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ח"אג16:00 61103651.3001/04/19מ"בע

בהתאם למידע שנמסר לנאמנים למחזיקי אגרות החוב על ידי . א: רקע. 1

חברה פרטית אשר )מ " חברת דניה סיבוס בע2015בחודש אוגוסט , החברה

העמידה , "(דניה: "להלן )(מוחזקות על ידי החברה  (100%)מלוא מניותיה 

היתרה הבלתי מסולקת של )ח " מיליון ש170הלוואה לחברה בסך של 

. (ח" מיליון ש88- עומדת על סך של כ, 26.3.2019נכון ליום , ל"ההלוואה הנ

 התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של דניה 16.5.2016ביום , כמו כן

במסגרתו העניקה חברת , עם החברה בהסכם הלוואה ("חברת הבת: "להלן)

כאשר נכון ליום )ח " מיליון ש33- הבת לחברה הלוואה בסכום השווה לכ

 עומדת יתרת ההלוואה שהעניקה חברת הבת לחברה על סך של 26.3.2019

: יכונו יחד להלן, לעיל' ההלוואות המפורטות בסעיף א. )(ח" מיליון ש36- כ

. ב. ("חוב החברה: "וסך יתרות ההלוואות יכונה יחד להלן, "ההלוואות"

במסגרת פנייה שבוצעה לנאמנים למחזיקי אגרות החוב על ידי החברה 

ציינה החברה כי לאור העובדה שדניה הינה חברה , 26.3.2019במכתב מיום 

בבעלותה המלאה של החברה אין ולא תוכל להיווצר במסגרת ביצוע העברה 

כספית כלשהי בין דניה לבין חברה זליגה של מקורות כספיים כלשהם מחוץ 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהועל כן מבקשת היא לקדם מהלך של חלוקת דיבידנד ע, לחברה

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג16:00 61104311.2401/04/19מ"בע

בהתאם למידע שנמסר לנאמנים למחזיקי אגרות החוב על ידי . א: רקע. 1

חברה פרטית אשר )מ " חברת דניה סיבוס בע2015בחודש אוגוסט , החברה

העמידה , "(דניה: "להלן )(מוחזקות על ידי החברה  (100%)מלוא מניותיה 

היתרה הבלתי מסולקת של )ח " מיליון ש170הלוואה לחברה בסך של 

. (ח" מיליון ש88- עומדת על סך של כ, 26.3.2019נכון ליום , ל"ההלוואה הנ

 התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של דניה 16.5.2016ביום , כמו כן

במסגרתו העניקה חברת , עם החברה בהסכם הלוואה ("חברת הבת: "להלן)

כאשר נכון ליום )ח " מיליון ש33- הבת לחברה הלוואה בסכום השווה לכ

 עומדת יתרת ההלוואה שהעניקה חברת הבת לחברה על סך של 26.3.2019

: יכונו יחד להלן, לעיל' ההלוואות המפורטות בסעיף א. )(ח" מיליון ש36- כ

. ב. ("חוב החברה: "וסך יתרות ההלוואות יכונה יחד להלן, "ההלוואות"

במסגרת פנייה שבוצעה לנאמנים למחזיקי אגרות החוב על ידי החברה 

ציינה החברה כי לאור העובדה שדניה הינה חברה , 26.3.2019במכתב מיום 

בבעלותה המלאה של החברה אין ולא תוכל להיווצר במסגרת ביצוע העברה 

כספית כלשהי בין דניה לבין חברה זליגה של מקורות כספיים כלשהם מחוץ 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהועל כן מבקשת היא לקדם מהלך של חלוקת דיבידנד ע, לחברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

מיוחדת12:00 11323150.6402/04/19מ"בע

" אשדר בוטיק"ל מנהל אגף "אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של סמנכ. 1

חברה פרטית בבעלות מלאה , ("אשדר: "להלן)מ "באשדר חברה לבניה בע

ורדה ' קרובה של הגב, ("מר גוגנהיים: "להלן)מר עומר גוגנהיים , של החברה

עברבעדבעד.הנמנית על יחידי השליטה בחברה, ליפשיץ

רוב 

√לא90.52מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

אשטרום 

עברבעדבעד.לאשר למר גוגנהיים כתב פטור מאחריות כמקובל באשדר. 2מיוחדת12:00 11323150.6402/04/19מ"בע

רוב 

√לא84.3מיוחד

30042019 עד תאריך 01042019השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 
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 2נגב 

שותפות 

14:00 2320170.4202/04/19מוגבלת

יחידת 

השתתפות

עברבעדבעדד מיכל קמיר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי"מינוי עו. 1 מיוחדת

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

בנק 

מזרחי 

טפחות 

מיוחדת15:00 6954370.4102/04/19מ"בע

למנות : ההחלטה המוצעת.  מינוי דירקטור חיצוני: תיאור טבעו של הנושא. 1

כמשמעותו של מונח זה בחוק , את מר אברהם נוימן כדירקטור חיצוני בבנק

, העומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני) 1999-ט"התשנ, החברות

, (שנתן המפקח על הבנקים, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין דירקטוריון

שתחל , (תקופת כהונה שלישית)שנים  (3)לתקופת כהונה נוספת של שלוש 

בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על , זאת; 11.4.2019ביום 

:  פרטים נוספים.   התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך

בדבר זימון  (25.2.2019מיום ) לדוח המיידי 1.1לפרטים נוספים ראו סעיף 

, וכן את ההצהרה של מר אברהם נוימן, בענין זה, האסיפה הכללית המיוחדת

עברבעדבעד.לדוח המיידי האמור'' המצורפת כנספח א

רוב 

√לא99.36מיוחד

מנורה ביטוח

בנק 

מזרחי 

טפחות 

מיוחדת15:00 6954370.4102/04/19מ"בע

.   לתקנון הבנק92-  ו89, 55תיקון תקנות : תיאור טבעו של הנושא. 2

בהתאם ,  לתקנון הבנק92-  ו89, 55לתקן את תקנות : ההחלטה המוצעת

מיום ) לדוח המיידי המשלים 1.2.3לנוסח המתוקן והמסומן המפורט בסעיף 

ולאשר את , בענין זה, בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת (6.3.2019

:  הכולל את התיקונים המוצעים פרטים נוספים, הנוסח המתוקן האמור

 (6.3.2019מיום ) לדוח המיידי  המשלים 1.2לפרטים נוספים ראו סעיף 

√לארוב רגילעברבעדבעד.בענין זה, בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת

מנורה ביטוח

מגדל 

אחזקות 

ביטוח 

ופיננסים 

מיוחדת12:00 10811650.3703/04/19מ"בע

החל מיום , מר דורון ספיר, ל החברה"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ

עברבעדבעד.2018 ביוני 26, ל החברה"מינויו כמנכ

רוב 

√לא95.45מיוחד

מנורה ביטוח

בנק 

דיסקונט 

לישראל 

מיוחדת14:00 6912120.7403/04/19מ"בע

החל , מר שאול קוברינסקי, ר הדירקטוריון"לאשר את תנאי הכהונה של יו. 1

ובכפוף לכך ,  לדוח זימון האסיפה2כמפורט בסעיף , 2018 בדצמבר 3מיום 

ותיקון מדיניות , הרגולציה יאפשרו תנאי כהונה כאמור/שהוראות הדין

עברבעדבעד.התגמול לנושאי המשרה בבנק בהתאם

רוב 

√לא83.09מיוחד

מנורה ביטוח

קנביט 

פארמסוטי

מיוחדת16:00 108436712.4704/04/19מ"קלס בע

עדכון בעלי הזכויות בעניינים השוטפים לרבות המשך המימון עלויות . . 1

√לאר.לדיוןדיוןדיון.התביעה נגד טבע

מנורה ביטוח

קנביט 

פארמסוטי

בעדבעד.הצבעה על חלוקת כספים לבעלי הזכויות בקופת ההסדר. . 2מיוחדת16:00 108436712.4704/04/19מ"קלס בע

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

אירונאוטי

מיוחדת17:00 11411421.5204/04/19מ"קס בע

הפעולות , לאשר את המיזוג על פי הסכם המיזוג ואת כל העסקאות. 1

והכל , הטעונות אישור האסיפה הכללית, וההתקשרויות בקשר עם המיזוג

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח זימון האסיפה
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מיוחדת17:00 11411421.5204/04/19מ"קס בע

לאשר תיקון למדיניות התגמול של החברה בהתאם למדיניות התגמול . 2

עברנגדנגדלדוח האסיפה' המוצעת כמסומן בנספח ד

רוב 

√לא75.74מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

09:00 61103651.3207/04/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

 COLERIDGE GAS &amp; OIL דיון בנוגע להצעה מטעם חברת 1.1

EXPLORATION (ISRAEL) LLLP ,מיכאל שטיינברג וגורמים נוספים ,

-2019-01: 'אסמכתאות מס) 3.4.2019שפורסמה בדיווח מידיי מיום 

 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה 1.2. (2019-01-032659-  ו032752

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

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

09:00 61104311.2607/04/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

 COLERIDGE GAS &amp; OIL דיון בנוגע להצעה מטעם חברת 1.1

EXPLORATION (ISRAEL) LLLP ,מיכאל שטיינברג וגורמים נוספים ,

-2019-01: 'אסמכתאות מס) 3.4.2019שפורסמה בדיווח מידיי מיום 

 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה 1.2. (2019-01-032659-  ו032752

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

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

09:00 61104800.0107/04/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

 COLERIDGE GAS &amp; OIL דיון בנוגע להצעה מטעם חברת 1.1

EXPLORATION (ISRAEL) LLLP ,מיכאל שטיינברג וגורמים נוספים ,

-2019-01: 'אסמכתאות מס) 3.4.2019שפורסמה בדיווח מידיי מיום 

 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה 1.2. (2019-01-032659-  ו032752

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

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

מיוחדת14:00 11076630.7707/04/19מ"שנס בע

1 .To increase the company's registered capital and to amend 

the company's articles of association to reflect the increase.לארוב רגיללא עברבעדבעד√

