(א)1. אישור מדיניות התגמולמבוטלת

10.09.2013 1,109,9840.05חלל-תקשורת בע"מ 1092345

14:00

√87.49רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון 20 לחוק החברות.מיוחדת

√92.99רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור הקצאה של כ-162.5 אלף אופציות למר דוד פולק, מנכ"ל החברה.

3. אישור הקצאה של כ-108 אלף אופציות למר יצחק שניברג, משנה 
למנכ"ל החברה.

√92.99רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. אישור יעדי תגמול למענק שנתי מותנה ביצועים בגין שנת 2013 למר 
דוד פולק, מנכ"ל החברה.

√91.18רוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ 
1104280

794,4710.05 10.09.2013

12:00

.1 .1 אישור מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה מיוחדת
בחברה.

√74.24רוב נדרשבעדנגדבעד(א)

10.09.2013 1,588,1820.11אלקטרה בע"מ 739037

12:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתנגד(א)1. אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון 20 לחוק החברות.מבוטלת

10.09.2013 3,108,4840.05שופרסל בע"מ 777037

13:00

√76.98רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מדיניות התגמול של החברהמיוחדת

√76.53רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור תוכנית המענק השנתי למנכ"ל החברה, מר איציק אברכהן.

√67.38רוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מענק בגין שנת 2112 למנכ"ל החברה, מר איציק אברכהן.

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ 
224014

3,688,1860.07 10.09.2013

12:00

1. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על- פי תיקון 20 לחוק מיוחדת
החברות.

√74.44רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל 
בע"מ 593038

5,555,2740.03 10.09.2013

10:00

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון 20 לחוק החברות.מבוטלת

מג'יק תעשיות תכנה בע"מ 
1082312

874,4920.12 11.09.2013

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברהשנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויה מחדש של גב' נעמית סלומון כדירקטורית בחברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל זעירא כדירקטור בחברה.

הורד נגד(א)4. אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון 20 לחוק החברות.
מסדר 

היום

הורד 
מסדר 

היום

√

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור תיקון תוכנית האופציות של החברה משנת 2007

6. אישור תנאי כהונתה של גב' נעמית סלומון המועמדת לכהונה מחדש 
כדירקטורית בחברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

7. מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012

אנגל משאבים ופיתוח בע"מ 
771014

19,8190.04 11.09.2013

10:00

√רוב נדרשבעדבעד(א)1. מינויו מחדש של מר אהרן הילדסהימר כירקטור חיצוני בחברהמיוחדת

11.09.2013 13,715,9490.02קבוצת עזריאלי בע"מ 1119478

10:00

√רוב נדרש74.18בעדבעדבעד(א)1. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה על פי תיקון 20 לחוק החברות.מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר דוד עזריאלי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויה מחדש של גב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה. הרוב

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר שרון עזריאלי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויה מחדש של גב' נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויה מחדש של גב' ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה.

9. אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון ברייטמן אלמגור כמשרד 
רואה החשבון המבקר של החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

11.09.2013 11,698,2880.04קבוצת דלק בע"מ 1084128

10:00

√80.47רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון 20 לחוק החברות.מיוחדת



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√73.86רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור הענקת מענק בגין שנת 2012 למר אסי ברטפלד, מנכ"ל החברה.

11.09.2013 3,003,3040.09הפניקס אחזקות בע"מ 767012

16:00

1. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על- פי תיקון 20 לחוק מיוחדת
החברות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

11.09.2013 3,466,6750.03פרוטרום תעשיות בע"מ 1081082

12:00

√מבוטלתמבוטלתדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום .31.12.2012מבוטלת

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר ג'ון פרבר כדירקטור בחברה.

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)3. אישור מינויה מחדש של גב' מאיה פרבר כדירקטורית בחברה.

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)4. אישור מינויה מחדש של גב' סנדרה פרבר כדירקטורית בחברה

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר מהנב האבדהאלדן כדירקטור בחברה.

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר גיל ליידנר כדירקטור בחברה.

7. אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון קסלמן וקסלמן כמשרד רואה 
החשבון המבקר של החברה.

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)

√מבוטלתמבוטלתנגדנגד(א)8. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה על פי תיקון 20 לחוק החברות.

9. אישור רכישת פוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה שאינם מבעלי 
השליטה או קרובו.

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)

12.09.2013 1,401,2900.08חברה לנכסים ולבנין בע"מ 699017

12:00

√75.24רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מדיניות התגמול של החברה.מיוחדת

√76.71רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור תוכנית המענק השנתי למנכ"ל החברה, גב' סגי איתן.

√76.67רוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור השלמת מענק בגין שנת 2012 למנכ"ל החברה.

12.09.2013 3,871,8190.04סלקום ישראל בע"מ 1101534

16:00

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

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

12.09.2013 433,5320.05סרגון נטוורקס בע"מ 1085166

12:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)1. אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון 02 לחוק החברותשנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)2. אישור מענק כספי ותגמול הוני למנכ"ל החברה עבור שנת 2013.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור שינוי תנאי כהונתו של מר יוסף עצמון דירקטור בחברה

4. מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)5. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.

אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ 
5010129

918,0730.14 12.09.2013

12:00

1. אישור מדיניות תגמול - אישור מדיניות התגמול של החברה, בהתאם מבוטלת
להוראות סעיף 267א לחוק החברות.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתנגד(א)

12.09.2013 848,8750.07מיטב דש השקעות בע"מ 1081843

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.מיוחדת

2. מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר אלי ברקת כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר צבי סטפק כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר אבנר סטפק כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר אבי באשר כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר אילן גרינבוים כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר אריה נחמיאס כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)10.אישור מינויו מחדש של מר יוסי קוצ'יק כדירקטור בחברה.

11.אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של מר דוד ברוך כדירקטור 

בחברה.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדנגד(א)

√רוב נדרש96.70בעדבעדבעד(א)12.אישור מינויו מחדש של מר יעקב גולדמן כדירקטור חיצוני בחברה.

√רוב נדרש84.26בעדבעדבעד(א)13.אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון 20 לחוק החברות.

√רוב נדרש94.08בעדבעדבעד(א)14.אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אילן רביב, מנכ"ל החברה.

12.09.2013  17,785,7630.10בנק לאומי לישראל בע"מ 604611

9:00 
√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)1. אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון 20 לחוק החברות.מבוטלת

2. אישור תוכנית מענקים ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל הראשי של הבנק, 
בהתאם להוראות מדיניות התגמול של הבנק.

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)

3. אישור עדכון תנאי העסקה של המנכ"ל הראשי של הבנק, בהתאם 
להוראות מדיניות התגמול של הבנק.

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)4. אישור תיקון תקנון הבנק.

5. אישור תיקון כתבי שיפוי אשר הוענקו לדירקטורים והמנכ"ל הראשי 
בבנק, בהתאם להוראות מדיניות התגמול של הבנק.

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)

6. אשרור מינויו של מר חיים סאמט כדירקטור חיצוני בבנק בהתאם 
להוראות חוק החברות.

√מבוטלתמבוטלתבעדבעד(א)

12.09.2013 22,783,3270.11בנק הפועלים בע"מ 662577

10:00

1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הבנק לשנה מיוחדת
שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2012 ובדוח הדירקטוריון על מצב עסקי 

הבנק ליום 31 בדצמבר 2012.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. אישור מינוי מחדש של רואי החשבון זיו האפט, רואי חשבון ושל סומך 
חייקין, רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של הבנק עד תום האסיפה 

הכללית השנתית הבאה של הבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

הורד בעדבעד(א)3. אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה של הבנק.
מסדר 

היום

√

4. אישור מינויה מחדש של גב' מלי ברון כשהיא נחשבת ל"דירקטורית 
חיצונית" כמשמעות ביטוי זה בהוראת ניהול בנקאי תקין 301.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

5. אישור מינוי מחדש של מר יעקב פאר כשהוא נחשב ל"דירקטור חיצוני" 
כמשמעות ביטוי זה בהוראת ניהול בנקאי תקין 301

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

12.09.2013 1,447,6180.07ביג מרכזי קניות בע"מ 1097260

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 280מיוחדת

2. אישור מינויו מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון 
המבקר ואישור שכרו לשנת 2012.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר יהודה נפתלי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר רון נפתלי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של איתן בר זאב כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויה מחדש של גב' מזל כהן בהארי כדירקטורית בחברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר עזריאלי גונן כדירקטור חיצוני בחברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויה לראשונה של גב' שרון שוופי כדירקורית חיצונית בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

הורד נגדנגד(א)9. אישור מדיניות התגמול של החברה על פי תיקון 20 לחוק החברות.
מסדר 

היום

√

פורמולה מערכות (1985)בע"מ 
256016

1,259,9280.12 12.09.2013

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר מרק פנק כדירקטור בחברה.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר רפאל קוזולבסקי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויה מחדש של גב' דפנה כהן כדירקטורית בחברה.

הורד נגדנגד(א)4. אישור מדיניות התגמול.
מסדר 

היום

√

5. אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי 
החשבון המבקרים של החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ 
1081165

6,033,9850.04  12.09.2013

9:00 
1. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על- פי תיקון 20 לחוק מיוחדת

החברות.
√רוב נדרש97.45בעדבעדבעד(א)

√רוב נדרש98.00בעדבעדבעד(א)2. אישור מענק שנתי בגין 2013 למנכ"ל.

12.09.2013  04.75קמן אחזקות סדרה ב' 3390135

9:30 
ללא חוות 1. אישור הסכם הפשרה על כל הוראותיו ונספחיו.אג"ח

דעת
טרם בעד

ננעלה 
האסיפה

√רוב נדרש

אזורים-חברה להשקעות בפתוח 
ובבנין בע"מ 715011

702,5730.36 17.09.2013

11:00

1. אישור התגמול החודשי ליו"ר דירקטוריון החברה, מר חיים (הרש) מבוטלת
פרידמן.

√מבוטלתמבוטלתנגדנגד(א)

√מבוטלתמבוטלתנגדנגד(א)2. אישור החזר הוצאות ליו"ר דירקטוריון החברה, מר חיים (הרש) פרידמן.

3. אישור תשלום תגמול בעבור שירותים לדירקטור לשעבר בחברה, מר 
אורי בר.

√מבוטלתמבוטלתנגדנגד(א)

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360043

47,0490.53 17.09.2013

10:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתאין חוו"ד(א)1. לאשר את תיקון הסכם דולפין.מבוטלת

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360167

00.53 17.09.2013

10:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתאין חוו"ד(א)1. לאשר את התיקון הסכם דולפין.מבוטלת

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360076

19,9120.32 17.09.2013

10:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתאין חוו"ד(א)1. לאשר את התיקון להסכם דולפין.מבוטלת

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360175

00.32 17.09.2013

10:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתאין חוו"ד(א)1. לאשר את תיקון הסכם דולפין.מבוטלת

22.09.2013  3,518,6010.05שיכון ובינוי בע"מ 1081942

9:30 
√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון 20 לחוק החברות.נדחית

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור תנאי וכהונה והעסקה של מר עופר קוטלר, מנכ"ל החברה.

3. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר משה לחמני, יו"ר דירקטוריון 
החברה, הכוללים מענקים שנתיים ותגמול הוני.

√√86.39רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

23.09.2013 00.45יורו גלוב בע"מ 1097088

12:00

√רוב נדרש97.93בעדבעדאין חוו"ד(א)1. דחיית מועדים.אג"ח א

√97.93רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים.

