
  מ"מנורה מבטחים החזקות בע

  " או "החברה")("מנורה

  ("התקנות") 2005-התשס"ו כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה),

  חלק ראשון

 בע"מ. מנורה מבטחים החזקות: שם החברה .1

: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה .2

 ,)12(קומה  115 אלנביברח'  חברהבמשרדי ה ,11:00, בשעה 2014 במאי 1, 'הביום אשר תתכנס 

  ").האסיפהתל אביב ("

 הונוסח ההחלט ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ופירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגבי .3

 :המוצעת

בדוח המיידי שפרסמה החברה על סדר היום ש 2סעיף בכמפורט  ,תחיצוני יתמינוי דירקטור

 .")הדוח המיידי(להלן: " 2014 במרס 27ביום 

(דח"צ) בחברה, לתקופה של שלוש  תחיצוני יתכדירקטור ה"ה ד"ר אביטל שטייןלמנות את 

, שניתנה ה"ה שטייןשל  ההצהרת על ידי האסיפה. השנים, שתחילתה במועד אישור מינוי

  לדוח המיידי. מצ"בלחוק החברות,  241בהתאם לסעיף 

נוספים בקשר לנושא העומד על סדר יום האסיפה ראו כאמור בדוח מיידי באתר  לפרטים

  .להלן 5 בסעיף כמפורט, ערך לניירות הבורסה ובאתרההפצה 

לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  26לפי תקנה  ,למיטב ידיעת החברה ,פרטים .4

למינוי לכהונה  תביחס למועמד ,(להלן: "תקנות הדיווח") 1970-ומיידיים), תש"ל

  :)דח"צ(ה"ה ד"ר אביטל שטיין , תחיצוני יתכדירקטור

 אביטל שטיין  שם:

 .תחיצוני יתדירקטורמועמדת לכהונה כ תפקיד:

 .056794944  מספר זיהוי:

 14.04.1961 לידה: תאריך

 כפר בן נון. 63התמר רח'  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית. נתינות:

ועדת ביקורת וועדת  -בכפוף לאישור המינוי  עדות הדירקטוריון:וחברות בו

 .תגמול

 לכהונה כדירקטורית חיצונית. מועמדתלא,  :תחיצוני יתא דירקטוריהאם ה

 לא.של החברה, חברה בת שלה,  תעובד



  
2

חברה קשורה של החברה או של בעל 

 :תעניין בה והתפקיד אותו ממלא

 .01.05.14 - אישור האסיפה הכלליתבמועד  מועד תחילת הכהונה:

 אוניברסיטת ת"א. - חינוך מתמטי  -    Ph.D השכלה:

MBA  -  מימון, בנקאות, שוק ההון והנדסה

 האוניברסיטה העברית בירושלים. -פיננסית 

M.Sc -  אוניברסיטת  -מתמטיקה שימושית

  ת"א.

B.Sc -  אוניברסיטת  -מתמטיקה, חקר ביצועים

  ת"א.

ה בחמש השנים תתעסוקעיקר 

 האחרונות:

המועצה להשכלה גבוהה מנכ"לית שימשה כ

 .לתכנון ותקצוב (מל"ג / ות"ת) והוועדה

 - : הטכניון מנכ"לית ומשנה לנשיאוכן שימשה כ

 מכון טכנולוגי לישראל.

 תפירוט תאגידים נוספים בהם משמש

 :יתכדירקטור

  בי אין קונסלטינג בע"מ.

כדירקטורית חיצונית  תמונה ותכהן ,במקביל

 וגמל מנורה מבטחים פנסיה - הבת חברה ב

בת  כדירקטורית חיצונית בחברה וכן ,בע"מ

 מנורה מבטחים ביטוח -נוספת של החברה 

 .בה, עם סיום כהונת דח"צ בע"מ

משפחה של בעל עניין אחר  תב

 בחברה:

 לא.