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

17:00 11392031.9808/04/19מ"שנס בע

ח ללא "אג

התכנסות

- והגדרת סמכויותיה  (''סדרה ג)מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב . 1

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר ]החלטה רגילה 

למנות נציגות למחזיקי  [למעט הנמנעים, הקולות המשתתפים בהצבעה

אשר סמכויותיה יהיו  ("הנציגות")של החברה  (''סדרה ג)אגרות החוב 

. א: ולפעול כשלוחם, לסייע לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב. 1.1.1: כדלקמן

או בעלת השליטה /בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר עם החברה ו

בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר . ב; בה

בבדיקת הסעדים העומדים . ג; לרבות חלופות הפירוק, ככל שיוצע, המוצע

, במידה והנאמן. 1.1.2; למחזיקים ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית

 1.2.4כהגדרתם בסעיף )היועץ המשפטי והמומחים , בהתייעצות עם הנציגות

, כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה, יגיעו למסקנה (להלן

מ עם החברה לגיבוש "תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוחה שלו מו

יובאו לאישור מחזיקי , ככל שיגובשו, או הסדר אשר/או מתווה ו/הסכמות ו

בהתייעצות עם הנציגות היועץ המשפטי , במידה והנאמן. 1.1.3; אגרות החוב

יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול  ( להלן1.2.4כהגדרתם בסעיף )והמומחים 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהתגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוחה שלו, משא ומתן על הסדר
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מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג16:00 61103651.3210/04/19מ"בע

 OIL &amp; GASחברת - להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע. 1

COLERIDGELLLP (ISRAEL) EXPLORATION , מיכאל שטיינברג

מטעמו נוסח  (הבלתי מחייבת)בנוגע להצעת ההסדר , וגורמים נוספים

עם , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן: ההחלטה

 GAS COLERIDGELLLP (ISRAEL) EXPLORATIONחברת - המציע

OIL &amp ,;על ההצעה הלא מחייבת , מיכאל שטיינברג וגורמים נוספים

– ' סדרות כו)מטעמו לביצוע הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי אגרות החוב 

- ו" המציע )"3.4.20191א ביום "כפי שפורסמה במגנ, של החברה ('כח

מורים מחזיקי אגרות , כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. (לפי העניין, "ההצעה"

החוב לנאמן להתחייב כלפי המציע להענקת זכות לתקן את הצעתו ככל 

 10כמתבקש על ידי המציע בסעיף , שתעלה לאישור המחזיקים הצעה אחרת

 ימי 7אזי ינתנו , ככל שהמחזיקים יביאו לאישור הצעה אחרת. 10: "להצעה

אופן ההצבעה של מחזיק בעניין : יודגש כי; ."עסקים למציע לתקן את הצעתו

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

ככל שתכונס והוא יהיה רשאי , הוראת בית המשפט בקשר עם הסדר מלא

והכל בהתאם לשיקול דעתו , להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו

עברבעדללא המלצהעוד יודגש. המוחלט

רוב 

√לא88.54מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג16:00 61104311.2610/04/19מ"בע

 OIL &amp; GASחברת - להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע. 1

COLERIDGELLLP (ISRAEL) EXPLORATION , מיכאל שטיינברג

מטעמו נוסח  (הבלתי מחייבת)בנוגע להצעת ההסדר , וגורמים נוספים

עם , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן: ההחלטה

 GAS COLERIDGELLLP (ISRAEL) EXPLORATIONחברת - המציע

OIL &amp ,;על ההצעה הלא מחייבת , מיכאל שטיינברג וגורמים נוספים

– ' סדרות כו)מטעמו לביצוע הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי אגרות החוב 

- ו" המציע )"3.4.20191א ביום "כפי שפורסמה במגנ, של החברה ('כח

מורים מחזיקי אגרות , כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. (לפי העניין, "ההצעה"

החוב לנאמן להתחייב כלפי המציע להענקת זכות לתקן את הצעתו ככל 

 10כמתבקש על ידי המציע בסעיף , שתעלה לאישור המחזיקים הצעה אחרת

 ימי 7אזי ינתנו , ככל שהמחזיקים יביאו לאישור הצעה אחרת. 10: "להצעה

אופן ההצבעה של מחזיק בעניין : יודגש כי; ."עסקים למציע לתקן את הצעתו

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

ככל שתכונס והוא יהיה רשאי , הוראת בית המשפט בקשר עם הסדר מלא

והכל בהתאם לשיקול דעתו , להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו

עברבעדללא המלצהעוד יודגש. המוחלט

רוב 

√לא88.65מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג16:00 61104800.0110/04/19מ"בע

 OIL &amp; GASחברת - להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע. 1

COLERIDGELLLP (ISRAEL) EXPLORATION , מיכאל שטיינברג

מטעמו נוסח  (הבלתי מחייבת)בנוגע להצעת ההסדר , וגורמים נוספים

עם , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן: ההחלטה

 GAS COLERIDGELLLP (ISRAEL) EXPLORATIONחברת - המציע

OIL &amp ,;על ההצעה הלא מחייבת , מיכאל שטיינברג וגורמים נוספים

– ' סדרות כו)מטעמו לביצוע הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי אגרות החוב 

- ו" המציע )"3.4.20191א ביום "כפי שפורסמה במגנ, של החברה ('כח

מורים מחזיקי אגרות , כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. (לפי העניין, "ההצעה"

החוב לנאמן להתחייב כלפי המציע להענקת זכות לתקן את הצעתו ככל 

 10כמתבקש על ידי המציע בסעיף , שתעלה לאישור המחזיקים הצעה אחרת

 ימי 7אזי ינתנו , ככל שהמחזיקים יביאו לאישור הצעה אחרת. 10: "להצעה

אופן ההצבעה של מחזיק בעניין : יודגש כי; ."עסקים למציע לתקן את הצעתו

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

ככל שתכונס והוא יהיה רשאי , הוראת בית המשפט בקשר עם הסדר מלא

והכל בהתאם לשיקול דעתו , להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו

עברבעדללא המלצהעוד יודגש. המוחלט

רוב 

√לא79.06מיוחד

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

10:00 11392031.9814/04/19מ"שנס בע

ח "אג

התייעצות

דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר . 1

 ועד 26.3.2019ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 

√לאדיוןדיוןדיון.למועד האסיפה

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

10:00 11392031.9814/04/19מ"שנס בע

ח "אג

התייעצות

כ הנאמן "דיווח ועדכון מאת יועצי הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת ב. 2

ומחזיקי אגרות החוב בדבר הפעילות וההתפתחויות ממועד אסיפת 

√לאדיוןדיוןדיון. ועד למועד האסיפה26.3.2019המחזיקים שהתקיימה ביום 

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

10:00 11392031.9814/04/19מ"שנס בע

ח "אג

√לאדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו. 3התייעצות

מנורה ביטוח

אלון 

חברת 

הדלק 

לישראל 

17:30 11015670.8514/04/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

דיון בהצעה שקיבלה החברה למכירת אחזקותיה בחברת ישראל קנדה . 1

√לאדיוןדיוןדיון.מ ובחברות המוחזקות על ידה"ניהול כבישים מהירים בע

מנורה ביטוח

אלון 

חברת 

הדלק 

לישראל 

17:30 11015670.8514/04/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

או מחזיקי אגרות /י הנאמן ו"דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע. 2

√לאדיוןדיוןדיוןהחוב



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

ח"אג18:00 11392031.9914/04/19מ"שנס בע

לבחור כי נציגות מחזיקי אגרות החוב תמנה : קביעת מספר חברי הנציגות. 1

מספר החברים שירכיבו את הנציגות . חבר נציגות אחד או שני חברי נציגות

מובהר בזאת . יקבע על פי החלופה אשר תקבל את מרבית הקולות בהצבעה

משמעה הצבעה על " בעד"הצבעה – • כי במערכת ההצבעות האלקטרונית 

משמעה הצבעה על מינוי שני חברי " נגד"הצבעה • . מינוי חבר נציגות אחד

, ככל שיוחלט במסגרת הצעת החלטה זו למנות שני חברי נציגות. נציגות

ימונו כחברי נציגות שני המועמדים המפורטים בהצעת ההחלטה שבסעיף 

 להלן לא 2להלן והצבעות מחזיקי אגרות החוב במסגרת הצעת החלטה 2

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף . תיבדקנה

כחלק בלתי ,  כאמור9ולעניין זה יראו את האמור בסעיף ,  לזימון האסיפה9

√לארוב רגילעברנגדללא המלצה.ל"נפרד מהצעת ההחלטה הנ

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

ח"אג18:00 11392031.9914/04/19מ"שנס בע

 1ככל שבמסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף : קביעת זהות חברי הנציגות. 2

קביעת זהות חבר הנציגות מבין , לעיל יוחלט למנות חבר נציגות אחד בלבד

הצהרת מועמד לנציגות והצעת – ח יאיר שלהב "רו• : המועמדים שלהלן

הצהרת – מר עופר גזית • לכתב ההצבעה  (א).1.2ט מצורפים כנספח "שכ

. לכתב ההצבעה (ב)1.2ט מצורפים כנספח "מועמד לנציגות והצעת שכ

המועמד שימונה כחבר • : יובהר כי, בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה

מחזיקי • . הנציגות יהיה המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בהצבעה

, אגרות החוב רשאים להצביע בעד מועמד אחד או יותר מבין המועמדים לעיל

, ככל שמחזיק אגרות חוב יצביע בעד יותר ממועמד אחד. על פי שיקול דעתם

סדר הצגת המועמדים הוא • . קולותיו יתחלקו באופן שווה בין שני המועמדים

– • מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות האלקטרונית . אקראי לחלוטין