29.09.2013 412,8450.06קבוצת סקופ מתכות בע"מ 288019

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר שמואל שילה כדירקטור בחברה.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר מתתיהו דב כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר שלום זינגר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויה מחדש של גב' ארנה ליכטנשטיין כדירקטורית בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

5. אישור מינויו מחדש של משרד קוסט, פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי 
חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור תיקון תקנון החברה.

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ 
1082551

929,2980.35 30.09.2013

10:30

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מדיניות התגמולנדחית

2. אישור תנאי העסקתה של גב' לימור גנות המכהנת כמנכ"ל משותף 
בחברה.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור תנאי כהונתו מחדש של מר דוד ויסמן בעל השליטה בחברה, 
המכהן כמנכ"ל החברה, ומקבל ההחלטות בה.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

30.09.2013 41,3570.07קרדן יזמות (2011) בע"מ 1124478

12:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2012.שנתית

2. אישור מינויו של משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (ארנסט 
יאנג) כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה 

לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אברהם שנור כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר איתן רכטר כדירקטור בחברה.

6. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח לחמש שנים לכיסוי אחריות 
הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

30.09.2013 295,6150.53אלביט הדמיה בע"מ 1106996

12:00

ללא חוות 1. להורות לנאמנים שלא להתנגד לבקשת החברה לאישור הסדר.אג"ח ד
דעת

√רוב נדרשבעדבעד

30.09.2013 21,3200.21אלביט הדמיה בע"מ 1107226

12:00

ללא חוות 1. להורות לנאמנים שלא להתנגד לבקשת החברה לאישור הסדר.אג"ח ה
דעת

√רוב נדרשבעדבעד

30.09.2013 167,0903.73אלביט הדמיה בע"מ 1118629

12:00

ללא חוות 1. להורות לנאמנים שלא להתנגד לבקשת החברה לאישור הסדר.אג"ח ז
דעת

√רוב נדרשבעדבעד

01.10.2013 644,0400.31נטו מ.ע. אחזקות בע"מ 168013

10:00

1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ,2012 שנתית
לרבות דיווח של הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר דוד עזרא כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר עמי גולדין כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר עדי עזרא כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר דוד זרנצ'נסקי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר אריה פלדמן כדירקטור בחברה.

7. מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

01.10.2013 13,2532.03א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190077

10:00

ללא חוות 1. דחיית מועדים.אג"ח ד
דעת

√רוב נדרש100.00בעדבעד

ללא חוות 2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים.
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעד

01.10.2013 02.03א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190184

10:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת1. דחיית מועדים.מבוטלת

02.10.2013 03.07א.פ.ס.ק. תעשיות בע"מ 1091032

12:00

אג"ח 
להמרה א'

ללא חוות 1. עדכון ומתן דיווח על ידי מפרקי החברה.
דעת

√רוב נדרש98.89בעדבעד

02.10.2013 03.07א.פ.ס.ק. תעשיות בע"מ 1125376

12:00

אג"ח א 
חש 

1. להורות לנאמן להודיע למפרקי החברה כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה 
א') של החברה אינם מתנגדים לבקשה למתן הוראות שהוגשה לבית 

ללא חוות 
דעת

√רוב נדרש98.89בעדבעד



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1110378

00.87 02.10.2013

13:00

1. הצגת עמדתו של המפרק האמריקאי בדבר המרצת הפתיחה שהוגשה אג"ח ב
בבית המשפט.

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)
ללא 

√רוב נדרשרוב נדרש

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)2. גיוס כספים למימון הוצאות הנאמן ויועציו.
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)3. מתן הוראות נוספות לנאמן.
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1125624

00.87 02.10.2013

13:00

אג"ח ב 
חש 1/12

1. הצגת עמדתו של המפרק האמריקאי בדבר המרצת הפתיחה שהוגשה 
בבית המשפט.

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)2. גיוס כספים למימון הוצאות הנאמן ויועציו.
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)3. מתן הוראות נוספות לנאמן.
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1127679

00.87 02.10.2013

13:00

אג"ח ב 
חש 1/13

1. הצגת עמדתו של המפרק האמריקאי בדבר המרצת הפתיחה שהוגשה 
בבית המשפט.

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)2. גיוס כספים למימון הוצאות הנאמן ויועציו.
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)3. מתן הוראות נוספות לנאמן.
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

03.10.2013 2,4801.66פרופיט תעשיות בניה בע"מ 549014

11:00

√√99.94רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר מרדכי לניאדו כדירקטור חיצוני בחברה.נדחית

√99.94רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו לראשונה של מר עמית מנצור כדירקטור חיצוני בחברה.

03.10.2013 2,423,4600.08כלל תעשיות בע"מ 608018

14:00

√71.97רוב נדרשבעדנגדנגד(א)1. אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג.נדחית

03.10.2013 749,9980.08קרור אחזקות בע"מ 621011

10:30

√90.63רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון 20 לחוק החברות.מיוחדת

03.10.2013 80,5570.08אלספק הנדסה בע"מ 1090364

10:00

√78.93רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון 20 לחוק החברות.מיוחדת

06.10.2013 1,108,5610.05נייר חדרה בע"מ 632018

10:00

√√64.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מדיניות תגמול החברהנדחית

06.10.2013 1,043,6670.21ריט 1 בע"מ 1098920

10:00

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

√81.50רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√75.83רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם ריט 1 שירותי ניהול בע"מ.

08.10.2013 234,3730.37רימוני תעשיות בע"מ 1080456

10:00

1. דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת מיוחדת
.2012

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. אישור מינוי מחדש של משרד דלויט-ברייטמן-אלמגור זוהר ושות', רואי 
חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה 
של החברה וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לשנת 

.2013

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר יותם רימוני כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר רפי רימוני כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר דני רימוני כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר גדי רימוני כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו של מר עומר ברנע כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו של ד"ר דב רייכמן כדירקטור בחברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו ותנאי כהונתו של מר שמאי וסרמן כדירקטור חיצוני בחברה.

10.אישור התקשרות בהסכם העסקה בין החברה וחברת הבת שלה, 

רימוני פלסט, לבין גב' מיכל רימוני.
√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

11.אישור התקשרות בהסכם העסקה בין החברה וחברת הבת שלה, 

רימוני פלסט, לבין מר אופיר רימוני.
√√99.27רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√√77.89רוב נדרשבעדבעדבעד(א)12.אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון 20 לחוק החברות.

13.אישור הענקת כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לנושאי המשרה בחברה, 

לרבות לנושאי משרה אשר אינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדנגד(א)

14.אישור הענקת כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לנושאי המשרה בחברה, 

לרבות לנושאי משרה אשר הינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם.
√61.71רוב נדרשבעדבעדנגד(א)

08.10.2013 271,7460.57וילי פוד השקעות בע"מ 371013

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.מיוחדת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר צבי ויליגר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר יוסף ויליגר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר שמואל מסנברג כדירקטור בחברה.

5. אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי 
חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

6. אישור מינויו מחדש ותנאי כהונתו של מר ישראל אדלר כדירקטור חיצוני 
בחברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

7. בכפוף לאישור מינויו מחדש של מא ישראל אדלר כדירקטור חיצוני 
בחברה, מוצע לאשר מתן התחייבות לפטור כמקובל בחברה.

√64.85רוב נדרשבעדבעדנגד(א)

08.10.2013 21,3900.21אלביט הדמיה בע"מ 1107226

18:00

1. דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום קרן וריבית למחזיקי אגרות אג"ח ה
החוב סדרה ה'.

ללא חוות 
דעת

√100.00רוב נדרשבעדבעד

08.10.2013 2,100,7910.03גיוון אימג'ינג בע"מ 1086537

16:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)1. אישור תשלום בונוס לנשיא ומנכ"ל החברה בגין שנת 2012.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדנגד(א)2. אישור תשלום מענק הוני לנשיא ומנכ"ל החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון 20 לחוק החברות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור שינוי בתגמול המשולם לדירקטורים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור תוכנית מענקים לנשיא ומנכ"ל החברה לשנת 2013.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור שינוי תנאי העסקתו של נשיא ומנכ"ל החברה.

לידר החזקות והשקעות בע"מ 
318014

56,5510.01 09.10.2013

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.מיוחדת

2. מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלויג כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר יקותיאל גביש כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר כתריאל דן לוין כדירקטור חיצוני בחברה.

√77.58רוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון 20 לחוק החברות.

8. אישור התקשרותה של החברה בהסכם העסקה עם מר יצחק אפלויג, 
יו"ר דירקטוריון החברה.

√87.88רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ 
1081165

5,541,9520.04 10.10.2013

13:00

1. אישור התקשרות חברת מגדל ביטוח בע"מ, חברה בת של החברה נדחית
(בבעלות מלאה) בעסקה עם אליהו חברה לביטוח בע"מ, בעלת השליטה 

√98.23רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור מענק שנתי (יחסי) בגין שנת 2013 למר אהרון פוגל, יו"ר 
דירקטוריון החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√79.80רוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מענק פרישה למר אהרון פוגל, יו"ר דירקטוריון החברה.

סאנפלאואר השקעות מתחדשות 
בע"מ 1098755

290,1710.38 10.10.2013

11:00

1. אישור התקשרות החברה בפוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה מיוחדת
בחברה.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

2. אישור הארכת תנאי ההעסקתה של גב' אורלי כירם, כמנכ"לית בחברה, 
לתקופה של שישה חודשים.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרש97.34בעדבעדבעד(א)3. אשרור המענק שניתן לגב' כירם בגין שנת 2012 על סך 100 אלף ש"ח.

13.10.2013  632,1580.37קרדן אן.וי1105535 .

9:00 
ללא חוות 1. מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב.אג"ח א

דעת
√רוב נדרש87.00בעדבעד

ללא חוות 2. מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב.
דעת

נבחרה נגד
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

3. בחירת מספר וזהות חברי הנציגות המשותפת: נציגות המונה שני 
חברים.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 4. נציגות המונה שלושה חברים.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 5. נציגות המונה ארבעה חברים.
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד

ללא חוות 6. נציגות המונה חמישה חברים.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

7. זהות חברי הנציגות: מינוי פסגות בית השקעות באמצעות מר גיל 
לופוביץ לנציגות.

ללא חוות 
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד

8. מינוי אלטשולר שחם גמל ופנסיה באמצעות עוד יוני אופיר ואו רו"ח ארז 
טל לנציגות

ללא חוות 
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד

ללא חוות 9. מינוי מיטב דש גמל ופנסיה לנציגות.
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד

ללא חוות 10.מינוי כלל חברה לביטוח באמצעות מר מרדכי משיטה לנציגות.
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד

ללא חוות 11.מינוי עו"ד הולנדי.
דעת

√רוב נדרש91.00בעדבעד

ללא חוות 12.זהות עו"ד.
דעת

הורד 
מסדר 

הורד 
מסדר 

√

13.10.2013  835,9980.68קרדן אן.וי1113034 .

9:00 
ללא חוות 1. מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב.אג"ח ב

דעת
√רוב נדרש90.31בעדבעד

ללא חוות 2. מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב.
דעת

נבחרה נגד
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

3. בחירת מספר וזהות חברי הנציגות המשותפת: נציגות המונה שני 
חברים.

ללא חוות 
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 4. נציגות המונה שלושה חברים.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 5. נציגות המונה ארבעה חברים.
דעת

√רוב נדרש77.76בעדבעד

ללא חוות 6. נציגות המונה חמישה חברים.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

7. זהות חברי הנציגות:מינוי פסגות בית השקעות באמצעות מר גיל לופוביץ 
לנציגות.