 כן. מומחיות חשבונאית ופיננסית: תבעל

  ---   כשירות מקצועית: תבעל

  ---   מומחה: תחיצוני יתדירקטור

מומחיות  תכבעל ההחברה רואה אות

חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה 

במספר המזערי שקבע הדירקטוריון 

  :) לחוק החברות12(א)(92לפי סעיף 

  כן.
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  המוצעת:  המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלט .5

ובדוח המיידי על כינוס האסיפה  הנספחים לדוח המיידיהמוצעת,  ניתן לעיין בנוסח ההחלטה

עד למועד האסיפה או  ,ה'-תל אביב בימים א' ),12(קומה  115אלנבי ברח'  חברהבמשרדי ה

שמעון , עו"ד המקובלות, בתיאום מראש עם מזכיר החברההאסיפה הנדחית בשעות העבודה 

עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה של רשות ניירות  ).03-  7107801(טלפון:  שי - עיר

באתר האינטרנט של "), אתר ההפצה(לעיל ולהלן: " www.magna.isa.gov.ilבכתובת: ערך 

אתר (לעיל ולהלן: " http://maya.tase.co.ilהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: 

  .")הבורסה לניירות ערך בת"א

שעל סדר היום, אשר לגביה ניתן להצביע באמצעות כתב  ההרוב הדרוש לקבלת ההחלט .6

 ההצבעה:

(ב) לחוק החברות, היינו, 239הינו כקבוע בסעיף  ,לעיל 3שבסעיף הרוב הנדרש לאישור ההחלטה 

רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו 

לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הרשאים להצביע והצביעו באסיפה (לא כולל 

קיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי נמנעים), ובלבד שית

המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט בעלי עניין 

אישי שאינו כתוצאה מקשריהם עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות 

על מי שיש לו עניין אישי יחולו  בון קולות הנמנעים.של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחש

ולות המתנגדים מקרב בעלי המניות קסך  (ב) ;, בשינויים המחויבים276הוראות סעיף 

  ) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.אהאמורים בפסקה (

 :הערה בדבר היות בעל המניה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי .7

יודיע  ,לעיל 3 ףבסעיכמפורט  ,שעל סדר היום הל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטבע .7.1

של כתב  יסמן בחלק ב' - לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה 

  :ההצבעה במקום המיועד לכך

בעל שליטה בחברה אם הוא נחשב ה - לעיל) 3לעניין החלטה שעל סדר היום (סעיף  .7.1.1

(למעט עניין אישי שאינו או מי מטעמו, אם לאו, או אם הינו בעל עניין אישי 

 , ואת תיאור הזיקה הרלוונטית.כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה)

, לא תבוא לעיל 7.1.1 בסעיף כאמוראו לא בוצע סימון לא הודיע בעל מניה  .7.1.2

 .הקולות הצבעתו במניין

בנושא גילוי בדבר  ,2011בנובמבר  30מיום  ,להנחיית רשות ניירות ערך בהתאםכמו כן,  .7.2

אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: 

"), כהגדרתם המצביעים"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי (להלן: "הנחייה"

 לחברה ימציאושעל סדר היום  3סעיף המפורטת ב הבהחלטבהנחיה, המצביעים באסיפה 

 הצביעו ואם להנחיה(ב) 2 לסעיף בהתאם הנדרשים הפרטים את הצבעתם במסגרת
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 למיופה ביחס הפרטים את גם הכוח מיופה או המצביע ימציא ,הכוח מיופה באמצעות

קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין  בדבר. כמו כן, יינתן פירוט הכוח

ישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' א

  ופירוט טיבם.

 מניין חוקי ואסיפה נדחית .8

בעל מניות אחד או יותר הנוכח/ים בעצמו/ם, או באמצעות שלוח/ים, או שלח/ו לחברה כתב/י 

(שלושים  33%לפחות הצבעה המציין/נים את אופן הצבעתו/ם, והמחזיק/ים או המייצג/ים 

  ושלושה אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה יהווה/ו מנין חוקי.

מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או  בעל

  יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום 

העסקים שלאחר יום האסיפה לאותה שעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או 

ליום, שעה ומקום אחרים שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. לא נמצא באסיפה 

ור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, יהווה בעל מניות הנדחית כאמור, מנין חוקי כעב

 אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, מנין חוקי, ללא קשר לשיעור החזקותיו בחברה.

 תוקף כתב ההצבעה:  .9

השני של כתב הצבעה זה, אשר בו יציין בעל המניה את  חלקוההצבעה בכתב תיעשה באמצעות 

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור  .שעל סדר היום האופן הצבעתו לגבי ההחלט

בעלות של בעל המניות הלא רשום, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל 

 באפריל 28, 'בליום עד חברה . יש להמציא את כתב ההצבעה לחברההמניות רשום בספרי ה

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף. לעניין  .11:00בשעה  2014

זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי 

 כמפורט להלן.החברה 

 אינטרנט: .10

 באמצעות האינטרנט.  הצבעה תמאפשר הננאי החברה

 למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה:  חברההמען  .11

 , תל אביב.12, קומה 115אלנבי ברח'  חברההמשרדי 

 : על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון חברההאחרון להמצאת הודעות עמדה ל מועדה .12

 2014באפריל  13', איום הינו:  חברההמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות ל

  .11:00בשעה 

, אם וככל שתוגשנה הודעות העמדהתגובת הדירקטוריון להודעות המועד האחרון להמצאת 

יום עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הינו: 

  .11:00בשעה  2014באפריל  18', ו
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 : י האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדהת אתרוכתוב .13

, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר שתהיינהנוסח של כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל 

  האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בת"א בכתובות הבאות:

www.magna.isa.gov.il  ו- .tase.co.il.maya/ttp:/h.  