• . ח יאיר שלהב כחבר הנציגות"משמעה הצבעה בעד רו" בעד"הצבעה 

ההחלטה . משמעה הצבעה בעד מר עופר גזית כחבר הנציגות" נגד"הצבעה 

,  לזימון האסיפה9בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

כחלק בלתי נפרד מהצעת ,  כאמור9ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 

נגדללא המלצה.ל"ההחלטה הנ

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

בוטלה18:00 61103651.3214/04/19מ"בע

אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק . 1

בחברת ישראל קנדה ניהול , במישרין ובעקיפין, ("אלון")מ "לישראל בע

לקרן , ("חברות המפעיל")מ ובחברות המוחזקות על ידה "כבישים מהירים בע

להורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש : השקעות ישראלית נוסח ההחלטה

ממנה לפעול למכירת מלוא אחזקותיה של החברה ומלוא אחזקותיה של 

בהתאם להצעה - וזאת , בחברות המפעיל, בין במישרין ובין בעקיפין, אלון

כפי שפורסם על ידי החברה , שקיבלה החברה מטעם קרן השקעות ישראלית

כחלק . 1(033460-01-2019: 'אסמכתא מס)4.4.2019בדיווח מיידי מיום 

או /מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו, בלתי נפרד מהחלטה זו

כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם , (ככל שיהיו)דרישות 

בהתאם להצעה שהוגשה מטעם , מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל

כפי שפורסם על ידי החברה בדיווח מיידי מיום , קרן השקעות ישראלית

מודגש כי ההחלטה שבסעיף זה מתייחסת להצעה .  כאמור94.4.201

המעודכנת ביותר שתוגש על ידי קרן ההשקעות הישראלית כפי שיפורסם על 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות . עד למועד ההצבעה, ידי החברה

יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, ב" לזימון המצ7השיפוי והמימון שבסעיף 

בוטלהבוטלהבוטלהכח,  להלן7

רוב 

√לאמיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

בוטלה18:00 61104311.2614/04/19מ"בע

אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק . 1

בחברת ישראל קנדה ניהול , במישרין ובעקיפין, ("אלון")מ "לישראל בע

לקרן , ("חברות המפעיל")מ ובחברות המוחזקות על ידה "כבישים מהירים בע

להורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש : השקעות ישראלית נוסח ההחלטה

ממנה לפעול למכירת מלוא אחזקותיה של החברה ומלוא אחזקותיה של 

בהתאם להצעה - וזאת , בחברות המפעיל, בין במישרין ובין בעקיפין, אלון

כפי שפורסם על ידי החברה , שקיבלה החברה מטעם קרן השקעות ישראלית

כחלק . 1(033460-01-2019: 'אסמכתא מס)4.4.2019בדיווח מיידי מיום 

או /מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו, בלתי נפרד מהחלטה זו

כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם , (ככל שיהיו)דרישות 

בהתאם להצעה שהוגשה מטעם , מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל

כפי שפורסם על ידי החברה בדיווח מיידי מיום , קרן השקעות ישראלית

מודגש כי ההחלטה שבסעיף זה מתייחסת להצעה .  כאמור94.4.201

המעודכנת ביותר שתוגש על ידי קרן ההשקעות הישראלית כפי שיפורסם על 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות . עד למועד ההצבעה, ידי החברה

יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, ב" לזימון המצ7השיפוי והמימון שבסעיף 

בוטלהבוטלהבוטלהכח,  להלן7

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

בוטלה18:00 61104800.0114/04/19מ"בע

אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק . 1

בחברת ישראל קנדה ניהול , במישרין ובעקיפין, ("אלון")מ "לישראל בע

לקרן , ("חברות המפעיל")מ ובחברות המוחזקות על ידה "כבישים מהירים בע

להורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש : השקעות ישראלית נוסח ההחלטה

ממנה לפעול למכירת מלוא אחזקותיה של החברה ומלוא אחזקותיה של 

בהתאם להצעה - וזאת , בחברות המפעיל, בין במישרין ובין בעקיפין, אלון

כפי שפורסם על ידי החברה , שקיבלה החברה מטעם קרן השקעות ישראלית

כחלק . 1(033460-01-2019: 'אסמכתא מס)4.4.2019בדיווח מיידי מיום 

או /מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו, בלתי נפרד מהחלטה זו

כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם , (ככל שיהיו)דרישות 

בהתאם להצעה שהוגשה מטעם , מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל

כפי שפורסם על ידי החברה בדיווח מיידי מיום , קרן השקעות ישראלית

מודגש כי ההחלטה שבסעיף זה מתייחסת להצעה .  כאמור4.4.19

המעודכנת ביותר שתוגש על ידי קרן ההשקעות הישראלית כפי שיפורסם על 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות . עד למועד ההצבעה, ידי החברה

יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, ב" לזימון המצ7השיפוי והמימון שבסעיף 

בוטלהבוטלהבוטלהכחלק,  להלן7

רוב 

√לאמיוחד

12:30 11130340.1315/04/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

התייעצות

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

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

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

√לאדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/הנאמנים ו

12:30 11432700.1315/04/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

התייעצות

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

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

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

√לאדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/הנאמנים ו
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מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג14:30 61103651.3215/04/19מ"בע

 דיון בנוגע להצעה לרכישת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת 1.1

בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים , במישרין ובעקיפין, מ"הדלק לישראל בע

שניתנה מטעם קרן השקעות , מ ובחברות המוחזקות על ידה"מהירים בע

אסמכתאות ) 3.4.2019ופורסמה בדיווח מידיי מיום  ("ההצעה")ישראלית 

או כל נוסח מעודכן יותר , (2019-01-032659-  ו2019-01-032752: 'מס

 דיון בנושאים נוספים 1.2. של ההצעה שיפורסם עד מועד כינוס האסיפות

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

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג14:30 61104311.2615/04/19מ"בע

 דיון בנוגע להצעה לרכישת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת 1.1

בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים , במישרין ובעקיפין, מ"הדלק לישראל בע

שניתנה מטעם קרן השקעות , מ ובחברות המוחזקות על ידה"מהירים בע

אסמכתאות ) 3.4.2019ופורסמה בדיווח מידיי מיום  ("ההצעה")ישראלית 

או כל נוסח מעודכן יותר , (2019-01-032659-  ו2019-01-032752: 'מס

 דיון בנושאים נוספים 1.2. של ההצעה שיפורסם עד מועד כינוס האסיפות

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

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג14:30 61104800.0115/04/19מ"בע

 דיון בנוגע להצעה לרכישת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת 1.1

בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים , במישרין ובעקיפין, מ"הדלק לישראל בע

שניתנה מטעם קרן השקעות , מ ובחברות המוחזקות על ידה"מהירים בע

אסמכתאות ) 3.4.2019ופורסמה בדיווח מידיי מיום  ("ההצעה")ישראלית 

או כל נוסח מעודכן יותר , (2019-01-032659-  ו2019-01-032752: 'מס

 דיון בנושאים נוספים 1.2. של ההצעה שיפורסם עד מועד כינוס האסיפות

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

מנורה ביטוח

אינרום 

תעשיות 

בנייה 

שנתית16:00 11323560.3115/04/19מ"בע

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

√לאר.לדיוןדיוןדיון2017 בדצמבר 31

מנורה ביטוח

אינרום 

תעשיות 

בנייה 

שנתית16:00 11323560.3115/04/19מ"בע

כמשרד רואי החשבון ' זוהר ושות, אלמגור, הארכת כהונת משרד ברייטמן. 2

עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה , המבקר של החברה

והסמכת דירקטוריון החברה או מי מטעמו לקבוע את שכרו בהתאם לאופי 

√לארוב רגילעברבעדבעדוהיקף השירותים

מנורה ביטוח

אינרום 

תעשיות 

בנייה 

שנתית16:00 11323560.3115/04/19מ"בע

כדירקטור בחברה  (דירקטור בלתי תלוי)מינוי מחדש של מר רמי ארמון . 3

√לארוב רגילעברבעדבעדעד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

אינרום 

תעשיות 

בנייה 

שנתית16:00 11323560.3115/04/19מ"בע

מינוי של מר אשר בהרב כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית . 4

√לארוב רגיללא עברנגדנגדהבאה של החברה

מנורה ביטוח

אינרום 

תעשיות 

בנייה 

שנתית16:00 11323560.3115/04/19מ"בע

מינוי של מר ציון גינת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית . 5

√לארוב רגילעברבעדבעדהבאה של החברה
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בנייה 

שנתית16:00 11323560.3115/04/19מ"בע

מינוי של מר פרץ שחר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית . 6

√לארוב רגילעברבעדבעדהבאה של החברה

מנורה ביטוח

אינרום 

תעשיות 

בנייה 

שנתית16:00 11323560.3115/04/19מ"בע

כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית ' ג'מינוי של מר יוסי חג. 7

√לארוב רגילעברבעדבעדהבאה של החברה

מנורה ביטוח

אינרום 

תעשיות 

בנייה 

שנתית16:00 11323560.3115/04/19מ"בע

מינוי מר איציק צאיג כמועמד נוסף לכהונת דירקטור בחברה עד לתום . 8

√לארוב רגילעברבעדבעד,האסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג22:00 61104800.0116/04/19מ"בע

לאשר  ('סדרה כח)דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב . 1

של  ('סדרה כח)לדחות את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב 

יום התשלום קבוע ) 18.04.2019אשר היום הקובע בגינה הינו ביום , החברה

המועד הקובע ידחה ליום : למועדים הבאים, (29.04.2019ליום 

הריבית על קרן אגרות . 02.06.2019יום התשלום ידחה ליום . 20.05.2019

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

כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט , יודגש. שטר הנאמנות על תיקוניו

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

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

מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין  ('סדרה כח)חלק מסדרות אגרות החוב 

 ('סדרה כח)בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב 

על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור 

או /של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו

ההחלטה בסעיף זה כפופה . הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן

יראו את , ולעניין זה, ב" לזימון המצ7להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 