ללא חוות 
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

8. מינוי אלטשולר שחם גמל ופנסיה באמצעות עוד יוני אופיר ואו רו"ח ארז 
טל לנציגות

ללא חוות 
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד

ללא חוות 9. מינוי מיטב דש גמל ופנסיה לנציגות.
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד

ללא חוות 10.מינוי כלל חברה לביטוח באמצעות מר מרדכי משיטה לנציגות.
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד

ללא חוות 11.מינוי עו"ד הולנדי.
דעת

√רוב נדרש92.76בעדבעד

ללא חוות 12.זהות עו"ד הולנדי.
דעת

הורד 
מסדר 

הורד 
מסדר 

√

13.10.2013 04.81קנית השלום סדרה א'1093533 .

10:00

ללא חוות 1. אישור החלטה לתיקון שטר הנאמנות.אג"ח
דעת

√רוב נדרש100.00בעדבעד

13.10.2013 87,7251.14דורסל (ב.א.ז.) בע"מ 1096676

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר דן אלון כדירקטור בחברהשנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בחברה

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר אורי מאיר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר ארז בוגנים כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר אייל בוגנים כדירקטור בחברה.

6. אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי חשבון 
מבקרים של

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)7. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 102

14.10.2013 138,6940.04מדטכניקה בע"מ 253013

11:00

1. אישור מינויו לראשונה ותנאי כהונתו של מר מוריס (משה) בניסטי מיוחדת
כדירקטור חיצוני בחברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

14.10.2013 243,6580.03אספן גרופ בע"מ 313015

11:00

√מבוטלתמבוטלתנגדנגד(א)1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון 20 לחוק החברות.מבוטלת

2. אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת 2013 למנכ"ל החברה, מר אילן 
גיפמן, בהתאם לתוכנית התגמול.

√מבוטלתמבוטלתנגדנגד(א)

3. אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת 2013 ליו"ר דירקטוריון החברה, מר 
גיא פרג, בהתאם לתוכנית התגמול.

√מבוטלתמבוטלתנגדנגד(א)

14.10.2013 289,2730.53אלביט הדמיה בע"מ 1106996

12:00

ללא חוות 1. דחיית מועדים.אג"ח ד
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד

ללא חוות 2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים.
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעד

14.10.2013 291,2870.53אלביט הדמיה בע"מ 1106996

14:00

ללא חוות 1. להסכים או להתנגד.אג"ח ד
דעת

√רוב נדרש93.91בעדבעד

14.10.2013 21,3840.21אלביט הדמיה בע"מ 1107226

14:00

ללא חוות 1. להסכים או להתנגד להסדר.אג"ח ה
דעת

√82.75רוב נדרשבעדבעד

14.10.2013 167,9303.73אלביט הדמיה בע"מ 1118629

14:00

ללא חוות 1. להסכים או להתנגד להסדר.אג"ח ז
דעת

√87.70רוב נדרשבעדבעד

15.10.2013 00.71פלג ניא 401018

10:00

√רוב נדרש55.82בעדבעדבעד(א)1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון 20 לחוק החברות.מיוחדת

√רוב נדרש55.82בעדבעדבעד(א)2. אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם הניהול.

17.10.2013 1,203,2810.10מבטח שמיר אחזקות בע"מ 127019

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים 2012.מיוחדת

2. אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרש99.72בעדבעדבעד(א)

√רוב נדרש99.50בעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרש98.91בעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר אלכסנדר ליפשיץ כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרש93.22בעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר עופר גלזר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרש99.51בעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר דוד שוורץ כדירקטור בחברה.

√רוב נדרש92.10בעדבעדבעד(א)8. אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון 20 לחוק החברות.

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1103282

124,6730.47 17.10.2013

16:00

1. להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אפריקה ישראל מבוטלת
בעד/נגד ההצעה.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1103290

37,1523.72 17.10.2013

16:00

1. להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אפריקה ישראל מבוטלת
בעד/נגד ההצעה.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1108620

460,4581.20 17.10.2013

16:00

1. להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אפריקה ישראל מבוטלת
בעד/נגד ההצעה.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת

חברת פרטנר תקשורת בע"מ 
1083484

4,185,8040.03 17.10.2013

10:00

1. אישור הסכם זכויות רישום בין החברה לבין ס.ב. ישראל טלקום בע"מ שנתית
tnemeergA sthgiR noitartsige.R

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון 20 לחוק החברות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר שלמה רודב.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אילן בן דב.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אדם צז'נוף.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר פרד גלוקמן.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר סומיט ג'איסינגהאני.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר יואב רובינשטיין.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אריה סבן.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)10.אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר יהל שחר.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)11.אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אלון שליו.

אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ 
387019

2,059,9700.05 20.10.2013

15:30

√√98.16רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון 20 לחוק החברות.נדחית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר אלפרד אקירוב כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של ד"ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור בחברה.

4. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)5. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.

אפריקה ישראל נכסים בע"מ 
1091354

1,286,5970.08 21.10.2013

11:30

√√97.33רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מדיניות תגמול החברה.נדחית

22.10.2013 04.69דוראה סדרה ד' 3720117

10:00

ללא חוות 1. אישור הרולינג.אג"ח
דעת

טרם בעד
ננעלה 
התקי

√רוב נדרש

22.10.2013 144,8860.04גולן מוצרי פלסטיק בע"מ 1091933

11:00

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ שער הגולן בהסכם שכירותמיוחדת



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

22.10.2013 333,4380.04לידר שוקי הון בע"מ 1096106

11:00

1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית לאחריות מיוחדת
דירקטורים ונושאי משרה וביטוח אחריות מקצועית, בחברה ובחברות 

הבנות שלה (למעט ילין לפידות החזקות בע"מ והחברות הבנות שלה), 
שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

אפריקה ישראל מגורים בע"מ 
1097948

606,5140.34 22.10.2013

12:00

1. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על- פי תיקון 20 לחוק נדחית
החברות.

√√98.40רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√99.81רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור תשלום מענק בגין שנת 2012 למר אורן הוד, מנכ"ל החברה.

√√98.40רוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור תכנית מענקים לשנת 2013 למר אורן הוד, מנכ"ל החברה.

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ 
224014

3,476,1830.07 23.10.2013

12:00

1. אישור מינויה מחדש של גב' שולה בנדל כדירקטורית חיצונית בחברה מיוחדת
לתקופת כהונה שלישית.

√99.82רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. לאשר כי ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה לשנת 2014-
,2013 יכלול תנאי נוסף.

√98.38רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

23.10.2013 19,156,1660.10בנק לאומי לישראל בע"מ 604611

10:00

1. דיון בדוחות הכספיים ובדינים והחשבונות של הדירקטורים ושל רואי שנתית
החשבון המבקרים לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2012.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. אישור בחירתם מחדש של רואי החשבון המבקרים סומך חייקין וקוסט 
פורר גבאי את קסירר והסמכת ועדת הביקורת של הדירקטוריון לקבוע את 

שכרם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור מינויו מחדש של מר מר דוד ברודט, יו"ר דירקטוריון, הבנק 
כדירקטור בבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)4. אישור מינויו  מחדש של מר מר משה דברת כדירקטור בבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)5. אישור מינויו  מחדש של מר מר יואב נרדי כדירקטור בבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)6. אישור מינויה לראשונה של גב'  אביה אלף כדירקטורית בבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנמנעאין חוו"ד(א)7. אישור מינויה לראשונה של גב'  אתי לנגרמן  כדירקטורית בבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנמנעאין חוו"ד(א)8. אישור מינויה לראשונה של גב' נורית סגל  כדירקטורית בבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)9. אישור מינויו לראשונה של מר מוחמד סייד-אחמד כדירקטור בבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)10.אישור מינויו לראשונה של מר פינחס בראל בוכריס כדירקטור בבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)11.אישור מינויו לראשונה של מר שי חרמש כדירקטור בבנק.

√84.21רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)12.אישור מינויה מחדש של גב' גבריאלה שלו כדירקטורית חיצונית בבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)13.אישור מינויו לראשונה של מר אבי בזורה כדירקטור חיצונית בבנק.

14.אישור ההחלטות בדבר אשור מילוי תפקיד ובדבר גילוי ע"י נושאי 

משרה לפי הנוסח שיוצג בפני האסיפה.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

15.אישרור ההחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ביום 1 באוגוסט 2012 

בדבר מינויו של מר חיים סאמט כדירקטור חיצוני בבנק לפי סעיף 239 
לחוק החברות, בשים לב למידע הנוסף שהובא בפני האסיפה הכללית 

ולהחלטת ועדת הביקורת של הבנק מיום 11 באפריל 2013.

√98.23רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

23.10.2013 9,089,9460.07בנק מזרחי טפחות בע"מ 695437

10:00

1. אישור מינויה לראשונה של גב' אסנת רונן כדירקטורית חיצונית בבנק, מיוחדת
בהתאם להוראות חוק החברות.

√99.03רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור מינויו מחדש של מר יוסף שחק כדירקטור חיצוני בבנק, בהתאם 
להוראת ניהול בנקאי תקין 301.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ 
7560048

167,9501.59  23.10.2013

9:00 
√רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. אישור השתתפות סדרה ב' בנציגות המשותפת.אג"ח ב



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ 
7560071

55,7720.03  23.10.2013

9:00 
1. לחזור ולאשר את השתתפותה של (סדרה ד') בנציגות המשותפת לכלל אג"ח ד

סדרות אגרות החוב של הסדרה.
√רוב נדרש75.80בעדבעדאין חוו"ד(א)

23.10.2013 03.83משכנות כלל סדרה א'1098912 .

12:00

ללא חוות 1. עדכון לגבי מחלוקת ששררה בין החברה והנאמן.אג"ח
דעת

נעילה דיון
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

2. הצעת החברה לביצוע פירעון מוקדם של התשלום האחרון של אגרות 
החוב.

ללא חוות 
דעת

נעילה דיון
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

3. דיון בקשר עם אי עמידת החברה בתנאי 2.61 לשטר הנאמנות לרבות 
בקשה לפיצוי.

ללא חוות 
דעת

נעילה דיון
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 4. דיון בקשר עם הצעת החברה לביצוע פירעון מוקדם.
דעת

נעילה דיון
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

אזורים-חברה להשקעות בפתוח 
ובבנין בע"מ 715011

693,7300.36 24.10.2013

11:00

1. אישור התקשרות בהסכם למתן שירותים בין חברה בת של החברה לבין מבוטלת
מר ג'ק  קליין, חתנו של בעל השליטה.

√מבוטלתמבוטלתנגדנגד(א)

√מבוטלתמבוטלתנגדנגד(א)2. אישור מתן כתב שיפוי ליו"ר דירקטוריון החברה, מר הרשי פרידמן.

לפידות חברת מחפשי נפט לישראל 
בע"מ 642017

271,6200.32 27.10.2013

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.שנתית

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר יעקב לוקסנבורג כדירקטור בחברה.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר עמוס מר חיים כדירקטור בחברה.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר יצחק כהן כדירקטור בחברה.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויה מחדש של גב' שלומית קסירר כדירקטורית בחברה.

√√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר אודי אמיר כדירקטור חיצוני בחברה.

√√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של פרופ' אריה אורנשטיין כדירקטור חיצוני.