  קבלת אישור בעלות:  .14

חבר הבורסה מזכאי לקבל את אישור הבעלות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה בעל מניות 

או במשלוח בדואר (תמורת דמי שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו בסניף של חבר הבורסה 

  ן זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.ימשלוח בלבד), אם ביקש זאת. בקשה לעני

 קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה:  .15

בלא (לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה) בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני 

קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה  ,תמורה

יין לקבל שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעונ

ין יקישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לענ

  ן קבלת הודעות העמדה.יכתבי ההצבעה תחול גם לעני

 עיון בכתבי הצבעה:  .16

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר 

ש"ח ערך נקוב כל אחת  1מניות רגילות בנות  3,163,597 היינובחברה ( מסך כל זכויות ההצבעה

כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן  בשיעורשל החברה או יותר), וכן מי שמחזיק 

 1,205,388לחוק החברות (היינו  268מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 

ת של החברה או יותר), זכאי לעיין במשרדה הרשום ש"ח ערך נקוב כל אח 1מניות רגילות בנות 

של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה, בעצמו או באמצעות 

   שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית.

  

.שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאבעל מניות 
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  חלק שני -כתב הצבעה 

 
  .מ"מנורה מבטחים החזקות בעשם החברה: 

  .תל אביב  )12(קומה  115אלנבי רח' : (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה) חברההמען 

  . 52-000746-9' החברה: מס

  .11:00בשעה  ,2014 ,במאי 1: מועד האסיפה

  . מיוחדת: אסיפה כללית סוג האסיפה

סוף יום המסחר בבורסה : להצביע באסיפה הכלליתהמועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות 

 לא באם"). הקובע המועד(להלן: " 2014באפריל,  3ה',  ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום לניירות

  יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

  (ג) לתקנות5מאפשר הצבעה באמצעות האינטרנט בהתאם לתקנה  אינה החברה

  

  פרטי בעל המניות

  

  ___________________  : שם בעל המניות

  ___________________      : מס' זהות

  

  -  אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית

  ___________________     : מס' דרכון

  ___________________  : המדינה שבה הוצא

  ___________________     : בתוקף עד

  

  - אם בעל המניות הוא תאגיד

  ___________________    : מס' תאגיד

  ___________________  : מדינת ההתאגדות
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   -לעיל  7.2אם בעל המניות הוא מצביע כאמור בסעיף 

מבעלי השליטה, פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי 

  לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם:

  

  :אופן ההצבעה

  

  

  הנושא שעל סדר היום

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (לפי סעיף  1אופן ההצבעה
האם אתה בעל  –(ב) לחוק החברות) 239

שליטה או מי מטעמו או בעל עניין אישי 
בהחלטה (למעט עניין אישי שאינו 

  2כתוצאה מהקשרים עם בעל השליטה)

  כן*  לא נגד נמנע בעד
 ה"ה ד"ר אביטל שטיין מינוי

בחברה, כדירקטורית חיצונית 
לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה 

על ידי האסיפה  הבמועד אישור מינוי
  לעיל. 3כאמור בסעיף 

     

  

  לעיל: 3חלטה בסעיף הה או מי מטעמו לעניין המכוח מה הינך נחשב בעל שליט* נא פרט 

  

 

 

  
  
  

  חתימה    תאריך
  

  

) לחוק החברות, 1(177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 
  כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות. -) 1999-התשנ"ט

  

כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום  – חברההלבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של 
  תעודת הזהות/ דרכון /תעודת התאגדות.

  

כתב הצבעה שיגיע מאוחר יותר המועד הרשום לעיל לא ייחשב כנוכחות באסיפה לצורך קיום 
  ולא ייספר בהצבעה.המניין החוקי להצבעה 

                                                 
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא. 1
  בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. 2

 

  




