עברבעדללא המלצהכחלק בלתי נפרד,  להלן7האמור בסעיף 

רוב 

√לא100מיוחד
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ח"אג22:00 61104800.0116/04/19מ"בע

כ "ובסה, הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי הריבית מעת לעת. 2

לאחר , להסמיך את הנאמן:  יום במצטבר נוסח ההחלטה60דחייה כוללת עד 

לדחות מעת לעת את , התייעצות ותיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב

ובלבד ,  ימים כל דחייה30בתקופות שלא יעלו על , מועדי תשלום הריבית

באופן ) יום 60שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 

ועל אף שנדחתה )הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה . (מצטבר

יודגש כי . תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו (כאמור

למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי 

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

דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב 

ואו , מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור ('סדרה כח)

משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב , בהחלטה באם תתקבל

על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות  ('סדרה כח)

או הדין /ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו

ההחלטה בסעיף זה כפופה . בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן

עברבעדללא המלצהיר, ולעניין זה, ב" לזימון המצ7להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 

רוב 

√לא99.52מיוחד

מנורה ביטוח

נאוויטס 

, פטרוליום

שותפות 

12:00 11419690.6117/04/19מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 מיוחדת

לאשר כי השותפות תהא רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו . 1

וזאת בכפוף לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון , במפורט בהסכם השותפות

 להסכם 5ולשם כך לתקן את סעיף , השותף הכללי ביחס לכל פרויקט

החלטה זו תעמוד בתוקף למשך . השותפות כמפורט בנספח לדוח הזימון

עברבעדבעד.שלוש שנים ממועד אישור האסיפה

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

אלון 

חברת 

הדלק 

לישראל 

15:00 11015670.8517/04/19מ"בע

ח ללא "אג

התכנסות

בחברת , במישרין ובעקיפין, אישור מכירת מלוא אחזקותיה של החברה. . 1

מ ובחברות המוחזקות על ידה "ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע

לקרן השקעות ישראלית וזאת בכפוף לכך כי תתקבל , ")חברות המפעיל"(

מ לויתור על זכויות הסירוב וההצטרפות שלה טרם "הסכמת שיכון ובינוי בע

√לאעברבעדללא המלצהחתימת החברה על הסכם העסקה

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61103651.3217/04/19מ"בע

אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק . 1

בחברת ישראל קנדה ניהול , במישרין ובעקיפין, ("אלון")מ "לישראל בע

לקרן , ("חברות המפעיל")מ ובחברות המוחזקות על ידה "כבישים מהירים בע

להורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש : השקעות ישראלית נוסח ההחלטה

ממנה לפעול למכירת מלוא אחזקותיה של החברה ומלוא אחזקותיה של 

- וזאת , ("המפעיל")בחברות המפעיל , בין במישרין ובין בעקיפין, אלון

כפי , בהתאם להצעה שקיבלה החברה מטעם קרן השקעות ישראלית

-2019: ''אסמכתא מס) 4.4.2019שפורסם על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 

ובמכתב ההבהרות שהועבר על ידי המציעה ופורסם בדיווח  (01-033460

או , ("ההצעה")  (2019-01-033636: אסמכתא'' מס) 12.4.2019מיידי מיום 

, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. כל נוסח מעודכן שיועבר עד למועד ההצבעה

כלפי , (ככל שיהיו)או דרישות /מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו

נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת אחזקות החברה 

מובהר כי הסכם העסקה אשר צורף . בחברות המפעיל בהתאם להצעה

מובהר כי . מ והשלמה וזאת בהתאם לתנאי ההצעה"להצעה כפוף למו

 ימים ממועד קיבול ההצעה על 30במסגרת ההצעה נדרשת החברה במשך 

מבוטלתמבוטלתידי החברה ומחזיקי אגרות

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61103651.3217/04/19מ"בע

מ  "ללא הסכמת שיכון ובינוי בע/להורות לחברה לקבל את ההצעה עם. 2

כפוף מימוש , בהתאם להסכמים ביחס לזכויותיה של החברה במפעיל: רקע

זכויות החברה לזכויות סירוב והצטרפות של שאר בעלי המניות בחברות 

קיבול ההצעה רק ככל שתתקבל הסכמת שיכון .א: נוסח ההחלטה.  המפעיל

מ לויתור על זכויות הסירוב וההצטרפות שלה טרם חתימת החברה "ובינוי בע

ככל שההחלטה בסעיף  לעיל . ("הסכמת שיכון ובינוי")על הסכם העסקה 

להורות לחברה לקבל את ההצעה באחת משתי החלופות שבסעיף , תתקבל

כחלק בלתי נפרד ": בעד"אשר תקבל את מירב הקולות ,  להלן3זה ובסעיף 

ככל )או דרישות /מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו, מהחלטה זו

כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת אחזקות , (שיהיו

יובהר כי ככל שההחלטה בסעיף . החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה

ככל .  זה1.2לא יספור הנאמן את תוצאות ההצבעה בסעיף , לעיל לא תתקבל

גם ככל ולא תתקבל , ותתקבל החלטה להורות לדירקטוריון לקבל את ההצעה

יתוקן חוזה העסקה באופן בו המועד לקיום , (''חלופה ב)הסכמת שיכון ובינוי 

בהתאם , התנאים המתלים יותאם למועדים הנדרשים בהסכמי המפעיל

מבוטלתמבוטלתהפניית תשומת לב נו. לטיוטת ההסכם העדכני שיפורסם טרם ההצבעה

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61103651.3217/04/19מ"בע

מ  "ללא הסכמת שיכון ובינוי בע/להורות לחברה לקבל את ההצעה עם. 3

כפוף מימוש , בהתאם להסכמים ביחס לזכויותיה של החברה במפעיל: רקע

זכויות החברה לזכויות סירוב והצטרפות של שאר בעלי המניות בחברות 

קיבול ההצעה גם במקרה בו לא תתקבל .ב: נוסח ההחלטה.  המפעיל

להורות , ככל שההחלטה בסעיף  לעיל תתקבל. הסכמת שיכון ובינוי כאמור

 2לחברה לקבל את ההצעה באחת משתי החלופות שבסעיף זה ובסעיף 

, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו": בעד"אשר תקבל את מירב הקולות , לעיל

כלפי , (ככל שיהיו)או דרישות /מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו

נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת אחזקות החברה 

יובהר כי ככל שההחלטה בסעיף לעיל לא . בחברות המפעיל בהתאם להצעה

ככל ותתקבל .  זה1.2לא יספור הנאמן את תוצאות ההצבעה בסעיף , תתקבל

גם ככל ולא תתקבל הסכמת , החלטה להורות לדירקטוריון לקבל את ההצעה

יתוקן חוזה העסקה באופן בו המועד לקיום התנאים , (''חלופה ב)שיכון ובינוי 

בהתאם לטיוטת , המתלים יותאם למועדים הנדרשים בהסכמי המפעיל

מובהר : הפניית תשומת לב נוספת. ההסכם העדכני שיפורסם טרם ההצבעה

לרבות באמצעות מערכת ההצבעות , במפורש כי הצבעה נגד בסעיף זה

מבוטלתמבוטלתמש, האלקטרונית

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61103651.3217/04/19מ"בע

אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק . 4

בחברת ישראל , במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)("אלון")מ "לישראל בע

חברות ")מ ובחברות המוחזקות על ידה "קנדה ניהול כבישים מהירים בע

מבוטלתמבוטלתלקרן השקעות ישראלית, ("המפעיל

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לא75מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61103651.3217/04/19מ"בע

אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק . 5

בחברת ישראל , במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)("אלון")מ "לישראל בע

חברות ")מ ובחברות המוחזקות על ידה "קנדה ניהול כבישים מהירים בע

עברבעדללא המלצהלקרן השקעות ישראלית, ("המפעיל

רוב 

√לא7583.22מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61103651.3217/04/19מ"בע

קיבול ההצעה רק ככל שתתקבל הסכמת שיכון ובינוי טרם החתימה על . 6

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.ההסכם

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61103651.3217/04/19מ"בע

קיבול ההצעה גם במקרה בו לא תתקבל הסכמת שיכון ובינוי טרם . 7

ללא המלצה.החתימה על ההסכם

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגיללא עבראחרת

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104311.2617/04/19מ"בע

אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק . 1

בחברת ישראל קנדה ניהול , במישרין ובעקיפין, ("אלון")מ "לישראל בע

לקרן , ("חברות המפעיל")מ ובחברות המוחזקות על ידה "כבישים מהירים בע

להורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש : השקעות ישראלית נוסח ההחלטה

ממנה לפעול למכירת מלוא אחזקותיה של החברה ומלוא אחזקותיה של 

- וזאת , ("המפעיל")בחברות המפעיל , בין במישרין ובין בעקיפין, אלון

כפי , בהתאם להצעה שקיבלה החברה מטעם קרן השקעות ישראלית

-2019: ''אסמכתא מס) 4.4.2019שפורסם על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 

ובמכתב ההבהרות שהועבר על ידי המציעה ופורסם בדיווח  (01-033460

או , ("ההצעה")  (2019-01-033636: אסמכתא'' מס) 12.4.2019מיידי מיום 

, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. כל נוסח מעודכן שיועבר עד למועד ההצבעה

כלפי , (ככל שיהיו)או דרישות /מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו

נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת אחזקות החברה 

מובהר כי הסכם העסקה אשר צורף . בחברות המפעיל בהתאם להצעה

מובהר כי . מ והשלמה וזאת בהתאם לתנאי ההצעה"להצעה כפוף למו

 ימים ממועד קיבול ההצעה על 30במסגרת ההצעה נדרשת החברה במשך 

מבוטלתמבוטלתידי החברה ומחזיקי אגרות

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104311.2617/04/19מ"בע

מ  "ללא הסכמת שיכון ובינוי בע/להורות לחברה לקבל את ההצעה עם. 2

כפוף מימוש , בהתאם להסכמים ביחס לזכויותיה של החברה במפעיל: רקע

זכויות החברה לזכויות סירוב והצטרפות של שאר בעלי המניות בחברות 

קיבול ההצעה רק ככל שתתקבל הסכמת שיכון .א: נוסח ההחלטה.  המפעיל

מ לויתור על זכויות הסירוב וההצטרפות שלה טרם חתימת החברה "ובינוי בע

ככל שההחלטה בסעיף  לעיל . ("הסכמת שיכון ובינוי")על הסכם העסקה 

להורות לחברה לקבל את ההצעה באחת משתי החלופות שבסעיף , תתקבל

כחלק בלתי נפרד ": בעד"אשר תקבל את מירב הקולות ,  להלן3זה ובסעיף 

ככל )או דרישות /מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו, מהחלטה זו

כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת אחזקות , (שיהיו

יובהר כי ככל שההחלטה בסעיף . החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה

ככל . לא יספור הנאמן את תוצאות ההצבעה בסעיף  זה,  לעיל לא תתקבל1

גם ככל ולא תתקבל , ותתקבל החלטה להורות לדירקטוריון לקבל את ההצעה

יתוקן חוזה העסקה באופן בו המועד לקיום , (''חלופה ב)הסכמת שיכון ובינוי 

בהתאם , התנאים המתלים יותאם למועדים הנדרשים בהסכמי המפעיל

מבוטלתמבוטלתהפניית תשומת לב נוס. לטיוטת ההסכם העדכני שיפורסם טרם ההצבעה

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104311.2617/04/19מ"בע

מ  "ללא הסכמת שיכון ובינוי בע/להורות לחברה לקבל את ההצעה עם. 3

כפוף מימוש , בהתאם להסכמים ביחס לזכויותיה של החברה במפעיל: רקע

זכויות החברה לזכויות סירוב והצטרפות של שאר בעלי המניות בחברות 

קיבול ההצעה גם במקרה בו לא תתקבל .ב: נוסח ההחלטה.  המפעיל

להורות , ככל שההחלטה בסעיף  לעיל תתקבל. הסכמת שיכון ובינוי כאמור

 2לחברה לקבל את ההצעה באחת משתי החלופות שבסעיף זה ובסעיף 

, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו": בעד"אשר תקבל את מירב הקולות , לעיל

כלפי , (ככל שיהיו)או דרישות /מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו

נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת אחזקות החברה 

 לעיל 1יובהר כי ככל שההחלטה בסעיף . בחברות המפעיל בהתאם להצעה

ככל ותתקבל . לא יספור הנאמן את תוצאות ההצבעה בסעיף  זה, לא תתקבל

גם ככל ולא תתקבל הסכמת , החלטה להורות לדירקטוריון לקבל את ההצעה

יתוקן חוזה העסקה באופן בו המועד לקיום התנאים , (''חלופה ב)שיכון ובינוי 

בהתאם לטיוטת , המתלים יותאם למועדים הנדרשים בהסכמי המפעיל

מובהר : הפניית תשומת לב נוספת. ההסכם העדכני שיפורסם טרם ההצבעה

לרבות באמצעות מערכת ההצבעות , במפורש כי הצבעה נגד בסעיף זה

מבוטלתמבוטלתמשו, האלקטרונית

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104311.2617/04/19מ"בע

אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק . . 4

בחברת ישראל , במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)("אלון")מ "לישראל בע

חברות ")מ ובחברות המוחזקות על ידה "קנדה ניהול כבישים מהירים בע

להורות לנאמן לפנות :   לקרן השקעות ישראלית   נוסח ההחלטה, ("המפעיל

לחברה ולדרוש ממנה לפעול למכירת מלוא אחזקותיה של החברה ומלוא 

, ("המפעיל")בחברות המפעיל , בין במישרין ובין בעקיפין, אחזקותיה של אלון

כפי , בהתאם להצעה שקיבלה החברה מטעם קרן השקעות ישראלית- וזאת 

: ''''אסמכתא מס) 4.4.2019שפורסם על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 

ובמכתב ההבהרות שהועבר על ידי המציעה ופורסם  (2019-01-033460

 2(033636-01-2019: אסמכתא'''' מס) 12.4.2019בדיווח מיידי מיום 

.    או כל נוסח מעודכן שיועבר ויפורסם עד למועד ההצבעה, ("ההצעה")

או /מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו

כלפי החברה ונושאי המשרה , (ככל שיהיו)ואו תביעות /דרישות 

או /והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו

תוצאותיהן , להסרת ספק, לרבות, ההתקשרות בעסקה עם המציעה

מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם , ובכלל זאת, האפשריות

מבוטלתמבוטלתאו מכירתן/להצעה ו

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104311.2617/04/19מ"בע

אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק . 5

בחברת ישראל , במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)("אלון")מ "לישראל בע

חברות ")מ ובחברות המוחזקות על ידה "קנדה ניהול כבישים מהירים בע

לא עברבעדללא המלצהלקרן השקעות ישראלית, ("המפעיל

רוב 

√לא7534.77מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104311.2617/04/19מ"בע

קיבול ההצעה רק ככל שתתקבל הסכמת שיכון ובינוי טרם החתימה על . 6

בעדללא המלצהההסכם

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104311.2617/04/19מ"בע

קיבול ההצעה גם במקרה בו לא תתקבל הסכמת שיכון ובינוי טרם . 7

ללא המלצההחתימה על ההסכם

נבחרה 

חלופה 

אחרת

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104800.0117/04/19מ"בע

אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק . 1

בחברת ישראל קנדה ניהול , במישרין ובעקיפין, ("אלון")מ "לישראל בע

לקרן , ("חברות המפעיל")מ ובחברות המוחזקות על ידה "כבישים מהירים בע

להורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש : השקעות ישראלית נוסח ההחלטה

ממנה לפעול למכירת מלוא אחזקותיה של החברה ומלוא אחזקותיה של 

- וזאת , ("המפעיל")בחברות המפעיל , בין במישרין ובין בעקיפין, אלון

כפי , בהתאם להצעה שקיבלה החברה מטעם קרן השקעות ישראלית

-2019: ''אסמכתא מס) 4.4.2019שפורסם על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 

ובמכתב ההבהרות שהועבר על ידי המציעה ופורסם בדיווח  (01-033460

או , ("ההצעה")  (2019-01-033636: אסמכתא'' מס) 12.4.2019מיידי מיום 

, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. כל נוסח מעודכן שיועבר עד למועד ההצבעה

כלפי , (ככל שיהיו)או דרישות /מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו

נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת אחזקות החברה 

מובהר כי הסכם העסקה אשר צורף . בחברות המפעיל בהתאם להצעה

מובהר כי . מ והשלמה וזאת בהתאם לתנאי ההצעה"להצעה כפוף למו

 ימים ממועד קיבול ההצעה על 30במסגרת ההצעה נדרשת החברה במשך 

מבוטלתמבוטלתידי החברה ומחזיקי אגרות

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104800.0117/04/19מ"בע

מ  "ללא הסכמת שיכון ובינוי בע/להורות לחברה לקבל את ההצעה עם. 2

כפוף מימוש , בהתאם להסכמים ביחס לזכויותיה של החברה במפעיל: רקע

זכויות החברה לזכויות סירוב והצטרפות של שאר בעלי המניות בחברות 

קיבול ההצעה רק ככל שתתקבל הסכמת שיכון .א: נוסח ההחלטה.  המפעיל

מ לויתור על זכויות הסירוב וההצטרפות שלה טרם חתימת החברה "ובינוי בע

ככל שההחלטה בסעיף  לעיל . ("הסכמת שיכון ובינוי")על הסכם העסקה 

להורות לחברה לקבל את ההצעה באחת משתי החלופות שבסעיף , תתקבל

כחלק בלתי נפרד ": בעד"אשר תקבל את מירב הקולות ,  להלן3זה ובסעיף 

ככל )או דרישות /מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו, מהחלטה זו

כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת אחזקות , (שיהיו

יובהר כי ככל שההחלטה בסעיף . החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה

ככל . לא יספור הנאמן את תוצאות ההצבעה בסעיף  זה,  לעיל לא תתקבל1

גם ככל ולא תתקבל , ותתקבל החלטה להורות לדירקטוריון לקבל את ההצעה

יתוקן חוזה העסקה באופן בו המועד לקיום , (''חלופה ב)הסכמת שיכון ובינוי 

בהתאם , התנאים המתלים יותאם למועדים הנדרשים בהסכמי המפעיל

מבוטלתמבוטלתהפניית תשומת לב נוס. לטיוטת ההסכם העדכני שיפורסם טרם ההצבעה

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104800.0117/04/19מ"בע

מ  "ללא הסכמת שיכון ובינוי בע/להורות לחברה לקבל את ההצעה עם. 3

כפוף מימוש , בהתאם להסכמים ביחס לזכויותיה של החברה במפעיל: רקע

זכויות החברה לזכויות סירוב והצטרפות של שאר בעלי המניות בחברות 

קיבול ההצעה גם במקרה בו לא תתקבל .ב: נוסח ההחלטה.  המפעיל

להורות , ככל שההחלטה בסעיף  לעיל תתקבל. הסכמת שיכון ובינוי כאמור

 2לחברה לקבל את ההצעה באחת משתי החלופות שבסעיף זה ובסעיף 

, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו": בעד"אשר תקבל את מירב הקולות , לעיל

כלפי , (ככל שיהיו)או דרישות /מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו

נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת אחזקות החברה 

 לעיל 1יובהר כי ככל שההחלטה בסעיף . בחברות המפעיל בהתאם להצעה

ככל ותתקבל . לא יספור הנאמן את תוצאות ההצבעה בסעיף  זה, לא תתקבל

גם ככל ולא תתקבל הסכמת , החלטה להורות לדירקטוריון לקבל את ההצעה

יתוקן חוזה העסקה באופן בו המועד לקיום התנאים , (''חלופה ב)שיכון ובינוי 

בהתאם לטיוטת , המתלים יותאם למועדים הנדרשים בהסכמי המפעיל

מובהר : הפניית תשומת לב נוספת. ההסכם העדכני שיפורסם טרם ההצבעה

לרבות באמצעות מערכת ההצבעות , במפורש כי הצבעה נגד בסעיף זה

מבוטלתמבוטלתמשו, האלקטרונית

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104800.0117/04/19מ"בע

אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק . . 4

בחברת ישראל , במישרין ובעקיפין, (חלק החברה)("אלון")מ "לישראל בע

חברות ")מ ובחברות המוחזקות על ידה "קנדה ניהול כבישים מהירים בע

להורות לנאמן לפנות :   לקרן השקעות ישראלית   נוסח ההחלטה, ("המפעיל

לחברה ולדרוש ממנה לפעול למכירת מלוא אחזקותיה של החברה ומלוא 

, ("המפעיל")בחברות המפעיל , בין במישרין ובין בעקיפין, אחזקותיה של אלון

כפי , בהתאם להצעה שקיבלה החברה מטעם קרן השקעות ישראלית- וזאת 

: ''''אסמכתא מס) 4.4.2019שפורסם על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 

ובמכתב ההבהרות שהועבר על ידי המציעה ופורסם  (2019-01-033460

 2(033636-01-2019: אסמכתא'''' מס) 12.4.2019בדיווח מיידי מיום 

.    או כל נוסח מעודכן שיועבר ויפורסם עד למועד ההצבעה, ("ההצעה")

או /מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו

כלפי החברה ונושאי המשרה , (ככל שיהיו)ואו תביעות /דרישות 

או /והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו

תוצאותיהן , להסרת ספק, לרבות, ההתקשרות בעסקה עם המציעה

מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם , ובכלל זאת, האפשריות

מבוטלתמבוטלתאו מכירתן/להצעה ו

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104800.0117/04/19מ"בע

אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק . 5

עברבעדללא המלצה.מ"לישראל בע

רוב 

√לא85.71מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104800.0117/04/19מ"בע

קיבול ההצעה רק ככל שתתקבל הסכמת שיכון ובינוי טרם החתימה על . 6

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.ההסכם



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג15:00 61104800.0117/04/19מ"בע

קיבול ההצעה גם במקרה בו לא תתקבל הסכמת שיכון ובינוי טרם . 7

ללא המלצההחתימה על ההסכם

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגיללא עבראחרת

ח"אג16:00 11130340.1317/04/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

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

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

, (01.05.2019ויום התשלום קבוע ליום ) 18.04.2019בגינן הינו ביום 

יום התשלום ידחה . 201905.20.המועד הקובע ידחה ליום : למועדים הבאים

הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר . 20190603.ליום 

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

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

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

כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה 

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

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

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

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

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי . התחייבויות החברה במועדן

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

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

רוב 

√לא100מיוחד

ח"אג16:00 11130340.1317/04/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

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

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

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

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

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

הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה . (באופן מצטבר) יום 60יעלה על 

כי למעט , יודגש. תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו

השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי 

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

דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן 

או בהחלטה באם /ו, המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור

משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה , תתקבל

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

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

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי . התחייבויות החברה במועדן

עברבעדללא המלצהולענ, ב" לזימון המצ7והמימון שבסעיף 

רוב 

√לא87.76מיוחד

מנורה ביטוח

בנק אגוד 

לישראל 

שנתית13:00 7223140.1018/04/19מ"בע

 D&amp;Oהתקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה . 1

עברבעדבעד(ח זימון האסיפה" לדו1.1.11.1כמפורט בסעיף )

רוב 

√לא99.9מיוחד

מנורה ביטוח

בנק אגוד 

לישראל 

שנתית13:00 7223140.1018/04/19מ"בע

כמפורט ) Run-offרכישת פוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג . 2

עברבעדבעד(ח זימון האסיפה" לדו1.1.11.2בסעיף 

רוב 

√לא99.9מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

בנק אגוד 

לישראל 

עברבעדבעדשבי שמר' גב, לית הבנק"עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ. 3שנתית13:00 7223140.1018/04/19מ"בע

רוב 

√לא91.22מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104311.2623/04/19מ"בע

ח "אג

בוטלה

אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק . 1

בחברת ישראל , במישרין ובעקיפין, )חלק החברה") (אלון"(מ "לישראל בע

חברות "(מ ובחברות המוחזקות על ידה "קנדה ניהול כבישים מהירים בע

√לארוב רגילבוטלהבעדללא המלצהלקרן השקעות ישראלית, )"המפעיל

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61103651.3224/04/19מ"בע

ח "אג

בוטלה

של הצעת  (מותנה בהסכמת שיכון ובינוי)לאשר לדירקטוריון לבצע קיבול . 1

ללא המלצהקיסטון

נבחרה 

חלופה 

√לאבוטלהאחרת

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61104311.2624/04/19מ"בע

ח "אג

בוטלה

של הצעת  (מותנה בהסכמת שיכון ובינוי)לאשר לדירקטוריון לבצע קיבול . 1

ללא המלצהקיסטון

נבחרה 

חלופה 

√לאבוטלהאחרת

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61104800.0124/04/19מ"בע

ח "אג

בוטלה

של הצעת  (מותנה בהסכמת שיכון ובינוי)לאשר לדירקטוריון לבצע קיבול . 1

ללא המלצהקיסטון

נבחרה 

חלופה 

√לאבוטלהאחרת

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Bradley A. Alford as director. 1שנתית08:00 11306990.1426/04/19קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect  Rolf A. Classon as director. 2שנתית08:00 11306990.1426/04/19קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Adriana Karaboutis as director. 3שנתית08:00 11306990.1426/04/19קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Murray S. Kessler as director. 4שנתית08:00 11306990.1426/04/19קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Jeffrey B. Kindler as director. 5שנתית08:00 11306990.1426/04/19קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Erica Mann as director. 6שנתית08:00 11306990.1426/04/19קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Donal O’Connor as director. 7שנתית08:00 11306990.1426/04/19קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Geoffrey M. Parker as director. 8שנתית08:00 11306990.1426/04/19קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Theodore R. Samuels as director. 9שנתית08:00 11306990.1426/04/19קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Jeffrey C. Smith (Chair) as director. 10שנתית08:00 11306990.1426/04/19קומפני



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

פריגו 

שנתית08:00 11306990.1426/04/19קומפני

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

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

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

through the Audit Committee, to fix the remuneration of the 

auditor;לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פריגו 

שנתית08:00 11306990.1426/04/19קומפני

12 .Provide advisory approval of the Company’s executive 

compensation;לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעד;Renew and restate the Company’s Long-Term Incentive Plan. 13שנתית08:00 11306990.1426/04/19קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

שנתית08:00 11306990.1426/04/19קומפני

14 .Approve the creation of distributable reserves by reducing 

some or all of the Company’s share premium;בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לא75מיוחד

מנורה ביטוח

פריגו 

√לארוב רגילעברבעדבעד;Renew the Board’s authority to issue shares under Irish law. 15שנתית08:00 11306990.1426/04/19קומפני

מנורה ביטוח

פריגו 

שנתית08:00 11306990.1426/04/19קומפני

16 .Renew the Board’s authority to opt-out of statutory pre-

emption rights under Irish law; andבעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לא75מיוחד

מנורה ביטוח

פריגו 

שנתית08:00 11306990.1426/04/19קומפני

17 .Transact any other business that may properly come before 

the meeting.לאר.לדיוןדיוןדיון√

מנורה ביטוח

בתי זקוק 

לנפט 

מיוחדת11:00 25902480.7529/04/19מ"בע

מר עובדיה עלי והכל כמפורט , ר הדירקטוריון"אישור מענק שנתי ליו. 1

עברבעדבעד לדוח הזימון1בסעיף 

רוב 

√לא57.68מיוחד

מנורה ביטוח

סאנפלאוא

ר 

השקעות 

מתחדשות

עברבעדבעדלית החברה" למנכ2018אישור מתן מענק לשנת . 1מיוחדת12:00 10987550.2629/04/19מ" בע

רוב 

√לא96.45מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

12:00 61103651.3229/04/19מ"בע

ח "אג

נדחית

א לרכישת מלוא " דיון בנוגע להצעות השונות שפורסמו ידי החברה במגנ1.1

במישרין , מ"אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע

מ ובחברות "בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע, ובעקיפין

המוחזקות על ידה וכן כל הצעה נוספת או כל נוסח מעודכן יותר של איזה 

 דיון 1.2. ככל שיפורסמו עד מועד כינוס האסיפות, מההצעות שפורסמו

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

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

12:00 61104311.2629/04/19מ"בע

ח "אג

נדחית

א לרכישת מלוא " דיון בנוגע להצעות השונות שפורסמו ידי החברה במגנ1.1

במישרין , מ"אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע

מ ובחברות "בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע, ובעקיפין

המוחזקות על ידה וכן כל הצעה נוספת או כל נוסח מעודכן יותר של איזה 

 דיון 1.2. ככל שיפורסמו עד מועד כינוס האסיפות, מההצעות שפורסמו

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



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

12:00 61104800.0129/04/19מ"בע

ח "אג

נדחית

א לרכישת מלוא " דיון בנוגע להצעות השונות שפורסמו ידי החברה במגנ1.1

במישרין , מ"אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע

מ ובחברות "בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע, ובעקיפין

המוחזקות על ידה וכן כל הצעה נוספת או כל נוסח מעודכן יותר של איזה 

 דיון 1.2. ככל שיפורסמו עד מועד כינוס האסיפות, מההצעות שפורסמו

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

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

מגורים 

מיוחדת14:00 10979480.7329/04/19מ"בע

ל החברה נוסח ההחלטה " למנכ2018אישור מענק בשיקול דעת בגין שנת . 1

: להלן)ל החברה "מנכ, לאשר הענקת מענק מיוחד למר אורן הוד: המוצעת

, "(ל"המענק המוצע למנכ: "להלן)ח " ש734,077בסך של  ("ל החברה"מנכ"