8. אישור מינויו מחדש של משרד קוסט, פורר את גבאי את קסירר כמשרד 
רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 

שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ 
1081165

6,304,8070.04 27.10.2013

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור חלוקת דיבידנד בסך של  200 מ' ש"ח לבעלי המניות בחברה.מיוחדת

28.10.2013  04.26ב.ס.ר אירופה בע"מ 1170166

9:00 
ללא חוות 1. דיון ודיווח.אג"ח ט

דעת
√רוב נדרשדיוןדיון

28.10.2013  04.26ב.ס.ר אירופה בע"מ 1170190

9:00 
אג"ח ט 

חש 
12/12

ללא חוות 1. דיון ודיווח.
דעת

√רוב נדרשדיוןדיון

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360043

51,3320.53 28.10.2013

17:30

ללא חוות 1. להסכים לרכישת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה על ידי החברה.נמשכת
דעת

טרם נמנע
ננעלה 
התקי

√רוב נדרש

ללא חוות 2. מתן הנחיות לנאמן בדבר נקיטת פעולות והליכים משפטיים.
דעת

טרם נמנע
ננעלה 
התקי

√רוב נדרש

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360167

00.53 28.10.2013

17:30

ללא חוות 1. להסכים לרכישת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה על ידי החברה.נמשכת
דעת

טרם נמנע
ננעלה 
התקי

√רוב נדרש

ללא חוות 2. מתן הנחיות לנאמן בדבר נקיטת פעולות והליכים משפטיים.
דעת

טרם נמנע
ננעלה 
התקי

√רוב נדרש



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360076

21,7500.32 28.10.2013

17:30

ללא חוות 1. להסכים לרכישת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה על ידי החברה.נמשכת
דעת

טרם נמנע
ננעלה 
התקי

√רוב נדרש

ללא חוות 2. מתן הנחיות לנאמן בדבר נקיטת פעולות והליכים משפטיים.
דעת

טרם נמנע
ננעלה 
התקי

√רוב נדרש

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360175

00.32 28.10.2013

17:30

ללא חוות 1. להסכים לרכישת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה על ידי החברה.נמשכת
דעת

טרם נמנע
ננעלה 
התקי

√רוב נדרש

ללא חוות 2. מתן הנחיות לנאמן בדבר נקיט פעולות והליכים משפטיים.
דעת

טרם נמנע
ננעלה 
התקי

√רוב נדרש

28.10.2013 159,3933.73אלביט הדמיה בע"מ 1118629

12:00

ללא חוות 1. דחיית מועדים.אג"ח ז
דעת

√רוב נדרש100.00בעדבעד

30.10.2013 13,0732.03א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190077

11:30

ללא חוות 1. אישור מכתב הכוונות.אג"ח ד
דעת

טרם 
נשלח 
כתב 

הצבעה

טרם 
ננעלה 
התקי

√רוב נדרש

2. קבלת החלטה בנוגע להסכמות החדשות של החברה עם קבוצת 
הרכישה ברמת גן.

ללא חוות 
דעת

טרם 
נשלח 
כתב 

הצבעה

טרם 
ננעלה 
התקי

√רוב נדרש

30.10.2013 02.03א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190184

11:30

אג"ח ד 
חש 

10/12

1. דיווח החברה על מצב עסקיה ויכולותיה לעמוד בהתחייבויותיה לרבות 
דיווח החברה לגבי התקדמות עסקת מכר של מגרש רמת גן ותיקון אפשרי 

להסכם המכר לצורך השלמת העסקה.

טרם דיוןאין חוו"ד(א)
ננעלה 
התקי

√רוב נדרש

טרם אין חוו"ד(א)2. אישור מכתב הכוונות.
נשלח 
כתב 

הצבעה

טרם 
ננעלה 
התקי

√רוב נדרש

30.10.2013 1,038,0140.08אבוג'ן בע"מ 1105055

17:00

1. אישור הצעה פרטית מהותית של 430 אלף אופציות למנכ"ל ונשיא מיוחדת
החברה, מר עופר חביב.

√83.59רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

31.10.2013 242,12910.81סקורפיו נדל"ן בע"מ 1113398

13:00

ללא חוות 1. דיווח ועדכון על ידי החברה בנוגע למצבה.אג"ח א
דעת

√רוב נדרשדיוןדיון

ללא חוות 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו או המחזיקים.
דעת

√רוב נדרשדיוןדיון

31.10.2013 1,249,4270.14קרסו מוטורס בע"מ 1123850

12:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.שנתית

2. אישור מינויים מחדש של ה"ה יואל קרסו, שלמה קרסו, משה קרסו, 
ציפורה מזרחי, אריאל קרסו, יוני גולדשטיין קרסו, אורלי חושן, משה קרסו, 

יורם בן חיים, ז'ול מיכאל פולק וגב' תמר גוטליב כדירקטורים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

3. מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

03.11.2013 837,0840.08אקסלנס השקעות בע"מ 1080639

10:00

1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה מיוחדת
ביום ,31.12.2012 לרבות בשכ"ט רואה החשבון המבקר הכלול בדוח 

הדירקטוריון.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון 
המבקר של החברה לשנת 2012 והסמכת הדירקטוריון החברה לקבוע את 

שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר משה עמית כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר איל לפידות כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר גדי גרינשטיין כדירקטור בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר שמעון קלמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר רועי יקיר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר אבי הראל כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויה מחדש של גב' רינת גזית כדירקטורית חיצונית בחברה.

אנגל משאבים ופיתוח בע"מ 
7710155

24,9915.36 04.11.2013

17:00

√100.00רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. מתן הוראות לנאמן לחתום על הסכם פשרה.אג"ח ו

דור אלון אנרגיה בישראל (1988) 
בע"מ 1093202

540,1920.36 05.11.2013

10:00

√√רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מדיניות תגמול של החברהמיוחדת

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ 
6110365

1,807,2784.32 06.11.2013

12:00

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדנגד(א)1. אישור תוספת לשטר הנאמנות של אגרות החוב.אג"ח כו

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ 
6110431

1,130,3352.83 06.11.2013

12:00

√97.26רוב נדרשבעדבעדנגד(א)1. אישור תוספת לשטר הנאמנות של אגרות החוב.אג"ח כז

06.11.2013 273,5290.53אלביט הדמיה בע"מ 1106996

12:00

1. להסכים או להתנגד לעקרונות ההסדר בין בנק הפועלים והחברה בקשר אג"ח ד
עם חוב החברה כלפי בנק הפועלים..

√רוב נדרש70.60בעדנגדאין חוו"ד(א)

06.11.2013 19,8790.21אלביט הדמיה בע"מ 1107226

12:00

1. להסכים או להתנגד לעקרונות ההסדר בין בנק הפועלים והחברה בקשר אג"ח ה
עם חוב החברה כלפי בנק הפועלים..

√רוב נדרש70.60בעדנגדאין חוו"ד(א)

06.11.2013 155,3353.73אלביט הדמיה בע"מ 1118629

12:00

1. להסכים או להתנגד לעקרונות ההסכם בין בנק הפועלים לחברה בקשר אג"ח ז
עם חוב החברה כלפי בנק הפועלים..

√רוב נדרש70.60בעדנגדאין חוו"ד(א)

אזורים-חברה להשקעות בפתוח 
ובבנין בע"מ 715011

724,2590.36 07.11.2013

11:00

1. אישור התגמול החודשי ליו"ר דירקטוריון החברה, מר חיים (הרש) נדחית
פרידמן.

√85.65רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשמבוטלתנגדנגד(א)2. אישור החזר הוצאות ליו"ר דירקטוריון החברה, מר חיים (הרש) פרידמן.

3. אישור תשלום תגמול בעבור שירותים לדירקטור לשעבר בחברה, מר 
אורי בר.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדנגד(א)

פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק 
1120609

1,520,9860.04 07.11.2013

16:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר זאב ברונפלד כיו"ר זמני של הדירקטוריון.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)2. אישור מינויו מחדש של דוד אביעזר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר יוסף שאלתיאל כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר עמוס בר שלו כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויה מחדש של גב' יודפת הראל בוכריס כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר רוג'ר ד' קומברג כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר אייל שרצקי כדירקטור בחברה.

8. אישור על בסיס בסיס מייעץ ולא מחייב של תגמול נושאי משרה בכירה 
.(yap no yas)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

9. אישור מינויו מחדש של רו"ח קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

11.11.2013 00.45יורו גלוב בע"מ 1097088

15:30

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)1. מתן הוראות לנאמן לאגרות החוב.אג"ח א
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ 
1081165

6,409,7580.04 12.11.2013

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.שנתית

2. אישור מינויים מחדש של משרדים סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את 
קסירר כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

3. אישור מינויו מחדש של מר שלמה אליהו כדירקטור בחברה, וכן אישור 
מינויו כיו"ר דירקטוריון החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר ישראל אליהו כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויה מחדש של גב' רונית אברמזון כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו לראשונה של מר גבריאל פיקר כדירקטור בחברה.

אפריקה ישראל נכסים בע"מ 
1091354

1,562,6420.08 12.11.2013

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.שנתית

2. אישור מינויים מחדש של ה"ה אברהם נובוגרוצקי, אבינדב גרינשפון, 
מנשה שגיב ודוד בלומברג כדירקטורים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

3. אישור מינויים מחדש של סומך חייקין ומשרד ברייטמן, אלמגור, זהר 
ושות' כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה ודיווח על שכר של רואי 

החשבון לשנת 2012.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. לאשרר ולאשר את התקשרות החברה עם קבוצת מבטחים בשוק 
הביטוח הבינלאומי בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ 
5010129

943,3830.14 12.11.2013

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012שנתית

2. מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר אברהם אבישי ישראלי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר רונן ישראל כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר סער אבנרי כדירקטור בחברה.

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ 
7560048

208,4001.59 13.11.2013

15:00

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)1. דיווח.אג"ח ב
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ 
7560071

63,8400.03 13.11.2013

15:00

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)1. דיווח.אג"ח ד
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

13.11.2013 13,0452.03א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190077

10:00

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)1. אישור שימוש בכספים המופקדים בחשבון הייעודי לתשלומי ריבית.אג"ח ד

√רוב נדרש77.00בעדבעדאין חוו"ד(א)2. אישור שימוש בכספים בחשבון הייעודי לתשלומי היטל השבחה.

13.11.2013 02.03א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190184

10:00

אג"ח ד 
חש 

10/12

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)1. אישור שימוש בכספים המופקדים בחשבון הייעודי לתשלומי ריבית.

2. אישור שימוש בכספים המופקדים בחשבון הייעודי לתשלומי היטל 
השבחה.

√רוב נדרש77.00בעדבעדאין חוו"ד(א)

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1127125

03.72 13.11.2013

10:00

אג"ח ב 
חש 

10/12

1. מתן הוראות לחברה בדבר קיבול הצעת הרכש בקשר עם אגרות החוב 
של אידיבי.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1127133

01.20 13.11.2013

10:00

אג"ח ד 
חש 

01/12

1. מתן הוראות לחברה בדבר קיבול הצעת הרכש בקשר עם אגרות החוב 
של אידיבי.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ 
7560048

199,9001.59 13.11.2013

15:00

√93.54רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. תיקון שטרות הנאמנות לאגרות החוב סדרות ב'-ד'.אג"ח ב



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

הורד בעדאין חוו"ד(א)2. העמדה לפירעון מיידי ונקיטת הליכים.
מסדר 

היום

√

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ 
7560071

60,4720.03 13.11.2013

15:00

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגדאין חוו"ד(א)1. העמדה לפירעון מיידי ונקיטת הליכים.אג"ח ד

√רוב נדרש98.43בעדבעדאין חוו"ד(א)2. תיקון שטרות הנאמנות לאגרות החוב סדרות ב'-ד'.

14.11.2013  3,372,6440.06בתי זקוק לנפט בע"מ 2590248

9:30 
√מבוטלתמבוטלתנגדנגד(א)1. אישור מדיניות תגמול של החברה.מבוטלת

√מבוטלתמבוטלתנגדנגד(א)2. אישור נוסחת המענק ביחס למנכ"ל החברה.

14.11.2013 518,1590.00עלבד משואות יצחק בע"מ 625012

14:30

1. אישור מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה בעקבות הוראות תיקון 20 מיוחדת
לחוק החברות אשר תחול לעניין נושאי המשרה בחברה למעט נושאי 

המשרה שהם חברי מושב משואות יצחק.

√89.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור התקשרות החברה בהסכם עם בעל השליטה בחברה, מושב 
משואות יצחק, לעניין תשלום מענק למושב, בגין שרותי ניהול הניתנים 

לחברה בידי חברי המושב.

√76.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינוייה מחדש של גב' תמי גוטליב כדירקטורית חיצונית בחברה.

√96.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו לראשונה של מר שי טלמון כדירקטור בחברה.

14.11.2013 8,5540.54מעין ונצ'ורס בע"מ 1094937

10:00

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור הארכת כהונתה של גב' יהודית גריסרו כדח"ציתמיוחדת

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א). .2אישור מינוי מר אילן נויגרטן כדח"צ

14.11.2013  2,728,2670.03בתי זקוק לנפט בע"מ 2590248

9:00 
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור הגדלת הונה הרשום של החברה ותיקון תקנון ותזכיר החברה.שנתית

14.11.2013 13,0452.03א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190077

10:00

√99.00רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. דחיית מועדים.אג"ח ד

17.11.2013 403,1950.07פלאזה סנטרס אן.וי 1109503

10:00

1. מתן דיווח על ידי ב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב באשר למגעים מול מבוטלת
החברה.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתאין חוו"ד(א)

2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו או המחזיקים ככל 
שיועלו.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתאין חוו"ד(א)

18.11.2013 597,3610.07פריון נטוורק בע"מ 1095819

16:00

1. אישור התקשרותה של החברה בהסכם המיזוג עם חברת s`tiudno,C מיוחדת
חברה פרטית.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ודירקטורים 
s`tiudno.C אשר יכהנו מטעם חברת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 
משרה בחברה, ובפוליסת ביטוח מסוג ffO nuR לשבע שנים.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. אישור תנאי כהונתו של מר יוסף מנדלבאום, המכהן כמנכ"ל ודירקטור 
בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון 20 לחוק החברות.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור תיקון תכנית תגמול הוני של החברה משנת 2003.

18.11.2013 43,084,2040.02פריגו קומפני 1092428

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור המיזוג שהוצע ביום 28 ביולי 2013.מיוחדת

 ,"ogirrep wen" 2. אישור יצירת סעיף רווחים ניתנים לחלוקה בחברת
אשר יווצר כתוצאה מהמיזוג כמפורט בסעיף 1 לעיל.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור על בסיס לא מחייב של "מצנח זהב" למנהלים של החברה לאחר 
המיזוג.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. אישור מחדש של היעדים בגינם נושאי המשרה בחברה יהיו זכאים 
למענק שנתי בתוכנית התמריצים השנתית של החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור תיקון תוכנית התגמול לטווח ארוך של החברה והצגתה מחדש.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. דחיית האסיפה הכללית במידה ולא יהיה רוב לאישור המיזוג.

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360043

58,9220.53 18.11.2013

17:30

√מבוטלתמבוטלתנמנעאין חוו"ד(א)1. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה - חלופה א'.מבוטלת

√מבוטלתמבוטלתנמנעאין חוו"ד(א)2. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה - חלופה ב'.

√מבוטלתמבוטלתנמנעאין חוו"ד(א)3. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אלשטיין.

√מבוטלתמבוטלתנמנעאין חוו"ד(א)4. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אקסטרה.

5. אופן הצבעת הנאמן בשם כלל מחזיקי האגח בסדרה הרלוונטית 
במסגרת אסיפת הנושים שתתקיים ב- .24.11.13

√מבוטלתמבוטלתנמנעאין חוו"ד(א)

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360167

00.53 18.11.2013

17:30

√מבוטלתמבוטלתנמנעאין חוו"ד(א)1. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה - חלופה א'.מבוטלת

√מבוטלתמבוטלתנמנעאין חוו"ד(א)2. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה - חלופה ב'.

√מבוטלתמבוטלתנמנעאין חוו"ד(א)3. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אלשטיין.

√מבוטלתמבוטלתנמנעאין חוו"ד(א)4. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אקסטרה.

5. אופן הצבעת הנאמן בשם כלל מחזיקי האגח מהסדרה הרלוונטית 
במסגרת אסיפת הנושים שתתקיים ב - .24.11.13

√מבוטלתמבוטלתנמנעאין חוו"ד(א)

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360076

25,2940.32 18.11.2013

17:30

√מבוטלתמבוטלתנמנעאין חוו"ד(א)1. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה - חלופה א'.מבוטלת

√מבוטלתמבוטלתנמנעאין חוו"ד(א)2. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה - חלופה ב'.

√מבוטלתמבוטלתנמנעאין חוו"ד(א)3. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אלשטיין.

√מבוטלתמבוטלתנמנעאין חוו"ד(א)4. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אקסטרה.

5. אופן הצבעת הנאמנים בשם כלל מחזיקי האגח מהסדרה הרלוונטית 
במסגרת אסיפת הנושים שתתקיים ב- .24.11.13

√מבוטלתמבוטלתנמנעאין חוו"ד(א)

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360175

00.32 18.11.2013

17:30

√מבוטלתמבוטלתנמנעאין חוו"ד(א)1. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה - חלופה א'.מבוטלת

√מבוטלתמבוטלתנמנעאין חוו"ד(א)2. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה - חלופה ב'.

√מבוטלתמבוטלתנמנעאין חוו"ד(א)3. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אלשטיין.

√מבוטלתמבוטלתנמנעאין חוו"ד(א)4. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אקסטרה.

5. אופן הצבעת הנאמן בשם כלל מחזיקי האגח מהסדרה הרלוונטית 
במסגרת אסיפת הנושים שתתקיים ב- .24.11.13

√מבוטלתמבוטלתנמנעאין חוו"ד(א)

19.11.2013 7,833,1730.08אלביט מערכות בע"מ 1081124

15:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר משה ארד כדירקטור בחברה.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר אברהם אשרי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויה מחדש של גב' רינה באום כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר דוד פדרמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר מיכאל פדרמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר יגאל נאמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר דב נינוה כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויה מחדש של גב' דליה רבין כדירקטורית חיצונית בחברה.

9. אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד 
רואה חשבון המבקר.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

גליל מור - מוצרים פיננסים בע"מ 
1108877

370,2482.48 19.11.2013

18:00

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)1. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה - חלופה א'.אג"ח א

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)2. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה - חלופה ב'.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)3. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אלשטיין.

√100.00רוב נדרשבעדנמנעאין חוו"ד(א)4. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אקסטרה.

5. אופן הצבעת הנאמן בשם כלל מחזיקי האג"ח מהסדרה הרלוונטית 
במסגרת אסיפת הנושים.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1116003

01.46 19.11.2013

17:00

אג"ח א 
חש 

11/09

1. קבלת החלטות בקשר עם אסיפת מחזיקי אגרות החוב של אפריקה 
ישראל להשקעות בע"מ.

לא אין חוו"ד(א)
משתתף

√76.59רוב נדרשבעד

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1127125

03.72 19.11.2013

17:00

אג"ח ב 
חש 

10/12

1. להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי בעד\נגד 
החלטה .1.1

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)

2. להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי בעד\נגד 
החלטה .1.2

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)

3. להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי בעד\נגד 
החלטה .1.3

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)

4. להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי בעד\נגד 
החלטה .1.4

√100.00רוב נדרשבעדנמנעאין חוו"ד(א)

5. להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי בעד\נגד 
החלטה .1.5

√85.31רוב נדרשבעדנמנעאין חוו"ד(א)

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1127133

01.20 19.11.2013

17:00

אג"ח ד 
חש 

01/12

1. להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי בעד\נגד 
החלטה .1.1

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)

2. להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי בעד\נגד 
החלטה .1.2

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)

3. להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי בעד\נגד 
החלטה .1.3

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)

4. להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי בעד\נגד 
החלטה .1.4

√100.00רוב נדרשבעדנמנעאין חוו"ד(א)

5. להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי בעד\נגד 
החלטה .1.5

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)

20.11.2013  403,0930.07פלאזה סנטרס אן.וי 1109503

9:00 
√רוב נדרשבוטלבוטלאין חוו"ד(א)1. דיווח על ידי החברה.נמשכת

√רוב נדרשבוטלבוטלאין חוו"ד(א)2. מינוי נציגות נפרדת לכל אחת מסדרות האג"ח וסמכויותיה.

√רוב נדרשבוטלבוטלאין חוו"ד(א)3. בחירת זהות חברי הנציגות לכל סדרה בנפרד.

√רוב נדרשבוטלבוטלאין חוו"ד(א)4. מינוי עורך דין לציגות המשותפת או לנציגות הנפרדת של מחזיקי אג"ח.

טרם בעדאין חוו"ד(א)5. תיקון שטרי הנאמנות של כל סדרה בנפרד.
ננעלה 
התקי

√רוב נדרש

21.11.2013 1,635,7990.06רבוע כחול נדל"ן בע"מ 1098565

10:00

√√94.53רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מדיניות התגמול של החברה לנושאי משרהמיוחדת

21.11.2013 3,211,3400.05שופרסל בע"מ 777037

13:00

1. אישור שפוליסת הביטוח לאחריות נושאי משרה של החברה לשנת מיוחדת
2014-2013 תכלול תנאי הקושר ביחס לתקופה עד 30 בנובמבר 2013 בין 

תקרת גבול הביטוח האמור ותקרת גבול הביטוח לאחריות נושאי משרה 
של אי די בי חברה לאחזקות בע"מ, אי די בי חברה לפתוח בע"מ ותאגידים 

פרטיים מסוימים המוחזקים על ידן.

√96.97רוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

24.11.2013 590,8922.09מבני תעשיה בע"מ 2260206

10:00

1. אישור מינויו של "רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ" כנאמן למחזיקי אגרות אג"ח יא
החוב (סדרה יא') של החברה, במקום משמרת-חברה לשירותי נאמנות 

בע"מ.

√רוב נדרש100.00בעדבעדבעד(א)

25.11.2013 314,2710.04לוינשטין נכסים בע"מ 1119080

10:30

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.מיוחדת

2. אישור מינויו מחדש של משרד פאהן קנה ושות' כמשרד רואי החשבון 
המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר דוד גת כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר רון קליימן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר שאול לוטן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר יוסף צימר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינויה מחדש של גב' יעל ליבני לוטן כדירקטורית בחברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון 20 לחוק החברות.

אפריקה ישראל תעשיות בע"מ 
800011

412,6250.14 25.11.2013

11:00

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה.מבוטלת

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת2. אישור תכניות מענקים למנכ"ל החברה.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת3. אישור תכנית תמרוץ מיוחדת למנכ"ל.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת4. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה.

25.11.2013 1,482,5330.07חברה לנכסים ולבנין בע"מ 699017

12:00

1. אישור שפוליסת הביטוח לאחריות נושאי משרה של החברה לשנת מיוחדת
2014-2013 תכלול תנאי הקושר ביחס לתקופה עד 30 בנובמבר 2013 בין 

תקרת גבול הביטוח האמור ותקרת גבול הביטוח לאחריות נושאי משרה 
של אי די בי חברה לאחזקות בע"מ, אי די בי חברה לפתוח בע"מ ותאגידים 

פרטיים מסוימים המוחזקים על ידן.