החלטת המענק : "להלן) לדוח זימון האסיפה 2.2והכל כמפורט בסעיף 

ל הינה בחריגה "כי הענקת המענק המוצע למנכ, מובהר. ("ל"המוצע למנכ

. ולפיכך כפופה לאישור האסיפה הכללית, ממדיניות התגמול של החברה

לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה על ידי 

' מס) 4.5.2017ראו דוח מיידי מיום , אסיפת בעלי המניות של החברה

יחולו , על מי שיש לו עניין אישי בנושא. (2017-01-037327: אסמכתא

לפיו על בעל מניה , בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276הוראות סעיף 

או על גבי כתב , המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה

על בעל מניה לציין . אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו, ההצבעה

משקיע ; נושא משרה בכירה; בעל עניין אישי; בעל שליטה בחברה: האם הוא

העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה /מי שלא סימן קיומה. מוסדי

עברבעדבעד.לא תבוא הצבעתו במניין

רוב 

√לא90.98מיוחד

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

מגורים 

מיוחדת14:00 10979480.7329/04/19מ"בע

ל החברה נוסח " למשנה למנכ2018אישור מענק בשיקול דעת בגין שנת . 2

המשנה , לאשר הענקת מענק מיוחד למר מיכה קליין: ההחלטה המוצעת

: להלן)ח " ש324,145בסך של  ("ל"המשנה למנכ: "להלן)ל החברה "למנכ

 לדוח זימון 2.3והכל כמפורט בסעיף , ("ל"המענק המוצע למשנה למנכ"

כי , מובהר. ("ל"החלטת המענק המוצע למשנה למנכ: "להלן)האסיפה 

ל הינה בחריגה ממדיניות התגמול של "הענקת המענק המוצע למשנה למנכ

על מי שיש לו עניין אישי . ולפיכך כפופה לאישור האסיפה הכללית, החברה

לפיו על , בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , בנושא

או על , בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה

על בעל . אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו, גבי כתב ההצבעה

נושא משרה ; בעל עניין אישי; בעל שליטה בחברה: מניה לציין האם הוא

העדרה של זיקה כאמור או לא /מי שלא סימן קיומה. משקיע מוסדי; בכירה

עברבעדבעד.תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין

רוב 

√לא98.64מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

מגורים 

מיוחדת14:00 10979480.7329/04/19מ"בע

ל הכספים נוסח " לסמנכ2018אישור מענק בשיקול דעת בגין שנת . 3

ל "סמנכ, לאשר הענקת מענק מיוחד למר אהרן פרנקל: ההחלטה המוצעת

המענק : "להלן)ח " ש279,020בסך של  ("ל הכספים"סמנכ: "להלן)הכספים 

 לדוח זימון האסיפה 2.4והכל כמפורט בסעיף , ("ל הכספים"המוצע לסמנכ

כי הענקת , מובהר. ("ל הכספים"החלטת המענק המוצע לסמנכ: "להלן)

ל הכספים הינה בחריגה ממדיניות התגמול של "המענק המוצע לסמנכ

על מי שיש לו עניין אישי . ולפיכך כפופה לאישור האסיפה הכללית, החברה

לפיו על , בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , בנושא

או על , בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה

על בעל . אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו, גבי כתב ההצבעה

נושא משרה ; בעל עניין אישי; בעל שליטה בחברה: מניה לציין האם הוא

העדרה של זיקה כאמור או לא /מי שלא סימן קיומה. משקיע מוסדי; בכירה

עברבעדבעד.תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין

רוב 

√לא98.64מיוחד

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

מגורים 

מיוחדת14:00 10979480.7329/04/19מ"בע

ל התכנון נוסח " לסמנכ2018אישור מענק בשיקול דעת בגין שנת 1. 4

ל "סמנכ, לאשר הענקת מענק מיוחד למר דיויד סוקט: ההחלטה המוצעת

: להלן)ח " ש198,980בסך של  ("ל התכנון"סמנכ: "להלן)התכנון של החברה 

 לדוח זימון 2.5והכל כמפורט בסעיף , ("ל התכנון"המענק המוצע לסמנכ"

כי , מובהר. ("ל התכנון"החלטת המענק המוצע לסמנכ: "להלן)האסיפה 

ל התכנון של החברה הינה בחריגה ממדיניות "הענקת המענק המוצע לסמנכ

על מי שיש לו . ולפיכך כפופה לאישור האסיפה הכללית, התגמול של החברה

בשינויים ,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , עניין אישי בנושא

לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני , המחויבים

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

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

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

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

רוב 

√לא98.64מיוחד

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

מגורים 

מיוחדת14:00 10979480.7329/04/19מ"בע

ל אפריקה התחדשות " למנכ2018אישור מענק בשיקול דעת בגין שנת . 5

לאשר הענקת מענק מיוחד למר אסף : מ נוסח ההחלטה המוצעת"עירונית בע

ל אפריקה "מנכ: "להלן)מ "ל אפריקה התחדשות עירונית בע"מנכ, סימון

ח " ש217,785בסך של  (בהתאמה, "חברת הבת- "ו" התחדשות עירונית

והכל כמפורט , ("ל אפריקה התחדשות עירונית"המענק המוצע מנכ: "להלן)

ל "החלטת המענק המוצע למנכ: "להלן) לדוח זימון האסיפה 2.6בסעיף 

ל "כי הענקת המענק המוצע למנכ, מובהר. ("אפריקה התחדשות עירונית

, אפריקה התחדשות עירונית הינה בחריגה ממדיניות התגמול של החברה

, על מי שיש לו עניין אישי בנושא. ולפיכך כפופה לאישור האסיפה הכללית

לפיו על בעל , בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף 

או על גבי , מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה

על בעל מניה . אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו, כתב ההצבעה

; נושא משרה בכירה; בעל עניין אישי; בעל שליטה בחברה: לציין האם הוא

העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את /מי שלא סימן קיומה. משקיע מוסדי

עברבעדבעד.מהותה לא תבוא הצבעתו במניין

רוב 

√לא98.64מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

מגורים 

מיוחדת14:00 10979480.7329/04/19מ"בע

ל החברה ותכנית מענק תלת שנתית " למנכ2019אישור תכנית מענק . 6

, ל החברה" למנכ2019לאשר תכנית מענקים לשנת : נוסח ההחלטה המוצעת

 משכורות 6ל החברה יהיה זכאי למענק שנתי בגובה של עד "לפיה מנכ

בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובכפוף ובהתאם לעמידתו , חודשיות

 2019ל החברה ביעדים אשר נקבעו במסגרת תכנית המענק לשנת "של מנכ

ל החברה "ל החברה לפיה מנכ"וכן לאשר תכנית מענק תלת שנתית למנכ

בתום ) משכורות חודשיות 4.5יהיה זכאי למענק תלת שנתי בגובה של עד 

ל החברה ביעד הרב שנתי "בכפוף לעמידתו של מנכ, (שלוש שנות התכנית

במקרים מיוחדים , בנוסף. אשר נקבע במסגרת תכנית המענק התלת שנתית

ועדת הביקורת והדירקטוריון יהיו , או הישג ראוי להערכה/של מאמץ מיוחד ו

ל אף שלא במסגרת תכנית מענקים "רשאים לאשר מענק חד פעמי למנכ

ובלבד שהמענק המיוחד לא , ר הדירקטוריון"לאחר קבלת המלצת יו, שנתית

.  לדוח זימון האסיפה3והכל כמפורט בסעיף .  משכורות חודשיות3יעלה על 

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

לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה , בשינויים המחויבים

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

רוב 

√לא92.18מיוחד

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

מגורים 

מיוחדת14:00 10979480.7329/04/19מ"בע

: ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת"עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ. 7

ח לחודש " ש100,000לסך של , ל החברה"לעדכן את שכרו החודשי של מנכ

 4והכל כמפורט בסעיף , 2019בתוקף ממשכורת חודש אפריל  (צמוד למדד)

יחולו הוראות סעיף , על מי שיש לו עניין אישי בנושא. לדוח זימון האסיפה

לפיו על בעל מניה המשתתף , בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276

, או על גבי כתב ההצבעה, בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה

: על בעל מניה לציין האם הוא. אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו

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

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

עברבעדבעד.הצבעתו במניין

רוב 

√לא92.18מיוחד

מנורה ביטוח

סטרווד 

ווסט 

09:30 11435440.1430/04/19לימיטד

ח "אג

התייעצות

 ועדכון שוטף בדבר 2018סקירת תוצאותיה הכספיות של החברה לשנת . 1

√לאדיוןדיוןדיוןמצב עסקי החברה

מנורה ביטוח

נייר 

חדרה 

12:00 6320180.2430/04/19מ"בע

שנתית 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ומיוחדת

מנורה ביטוח

נייר 

חדרה 

12:00 6320180.2430/04/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

לתקופת כהונה , מר ישי דוידי, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעדנוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

נייר 

חדרה 

12:00 6320180.2430/04/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

לתקופת , מר עמירם בם, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 3

√לארוב רגילעברבעדבעדכהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

נייר 

חדרה 

12:00 6320180.2430/04/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

לתקופת , מר עמית בן צבי, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 4

√לארוב רגילעברבעדבעדכהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 
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הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

נייר 

חדרה 

12:00 6320180.2430/04/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

לתקופת , מר יצחק שריר, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 5

√לארוב רגילעברבעדבעדכהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

נייר 

חדרה 

12:00 6320180.2430/04/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

, מר שלום זינגר, מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה. 6

√לארוב רגילעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

נייר 

חדרה 

12:00 6320180.2430/04/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

, טרומן-קרן כהן' גב, מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה. 7

√לארוב רגילעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

נייר 

חדרה 

12:00 6320180.2430/04/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

כרואי חשבון מבקרים של ' מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות. 8