√90.20רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

25.11.2013 00.71פלג ניא בע"מ 401018

11:00

1. אשרור ואישור מינויו מחדש של מר יחזקאל ברון כדירקטור חיצוני מיוחדת
בחברה.

√√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אשרור ואישור מינויו מחדש של מר דן שמשינס כדירקטור חיצוני בחברה.

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ 
7560048

211,0001.59 26.11.2013

16:00

ללא חוות 1. קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר.נמשכת
דעת

טרם בעד
ננעלה 
התקי

√רוב נדרש

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ 
7560071

62,8820.03 26.11.2013

16:00

ללא חוות 1. קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר.נמשכת
דעת

טרם בעד
ננעלה 
התקי

√רוב נדרש

פורמולה מערכות (1985)בע"מ 
256016

1,376,5000.11 27.11.2013

10:00

√82.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מדיניות תגמול.מיוחדת

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1110378

00.87 27.11.2013

11:00

טרם דיוןאין חוו"ד(א)1. דיווח.אג"ח ב
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

טרם דיוןאין חוו"ד(א)2. גיוס כספים מהמחזיקים למימון הוצאות הנאמן ויועציו.
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

טרם דיוןאין חוו"ד(א)3. מתן הוראות לנאמן.
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1125624

00.87 27.11.2013

11:00

אג"ח ב 
חש 1/12

טרם דיוןאין חוו"ד(א)1. דיווח.
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

טרם דיוןאין חוו"ד(א)2. גיוס כספים מהמחזיקים למימון הוצאות הנאמן ויועציו.
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

טרם דיוןאין חוו"ד(א)3. מתן הוראות לנאמן.
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן 
1127679

00.87 27.11.2013

11:00

אג"ח ב 
חש 1/13

טרם דיוןאין חוו"ד(א)1. דיווח.
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

טרם דיוןאין חוו"ד(א)2. גיוס כספים מהמחזיקים למימון הוצאות הנאמן ויועציו.
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

טרם דיוןאין חוו"ד(א)3. מתן הוראות לנאמן.
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

28.11.2013 1,166,2910.09בנק אגוד לישראל בע"מ 722314

12:00

1. אישור מינויו מחדש של מר אלברטו גרפונקל כדירקטור חיצוני בבנק, מיוחדת
בהתאם להוראות חוק החברות.

√99.91רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)2. אישור מינויו מחדש מר חיים אלמוג כדירקטור בבנק.

3. אישור התקשרות הבנק בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי 
משרה, לרבות מקרב בעלי השליטה או קרוביהם.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

4. אישור גמול לדירקטורים חיצוניים וליתר חברי הדירקטוריון למעט יו"ר 
הדירקטוריון.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

5. דיון במאזן, בדו"חות הכספיים ובדינים והחשבונות של הדירקטורים ושל 
רואי החשבון המבקרים, סומך חייקין, לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 

.2012

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

6. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

02.12.2013 309,6180.03אספן גרופ בע"מ 313015

11:00

1. אישור מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה בעקבות הוראות תיקון 20 מיוחדת
לחוק החברות.

√86.22רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת 2013 למנכ"ל החברה, מר אילן 
גיפמן, בהתאם למדיניות התגמול.

√91.03רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת 2013 ליו"ר דירקטוריון החברה, מר 
גיא פרג, בהתאם למדיניות התגמול.

√95.92רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

02.12.2013 3,616,1970.10דלק מערכות רכב בע"מ 829010

10:00

1. לאשר את התקשרות החברה עם מר אבינועם פינקלמן להסכם בעניין מיוחדת
כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

03.12.2013 13,4612.03א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190077

16:00

1. לאשר ולהורות לנאמנים לעשות שימוש בכספים המופקדים בחשבון אג"ח ד
הייעודי.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)

03.12.2013 02.03א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190184

16:00

אג"ח ד 
חש 

10/12

1. לאשר ולהורות לנאמנים לעשות שימוש בכספין המופקדים בחשבון 
הייעודי.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360043

72,6420.53 03.12.2013

18:00

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)1. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה.אג"ח ג

√78.94רוב נדרשבעדנמנעאין חוו"ד(א)2. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אלשטיין - אקסטרה.

√רוב נדרש62.56בעדנמנעאין חוו"ד(א)3. בחירת חלופה מס' 1 במקרה שעסקת כלל תושלם.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)4. בחירת חלופה מס' 2 במקרה שעסקת כלל תושלם.

5. הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים 
לא קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים - סעיף 1.

√89.00רוב נדרשבעדנמנעאין חוו"ד(א)

6. הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים 
לא קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים - סעיף 2.

√79.46רוב נדרשבעדנמנעאין חוו"ד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360167

00.53 03.12.2013

18:00

אג"ח ג 
חש 6/13

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)1. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה.

√78.94רוב נדרשבעדנמנעאין חוו"ד(א)2. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אלשטיין - אקסטרה.

√רוב נדרש62.56בעדנמנעאין חוו"ד(א)3. בחירת חלופה מס' 1 במקרה שעסקת כלל תושלם.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)4. בחירת חלופה מס' 2 במקרה שעסקת כלל תושלם.

5. הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים 
לא קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים - סעיף 1.

√89.00רוב נדרשבעדנמנעאין חוו"ד(א)

6. הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים 
לא קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים - סעיף 2.

√79.46רוב נדרשבעדנמנעאין חוו"ד(א)

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360076

29,5870.32 03.12.2013

18:00

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)1. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה.אג"ח ה

√82.48רוב נדרשבעדנמנעאין חוו"ד(א)2. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אלשטיין - אקסטרה.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)3. בחירת חלופה מס' 1 במקרה שעסקת כלל תושלם.

√77.70רוב נדרשבעדנמנעאין חוו"ד(א)4. בחירת חלופה מס' 2 במקרה שעסקת כלל תושלם.

5. הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים 
לא קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים - סעיף 1.

√רוב נדרש54.90בעדנמנעאין חוו"ד(א)

6. הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים 
לא קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים - סעיף 2.

√רוב נדרש53.20בעדנמנעאין חוו"ד(א)

אידיבי חברה לאחזקות בע"מ 
7360175

00.32 03.12.2013

18:00

אג"ח ה 
חש 6/13

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)1. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החברה.

√82.48רוב נדרשבעדנמנעאין חוו"ד(א)2. קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר אלשטיין - אקסטרה.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)3. בחירת חלופה מס' 1 במקרה שעסקת כלל תושלם.

√77.70רוב נדרשבעדנמנעאין חוו"ד(א)4. בחירת חלופה מס' 2 במקרה שעסקת כלל תושלם.

5. הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים 
לא קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים - סעיף 1.

√רוב נדרש54.90בעדנמנעאין חוו"ד(א)

6. הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים 
לא קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים - סעיף 2.

√רוב נדרש53.20בעדנמנעאין חוו"ד(א)

04.12.2013 2,255,0580.13איירפורט סיטי בע"מ 1095835

10:00

1. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה נדחית
ביום 31 בדצמבר 2012.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרש89.20בעדבעדבעד(א)

√רוב נדרש89.20בעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה.

√רוב נדרש99.91בעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר איתן וולוך כדירקטור בחברה.

√רוב נדרש99.82בעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בחברה.

√√רוב נדרש72.14בעדבעדבעד(א)6. אישור מענק למנכ"ל החברה, מר עדי דנה, בגין שנת 2012.

7. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על- פי תיקון 20 לחוק 
החברות.

√√71.80רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√√71.50רוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור תנאי כהונתו של מר חיים צוף, יו"ר החברה ובעל השליטה בה.

√√רוב נדרש99.66בעדבעדבעד(א)9. אישור עדכון תנאי כהונתו של מר עדי דנה, מנכ"ל החברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

10.אישור התקשרות החברה עם חנ"ל - חברת הנפט לישראל בע"מ 

בהסכם לקבלת שירותים.
√√99.66רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

מקסימה המרכז להפרדת אויר 
בע"מ 134015

172,5310.05 05.12.2013

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2012.מיוחדת

2. מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של ד"ר יוחאי רפאלי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אייל גולן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר אברי וולפמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר עודד פלר כדירקטור בחברה.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר שוקי שוורץ כדירקטור חיצוני בחברה.

05.12.2013 07.30אבנת השכרות בע"מ 1094820

14:00

1. דיווח על ידי הנאמן בדבר יצירת שעבוד מדרגה שניה על הפירות וזכויות אג"ח
ביטוח.

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

נעילה דיוןאין חוו"ד(א)2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי המחזיקים.
ללא 

קבלת

√רוב נדרשרוב נדרש

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1127125

03.72 05.12.2013

12:00

אג"ח ב 
חש 

10/12

1. להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי המוחזקות 
על ידה בעד/נגד הצעת החלטה 1.1.1 שבכתבי ההצבעה של אידיבי.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)

2. להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי המוחזקות 
על ידה בעד/נגד הצעת החלטה 1.1.2 שבכתבי ההצבעה של אידיבי.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)

3. בחירת החלופה המועדפת מבין שתי החלופות המוצעות בהסדר 
אלשטיין - אקסטרה במקרה שעסקת כלל תושלם עד ליום .30.9.14 בעד 

חלופה א' בסעיף 1.2.1 בכתבי ההצבעה של אידיבי.

√רוב נדרש80.10בעדנמנעאין חוו"ד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)4. בעד חלופה ב' בסעיף 1.2.1 בכתבי ההצבעה של אידיבי.

5. הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים 
לא קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים. בעד/נגד סעיף 1.3.1 

בכתבי ההצבעה של אידיבי.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)6. בעד/נגד סעיף 1.3.2 בכתבי ההצבעה של אידיבי.

גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ 
1127133

01.20 05.12.2013

12:00

אג"ח ד 
חש 

01/12

1. להורות לחברה להצביע השם כלל אגרות החוב של אידיבי המוחזקות 
על ידיה בעד/נגד הצעת החלטה 1.1.1 שבכתבי ההצבעה של אידיבי.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)

2. להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב של אידיבי המוחזקות 
על ידיה בעד/נגד הצעת החלטה 1.1.2 שבכתבי ההצבעה של אידיבי.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)

3. בחירת החלופה המועדפת מבין שתי החלופות המוצעות בהסדר 
אלשטיין - אקסטרה במקרה שעסקת כלל תושלם עד ליום .30.9.14 בעד 

חלופה א' בסעיף 1.2.1 בכתבי ההצבעה של אידיבי.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)4. בעד חלופה ב' בסעיף 1.2.1 בכתבי ההצבעה של אידיבי.

5. הצבעה מחדש על חלופות ההסדר במקרה שאף אחד מבין ההסדרים 
לא קיבל את הרוב הדרוש על פי דין באסיפת הנושים. בעד/נגד סעיף 1.3.1 

בכתבי ההצבעה של אידיבי.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)6. בעד/נגד סעיף 1.3.2 בכתבי ההצבעה של אידיבי.

גליל מור - מוצרים פיננסים בע"מ 
1108877

394,8892.43 05.12.2013

12:00

1. להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב(סדרה א') ו-(סדרה ב') אג"ח א
של אידיבי המוחזקות על ידה בעד/נגד הצעת החלטה 1.1.1 שבכתבי 

ההצבעה של אידיבי.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

2. להורות לחברה להצביע בשם כלל אגרות החוב(סדרה א') ו-(סדרה ב') 
של אידיבי המוחזקות על ידה בעד/נגד הצעת החלטה 1.1.2 שבכתבי 

ההצבעה של אידיבי.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)

3. בחירת החלופה המועדפת מבין שתי החלופות המוצעות בהסדר 
אלשטיין - אקסטרה במקרה שעסקת כלל תושלם עד ליום .30.9.14 בעד 

חלופה א'.

√86.75רוב נדרשבעדנמנעאין חוו"ד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)4. בעד חלופה ב'.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)5. הצבעה בעניין סעיף 1.3.1 בכתבי ההצבעה של אידיבי.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנמנעאין חוו"ד(א)6. הצבעה בעניין 1.3.2 בכתבי ההצבעה של אידיבי.

פרופיט תעשיות בניה בע"מ 
5490123

39,2941.94 08.12.2013

14:00

√100.00רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. דחיית מועדים.אג"ח ד

י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין 
בע"מ 583013

2,247,3570.06 08.12.2013

10:00

1. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על- פי תיקון 20 לחוק נדחית
החברות.

√√80.59רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור תנאי כהונתו של מר חיים צוף, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל 
השליטה בה.

√√71.84רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ 
7560048

240,3001.59 08.12.2013

11:00

√95.59רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר.אג"ח ב

√99.34רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)2. דחיית מועדים.

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ 
7560071

64,1350.03 08.12.2013

11:00

√97.17רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. השתתפות בהנפקת הזכויות בבז"ן.אג"ח ד

אנליסט אי.אמ.אס.-שרותי ניהול 
השקעות בע"מ 1080613

212,2560.27 08.12.2013

11:00

1. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על שנתית
מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2012.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר אהוד שילוני כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר שמואל לב כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אבי דרכסלר כדירקטור בחברה.

5. אישור מינויו מחדש את משרד רו"ח קסלמן וקסלמן כרואי חשבון 
המבקרים של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

6. אישור מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה בעקבות הוראות תיקון 20 
לחוק החברות.

√96.85רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

7. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה 
ובחברות הבת שלה, לרבות נושאי משרה שהם בעלי שליטה, עם הפניקס 

חברה לביטוח בע"מ, וזאת לתקופה של שנה אחת שמתחילה ביום 1 
בנובמבר 2031 ועד ליום 31 באוקטובר 2014.

הורד בעדבעד(א)
מסדר 

היום

√

פרופיט תעשיות בניה בע"מ 
5490180

4,0002.01 09.12.2013

12:00

ללא חוות 1. מינוי עו"ד.אג"ח ז
דעת

טרם נגד
ננעלה 
התקי

√רוב נדרש

ללא חוות 2. בחירת זהות עו"ד-מינוי משרד נאור גרשט ושות'.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

טרם 
ננעלה 
התקי

√רוב נדרש

ללא חוות 3. בחירת זהות עו"ד-מינוי משרד פירט וילנסקי כנעני עו"ד.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

טרם 
ננעלה 
התקי

√רוב נדרש

ללא חוות 4. בחירת זהות עו"ד-מינוי משרד סגל אוקסלרוד אוחנה ושות'.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

טרם 
ננעלה 
התקי

√רוב נדרש



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

ללא חוות 5. בחירת זהות עו"ד-מינוי משרד יגאל ארנון ושות'.
דעת

טרם בעד
ננעלה 
התקי

√רוב נדרש

ללא חוות 6. נקיטת הליכים משפטיים.
דעת

טרם נגד
ננעלה 
התקי

√רוב נדרש

09.12.2013 335,3920.19איסתא ליינס בע"מ 1081074

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012נדחית

2. מינויו מחדש של משרד דלויט בריטמן אלמגור זהר כמשרד רואי חשבון 
מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור תנאי העסקתו של מר עומר גל, בנו של בעל השליטה בחברה, 
לתפקיד מנהל שיווק האינטרנט בחברה.

√√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

09.12.2013 00.45יורו גלוב בע"מ 1097088

13:30

√מבוטלתמבוטלתבעדאין חוו"ד(א)1. אישור מסמך העקרונות.מבוטלת

10.12.2013 13,2015.23פלג-ניא בע"מ 4010070

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. אישור קיצור מודעים בקשר עם דיווח החברה על פירועון מוקדם חלקי.אג"ח ב

10.12.2013 13,4212.03א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190077

14:30

√רוב נדרש97.00בעדבעדאין חוו"ד(א)1. שימוש בכספים בחשבון הייעודי.אג"ח ד

2. מתן הוראות לנאמן בנושא תנאי הכהונה והעסקה של גב' מיכל גור 
ובנושא אימוץ מדיניות התגמול לחברה העומדים על סדר יומה של אסיפת 

בעלי המניות של החברה - להתנגד.

נבחרה אין חוו"ד(א)
חלופה אח

√רוב נדרש50.27בעד

3. מתן הוראות לנאמן בנושא תנאי הכהונה והעסקה של גב' מיכל גור 
ובנושא אימוץ מדיניות התגמול לחברה העומדים על סדר יומה של אסיפת 

בעלי המניות של החברה - לא להתנגד.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)

הורד בעדאין חוו"ד(א)4. כתב הצבעה שני - אישור חלק 1 למסמך העקרונות.
מסדר 

היום

√

10.12.2013 02.03א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190184

14:30

אג"ח ד 
חש 

10/12

√רוב נדרש97.00בעדבעדאין חוו"ד(א)1. שימוש בכספים בחשבון הייעודי.

2. מתן הוראות לנאמן בנושא תנאי הכהונה והעסקה של גב' מיכל גור 
ובנושא אימוץ מדיניות התגמול לחברה העומדים על סדר יומה של אסיפת 

בעלי המניות של החברה - להתנגד.

נבחרה אין חוו"ד(א)
חלופה אח

√רוב נדרש50.27בעד

3. מתן הוראות לנאמן בנושא תנאי הכהונה והעסקה של גב' מיכל גור 
ובנושא אימוץ מדיניות התגמול לחברה העומדים על סדר יומה של אסיפת 

בעלי המניות של החברה - לא להתנגד.

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)

הורד בעדאין חוו"ד(א)4. כתב הצבעה שני - אישור חלק 1 למסמך העקרונות.
מסדר 

היום

√

11.12.2013 16,9210.21אלביט הדמיה בע"מ 1107226

18:00

√100.00רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. דחיית מועדים.אג"ח ה

11.12.2013 02.04נתיבי הגז א'. 1103084

11:30

√96.66רוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. תיקון שטר הנאמנות.אג"ח

11.12.2013 02.56נתיבי הגז סדרה ג'. 1125509

12:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. תיקון שטר הנאמנות.אג"ח

11.12.2013 472,1910.07פלאזה סנטרס אן.וי 1109503

10:00

√רוב נדרש99.30בעדבעדאין חוו"ד(א)1. דחיית מועדים.אג"ח ב

√67.80רוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים.

12.12.2013 701,0090.31נטו מ.ע. אחזקות בע"מ 168013

10:00

1. אישור מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה בעקבות הוראות תיקון 20 מיוחדת
לחוק החברות.

√69.04רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√81.82רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור ההתקשרות עם נשיא החברה, מר דוד עזרא.

3. אישור ההתקשרות ותשלום מענק שנתי ליו"ר הדירקטוריון, מר עדי 
עזרא.

√71.80רוב נדרשבעדבעדבעד(א)



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ 
7560071

67,1040.03 12.12.2013

15:30

√רוב נדרש90.89בעדנגדאין חוו"ד(א)1. שימוש בכספי פיקדון הריבית.אג"ח ד

הורד בעדאין חוו"ד(א)2. דחיית מועד תשלום הריבית.
מסדר 

היום

√

12.12.2013 215,9290.53אלביט הדמיה בע"מ 1106996

14:00

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)1. דחיית מועדים.אג"ח ד

√רוב נדרשרוב נדרשנגדבעדאין חוו"ד(א)2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים.

צים שירותי ספנות סדרה ג'. 
6510036

05.43 15.12.2013

16:30

1. מסירת עדכון על ידי החברה בנושא התוצאות הכספיות של החברה אג"ח
ותנאי השוק.

טרם דיוןאין חוו"ד(א)
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

15.12.2013 118,9973.73אלביט הדמיה בע"מ 1118629

10:00

1. דחיית מועדים בקשר עם תשלום ריבית יוני 2013 וריבית דצמבר 2013 אג"ח ז
למחזיקי אגח.

√רוב נדרש100.00בעדבעדאין חוו"ד(א)

אנגל משאבים ופיתוח בע"מ 
7710155

24,8715.36 16.12.2013

16:30

טרם דיוןאין חוו"ד(א)1. דיווח וקבלת החלטות בנוגע לזכויות המחזיקים בנושאים שונים.אג"ח ו
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

טרם דיוןאין חוו"ד(א)2. עמדה לפירעון מיידי.
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

טרם דיוןאין חוו"ד(א)3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה עי הנאמנים ו או המחזיקים.
ננעלה 
התקי

√רוב נדרשרוב נדרש

נצבא החזקות 1995 בע"מ 
1081215

2,793,2930.07 16.12.2013

10:00

√√83.33רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מענק למנכ"ל החברה, מר פריאל אטיאס, בגין שנת 2012.נדחית

2. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על- פי תיקון 20 לחוק 
החברות.

√√81.52רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√√76.42רוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור תנאי כהונתו של מר חיים צוף, יו"ר החברה ובעל השליטה בה.

√√93.81רוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור עדכון תנאי כהונתו של מר פריאל אטיאס, מנכ"ל החברה.

5. אישור התקשרות החברה עם חנ"ל - חברת הנפט לישראל בע"מ 
בהסכם לקבלת שירותים.

√√97.62רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

6. אישור התקשרות החברה עם איירפורט סיטי בע"מ, בעלת השליטה 
בחברה, בהסכם לקבלת שירותים.

√√95.76רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√99.99רוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינוי מחדש של מר איל פלג כדירקטור חיצוני בחברה.

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ 
7560048

252,5001.59 18.12.2013

13:00

ללא חוות 1. לאשר את ההסדר עם בנק אגוד.אג"ח ב
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגד

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ 
7560071

69,4820.03 18.12.2013

13:00

ללא חוות 1. לאשר את ההסדר עם בנק אגוד.אג"ח ד
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשנגדנגד

19.12.2013 9,579,2320.07בנק מזרחי טפחות בע"מ 695437

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2012.שנתית

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר משה ורטהיים כדירקטור בבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר צבי אפרת כדירקטור בבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר רון גזית כדירקטור בבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויה מחדש של גב' ליאורה עופר כדירקטורית בבנק.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויו מחדש של מר יואב-אשר נחשון כדירקטור בבנק.

10.מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון 

מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל 
בע"מ 593038

5,797,0700.02 23.12.2013

11:00

1. דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק (תקנה 89 לתקנון) הדירקטורים שנתית
המכהנים בבנק ימשיכו בכהונתם.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)2. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2012.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)3. דיווח על שכר רו"ח מבקר לשנת 2012.

4. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

5. אישור מינויו מחדש של מר זאב בן-אשר כדירקטור חיצוני בבבנק, 
בהתאם להוראות חוק החברות.

√99.26רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

23.12.2013 915,9060.08אקסלנס השקעות בע"מ 1080639

10:00

1. אישור התקשרותה של אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ, חברה בת מיוחדת
בבעלות מלאה של החברה, עם הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, חברה בבעלות 
מלאה של בעלת השליטה בחברה, הפניקס אחזקות בע"מ בהסכם למכירת 

פעילות ניהול קרנות הפנסיה של החברה הבת לידי הפניקס פנסיה.