כאשר .  ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה2019החברה לשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעד.הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע את שכרם, בהתאם לתקנון החברה

מנורה ביטוח

נייר 

חדרה 

12:00 6320180.2430/04/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

בעלת , לאשר את הארכת התקשרות החברה בהסכם הניהול עם קרן פימי. 9

עברבעדבעדכמפורט במסגרת דוח זימון האסיפה, השליטה בחברה

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

אלון 

חברת 

הדלק 

לישראל 

12:00 11015670.8530/04/19מ"בע

ח ללא "אג

התכנסות

אישור מימוש זכותם של מחזיקי אגרות החוב לרכישת החזקות החברה . 1

√לארוב רגיללא עברנגדללא המלצהמ ובחברות המוחזקות על ידה"בישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע

מנורה ביטוח

שופרסל 

מיוחדת14:00 7770370.9130/04/19מ"בע

לאשר את מינויו של אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה 

עברבעדבעד2019 במאי 24החל מיום , שניה בת שלוש שנים

רוב 

√לא99.87מיוחד

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

נכסים 

מיוחדת14:00 10913540.7330/04/19מ"בע

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

לאשר את עדכון מדיניות התגמול של : החברות נוסח ההחלטה המוצעת

 לדוח זימון האסיפה 2אשר עיקריה מפורטים בסעיף , נושאי המשרה בחברה

לדוח זימון ' וכמפורט במסמך מדיניות התגמול המעודכנת המצורף כנספח א

ומסומן ביחס למסמך  ("מסמך מדיניות התגמול המעודכנת: "להלן)האסיפה 

מדיניות התגמול שאושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 

' מס) 6.4.2017כפי שפורסמה ביום , ("2017מדיניות : "להלן) 11.5.2017

 לדוח זימון 2.1והכל כמפורט בסעיף , (2017-01-038967: אסמכתא

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

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

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

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

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

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

עברבעדבעד.במניין

רוב 

√לא95.92מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 
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הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

נכסים 

מיוחדת14:00 10913540.7330/04/19מ"בע

ל החברה נוסח "מנכ, אישור תנאי כהונה והעסקה של מר אבי ברזילי. 2

לאשר את תנאי , בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול: ההחלטה המוצעת

 2.2כמפורט בסעיף , ל החברה"מנכ, כהונתו והעסקתו של מר אבי ברזילי

על מי שיש לו עניין אישי . 8.10.2018ובתוקף מיום , לדוח זימון האסיפה

לפיו על , בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , בנושא

או על , בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה

על בעל . אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו, גבי כתב ההצבעה

נושא משרה ; בעל עניין אישי; בעל שליטה בחברה: מניה לציין האם הוא

העדרה של זיקה כאמור או לא /מי שלא סימן קיומה. משקיע מוסדי; בכירה

עברבעדבעד.תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין

רוב 

√לא96.31מיוחד

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

נכסים 

מיוחדת14:00 10913540.7330/04/19מ"בע

ל "ל ולסמנכ"למשנה למנכ, ל החברה"אישור מענקים בשיקול דעת למנכ. 3

, לאשר הענקת מענק מיוחד למר אבי ברזילי: הנדסה נוסח ההחלטה המוצעת

וכן לאשר הענקת מענק מיוחד למר , ח" ש766,620ל החברה בסך של "מנכ

ל ומנהל הכספים הראשי של החברה בסך "המשנה למנכ, אריאל גולדשטיין

ל הנדסה של החברה בסך "סמנכ, ח ומענק מיוחד לטל סגל" ש316,288של 

על מי .  לדוח זימון האסיפה2.3והכל כמפורט בסעיף , ח" ש252,747של 

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

לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני , המחויבים

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

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

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

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

רוב 

√לא96.22מיוחד

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

נכסים 

מיוחדת14:00 10913540.7330/04/19מ"בע

לאשר : רחל לוין כדירקטורית חיצונית נוסח ההחלטה המוצעת' מינוי גב. 4

רחל לוין לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטורית ' את מינויה של גב

על מי שיש לו עניין . החל ממועד אישור האסיפה הכללית, חיצונית בחברה

, בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , אישי בנושא

לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה 

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

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

העדרה של זיקה /מי שלא סימן קיומה. משקיע מוסדי; נושא משרה בכירה

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

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

נכסים 

מיוחדת14:00 10913540.7330/04/19מ"בע

לאשר : מינוי מר איתן בן זאב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת. 5

החל ממועד אישור , את מינויו של מר איתן בן זאב כדירקטור בחברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה הכללית

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

נכסים 

מיוחדת14:00 10913540.7330/04/19מ"בע

לאשר : מינוי מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת. 6

החל ממועד אישור , את מינויו של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה הכללית

מנורה ביטוח

אספן 

15:00 3130151.4130/04/19מ"גרופ בע

שנתית 

ומיוחדת

מר , ר דירקטוריון החברה" ליו2019אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת . 1

√לארוב רגילעברבעדבעדגיא פרג



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

אספן 

15:00 3130151.4130/04/19מ"גרופ בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מר גיא פרג כדירקטור בדירקטוריון החברה. 2ומיוחדת

מנורה ביטוח

אספן 

15:00 3130151.4130/04/19מ"גרופ בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעד.מיכל גור כדירקטורית בדירקטוריון החברה' מינוי הגב. 3ומיוחדת

מנורה ביטוח

אספן 

15:00 3130151.4130/04/19מ"גרופ בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מר עמיחי קרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה. 4ומיוחדת

מנורה ביטוח

אספן 

15:00 3130151.4130/04/19מ"גרופ בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון. 5ומיוחדת

מנורה ביטוח

אספן 

15:00 3130151.4130/04/19מ"גרופ בע

שנתית 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2018דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 6ומיוחדת

מנורה ביטוח

חברת 

השקעות 

דיסקונט 

מיוחדת15:00 6390130.1730/04/19מ"בע

הסכם )אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם חלוקת עלויות . 1

עברבעדבעד.עם חברה בשליטתו של בעל השליטה (שירותים

רוב 

√לא95.8מיוחד

מנורה ביטוח

חברת 

השקעות 

דיסקונט 

מיוחדת15:00 6390130.1730/04/19מ"בע

אישור מחדש למתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם בעלי . 2

או קרוביהם וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי השליטה /השליטה בחברה ו

עברבעדבעדבחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתבי שיפוי להם

רוב 

√לא96.44מיוחד

ח"אג16:00 11130340.1330/04/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

על פי שטרי , את התשלומים' ח ב"ולאג' ח א"החברה לא פרעה לאג: רקע. 1

אשר , ("שטרי הנאמנות הקיימים") 2015, הנאמנות הקיימים מחודש יולי

ובהתאם שטרי הנאמנות הקיימים , 2018מועד פירעונם היה בחודש פברואר 

אשר ברצון החברה להפקיד אצל , בקופת החברה הצטברו כספים. הופרו

. (כהגדרתם להלן)ולשלם מתוכם את תשלומי האיזון ', ח ב"הנאמן לאג

לא לאשר את הוראות /מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם לאשר

הוראות ) (כהגדרת מונח זה להלן) להלן בנוגע לתשלומי האיזון 1-8סעיפים 

בקשר עם יישום ' ח ב"ואג' ח א"אג, הסכמות בין החברה: "אלו כולן יחד יכונו

לאשר באופן מחייב ובלתי מותנה : נוסח ההחלטה: ("ההסכמות"או " האיזון

- ו ('סדרה ב)את ההסכמות שלהלן בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב 

של החברה ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמך לשם  ('סדרה א)

כל תשלום המגיע .1: (ככל שתתקבל)הוצאתה אל הפועל של ההחלטה 

יעוכב ולא ישולם על ידי החברה למחזיקי  ('סדרה א)למחזיקי אגרות החוב 

' ואולם יישא ריבית והצמדה כמפורט בשטר א) ('סדרה א)אגרות החוב 

וזאת עד למועד שבו , (אשר למען הסר ספק אינו כולל ריבית פיגורים, הקיים

עברבעדללא המלצהבתקופה ש, במצטבר, ('סדרה ב)ישולם למחזיקי אגרות החוב 

רוב 

√לא100מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

ח"אג16:00 11432700.1330/04/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

על פי שטרי , את התשלומים' ח ב"ולאג' ח א"החברה לא פרעה לאג: רקע. 1

אשר , ("שטרי הנאמנות הקיימים") 2015, הנאמנות הקיימים מחודש יולי

ובהתאם שטרי הנאמנות הקיימים , 2018מועד פירעונם היה בחודש פברואר 

אשר ברצון החברה להפקיד אצל , בקופת החברה הצטברו כספים. הופרו

. (כהגדרתם להלן)ולשלם מתוכם את תשלומי האיזון ', ח ב"הנאמן לאג

לא לאשר את הוראות /מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם לאשר

הוראות ) (כהגדרת מונח זה להלן) להלן בנוגע לתשלומי האיזון 1-8סעיפים 

בקשר עם יישום ' ח ב"ואג' ח א"אג, הסכמות בין החברה: "אלו כולן יחד יכונו

לאשר באופן מחייב ובלתי מותנה : נוסח ההחלטה: ("ההסכמות"או " האיזון

- ו ('סדרה ב)את ההסכמות שלהלן בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב 

של החברה ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמך לשם  ('סדרה א)

כל תשלום המגיע .1: (ככל שתתקבל)הוצאתה אל הפועל של ההחלטה 

יעוכב ולא ישולם על ידי החברה למחזיקי  ('סדרה א)למחזיקי אגרות החוב 

' ואולם יישא ריבית והצמדה כמפורט בשטר א) ('סדרה א)אגרות החוב 

וזאת עד למועד שבו , (אשר למען הסר ספק אינו כולל ריבית פיגורים, הקיים

עברבעדללא המלצהבתקופה ש, במצטבר, ('סדרה ב)ישולם למחזיקי אגרות החוב 

רוב 

√לא100מיוחד