√90.37רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

23.12.2013 1,587,1760.07ביג מרכזי קניות בע"מ 1097260

11:00

√91.98רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון 20 לחוק החברותמיוחדת

24.12.2013 353,2770.18מנרב אחזקות בע"מ 155036

11:00

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.שנתית

2. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת וכן 
עבור שירותים נוספים בשנת 2012.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

3. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויה מחדש של גב' זיוה קוזניצקי כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר אברהם קוזניצקי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויה מחדש של גב' רונית קוזניצקי-אבנון כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינויו מחדש של פרופ' יצחק יוחאי כדירקטור בחברה.

24.12.2013 13,4612.03א.לוי השקעות ובנין בע"מ 7190077

10:00

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדאין חוו"ד(א)1. דחיית מועדים.אג"ח ד

24.12.2013 94,0161.14דורסל (ב.א.ז.) בע"מ 1096676

10:00

√82.14רוב נדרשבעדנגדבעד(א)1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון 20 לחוק החברות.מיוחדת

√71.05רוב נדרשבעדבעדנגד(א)2. אישור מתן כתב שיפוי למר ארז בוגנים, המכהן כדירקטור בחברה.

פרופיט תעשיות בניה בע"מ 
5490123

29,1291.94 25.12.2013

14:30

ללא חוות 1. מינוי עו"ד - בעד מינוי משרד פיגל - פרץ עורכי דין.אג"ח ד
דעת

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרשבעד

ללא חוות 2. מינוי עו"ד - בעד מינוי משרד גיסין ושות' עורכי דין.
דעת

נבחרה 
חלופה אח

נבחרה 
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש

ללא חוות 3. נגד מינוי עורך דין.
דעת

נבחרה בעד
חלופה אח

√רוב נדרשרוב נדרש



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

ללא חוות 4. נקיטת הליכים משפטיים.
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגד

25.12.2013 02.56נתיבי הגז סדרה ג'. 1125509

16:00

ללא חוות 1. אשרור החלטת מחזיקי אגרות החוב בדבר תיקון שטר הנאמנות.אג"ח
דעת

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעד

אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ 
390013

3,124,9440.05 26.12.2013

11:00

1. תיקון טעות סופר שנפלה במדיניות התגמול של החברה מיום 4 ביולי שנתית
.2013

√רוב נדרש93.72בעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)2. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.

3. אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן, אלמגור את זהר כמשרד רואי 
חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויה מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר אברהם נתן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)9. אישור מינויה מחדש של גב' מרים ליבנה כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)10.אישור מינויה מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטורית בחברה.

אזורים-חברה להשקעות בפתוח 
ובבנין בע"מ 715011

676,4660.22 26.12.2013

11:00

1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני מיוחדת
החברה, לשנה שהסתיימה ביום .31.12.2012

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)2. דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים עבור פעולת הביקורת.

3. אישור מינוי מחדש של משרד רואי חשבון ברייטמן אלמגור זהר כרואי 
החשבון מבקרים.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר חיים (הרש) פרידמן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר יואב סרנה כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויה מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בחברה.

איתוראן איתור ושליטה בע"מ 
1081868

1,439,6710.01 26.12.2013

14:00

1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובחות דעת רו"ח המבקר ליום שנתית
31.12.2011

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון פאהן קנה כרואה חשבון 
מבקר של החברה, והסמכת ועדת הביקורת לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור מינויים מחדש של ה"ה אייל שירצקי, יואב כהנא, יגאל שני ועמוס 
קורץ כדירקטורים בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)

אנגל משאבים ופיתוח בע"מ 
771014

11,1020.04 29.12.2013

10:00

1. אישור התקשרות של החברה בהסכם פשרה עם GBES ו- ,E נדחית
EUROPE בעלות השליטה בחברה

הורד מסדר 
היום(א)

הורד 
מסדר 

היום

הורד 
מסדר 

היום

√

√98.98רוב נדרשבעדבעדבעד(א)2. אישור מינויה מחדש של פרופ' מינה וסטמן כדירקטורית חיצונית בחברה.

אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות 
מוגבלת 268011

10,404,6720.05 30.12.2013

11:30

יח.השתת
פות

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור המנעות מחלוקת רווחים עד סוף שנת 2014.

2. אישור הקמת חברה בבעלות אבנר (50%) ודלק קידוחים (50%) לשם 
גיוס חוב משותף.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

30.12.2013 214,6390.81קבוצת ברן בע"מ 286013

15:00

√90.34רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון 20 לחוק החברות.מיוחדת



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

2. אישור מענק שנתי בסך של 180 אש"ח בגין שנת 2012 למר מאיר דור, 
יו"ר דירקטוריון החברה ובעל שליטה בה.

√98.80רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

3. אישור מענק שנתי בסך של 152 אש"ח בגין שנת 2012 למר נחמן צבר, 
מנכ"ל החברה ומנהל חטיבת רוסיה.

√81.44רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

דלק קידוחים - שותפות מוגבלת 
475020

9,927,4490.02 30.12.2013

11:00

יח.השתת
פות

1. אישור המנעות מחלוקת רווחים עד סוף שנת 2014 ושימוש בעודפי 
מזומנים שנצברו במהלך שנת 2013.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

2. אישור הקמת חברה בבעלות משותפת של השותפות (50%) ושל דלק 
קידוחים (50%), לשם הנפקה עתידית של אג"ח לשוק המוסדי בארץ 

ובחו"ל או לשם קבלת הלוואות.

√100.00רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

פרופיט תעשיות בניה בע"מ 
5490180

5,5682.01  30.12.2013

9:30 
ללא חוות 1. מינוי נאמן למחזיקי אגרות החוב.אג"ח ז

דעת
טרם 

נשלח 
כתב 

הצבעה

טרם 
ננעלה 
התקי

√רוב נדרש

דור אלון אנרגיה בישראל (1988) 
בע"מ 1093202

554,6010.36 30.12.2013

10:00

1. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה (בעקיפין) מבוטלת
אלון חברת הדלק לישראל בע"מ.

√מבוטלתמבוטלתמבוטלתמבוטלת

30.12.2013 50,9530.35נעמן גרופ (נ.ו) בע"מ 1083575

10:30

1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה מיוחדת
ביום 31 בדצמבר 2012.

√רוב נדרשרוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)

2. אישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן את קסלמן (PWC) כרואה 
החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של 

החברה, הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר שלמה זהר כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר ישעיהו פרי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויה מחדש של גב' לימור גנות כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויה מחדש של גב' ורד רז כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר מוטי קרן כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשרוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון 20 לחוק החברות.

31.12.2013 397,3130.08מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ 315010

10:00

√רוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות השנתיים של החברה לשנת 2012.מיוחדת

2. אישור הארכת כהונת משרד סומך חייקין ושות' (KPMG) כרו"ח 
המבקרים של החברה.

√רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינוי מחדש של מר דניאל בלום כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר אבי בלום כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשבעדבעדבעד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר יעקב יחיאלי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר גרשון בן ברוך כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון 20 לחוק החברות

√רוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינוי מחדש של מעיין נאור כדירקטורית חיצונית בחברה.

31.12.2013 3,390,5160.05שיכון ובינוי בע"מ 1081942

10:00

√רוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.שנתית

√רוב נדרשבעדנגדנגד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר משה לחמני כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשבעדנגדנגד(א)3. אישור מינויה מחדש של גב' אפרת פלד כדירקטורית בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

√רוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויה מחדש של גב' אירית איזקסון כדירקטורית בחברה.

√רוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר ניר זיכלינסקי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשבעדנגדנגד(א)6. אישור מינויו מחדש של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשבעדנגדנגד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר טל עצמון כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשבעדנגדנגד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר עידו שטרן כדירקטור בחברה.

9. מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של 
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

31.12.2013 85,6280.63סינאל מלל פייווי בע"מ 1084953

10:00

√רוב נדרשבעדבעדבעד(א)1. אישור מינויו מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בחברה.שנתית

√רוב נדרשבעדנגדנגד(א)2. אישור מינויו מחדש של מר גבי בוגנים כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר ברק עוזיאל כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשבעדנגדנגד(א)4. אישור מינויו מחדש של גב' גלית בוגנים כדירקטורית בחברה.

5. אישור חידוש מינויו של משרד רואה חשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' 
כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2013.

√רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשבעדבעדבעד(א)6. אישור כדיבידנד סופי את חלוקת דיבינדי הביניים לשנים 2013-2012.

√רוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)7. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנת 2012.

√רוב נדרשנגדנגדנגד(א)8. אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון 20 לחוק החברות.

9. אישור עדכון הסכם העסקה של מר אבי בוגנים, אחיו של מר גבי בוגנים, 
בעל השליטה בחברה כתוכניתן.

√רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

31.12.2013 379,7450.04לידר שוקי הון בע"מ 1096106

11:00

√רוב נדרשדיוןדיוןדיון(א)1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2012.שנתית

2. אישור מינויו מחדש של משרד רואה החשבון קסלמן וקסלמן כמשרד 
רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

√רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשבעדבעדבעד(א)3. אישור מינויו מחדש של מר יאיר פודים כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשבעדבעדבעד(א)4. אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלויג כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשבעדנגדנגד(א)5. אישור מינויו מחדש של מר יוסף זיתוני כדירקטור בחברה.

6. אישור מינויה מחדש של גב' יהודית טיטלמן זיינדברג כדירקטורית 
בחברה.

√רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

√רוב נדרשבעדבעדבעד(א)7. אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כדירקטור בחברה.

√רוב נדרשבעדבעדבעד(א)8. אישור מינויו מחדש של מר ליאור בן ארצי כדירקטור בחברה.

31.12.2013 1,529,0890.06רבוע כחול נדל"ן בע"מ 1098565

10:00

1. אישור התקשרות החברה בהסכם שירותים עם אלון רבוע כחול ישראל, מיוחדת
בעלת השליטה בחברה.

√רוב נדרשבעדבעדבעד(א)

31.12.2013 2,621,9640.03גיוון אימג'ינג בע"מ 1086537

16:00

1. אישור מינוים מחדש של ה"ה מר ג'ימס קורניליוס ומר מיכאל גרובשטיין מיוחדת
כדירקטורים חיצונים בחברה, לתקופה כהונה חמישית.

√רוב נדרשבעדנגדנגד(א)

√רוב נדרשבעדנגדנגד(א)2. אישור תנאי כהונה לדירקטורים חיצוניים בחברה

√רוב נדרשנגדנגדנגד(א)3. אישור הענקת גמול הוני לדירקטורים חיצוניים בחברה.



שם החברה
שווי שוק חברה 

אש"ח (א)

 %
אחזקה 

(ב)
תאריך 
האסיפה

סוג 
חוות דעת (ה)נושאים שעל סדר היוםהאסיפה

הצבעת 
הקופה

החלטת 
האסיפה

רוב נדרש 
להצבעה 
באסיפה

תמיכה 
בהכרעה 
% רגיל 

(ג)

תמיכה 
בהכרעה 
% מיוחד 

(ג)

תנאי 
העסקה 
שונו (ד)

ניגוד 
עניינים

בהתאם 
לוועדת 

ההשקעות

(א) הנתונים נכונים לתאריך31/12/2013

 (ב) % אחזקה מתבסס על ערך נקוב באישורי בעלות שדווחו לפועלים סהר

(ג) % התמיכה בהכרעה מתבסס על דיווחי החברות

(ד) החברה שיפרה את תנאי העסקה טרם נעילת האסיפה

(ה) חוות דעת (פ) נכתבה ע"י פועלים סהר, חוות דעת  (א) נכתבה ע"י אנטרופי


