
תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 
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מנורה ביטוח

. ע.נטו מ
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שנתית15:00 1680130.5803/06/19מ"בע

 1.1 והכל כמפורט בסעיף 2018דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 1

√לאדיוןדיוןדיון.לדוח זימון האסיפה המצורף

מנורה ביטוח

. ע.נטו מ

אחזקות 

שנתית15:00 1680130.5803/06/19מ"בע

מינוי משרד זיו האפט כמשרד רואה חשבון מבקר והכל כמפורט בסעיף . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה המצורף1.2

מנורה ביטוח

. ע.נטו מ

אחזקות 

שנתית15:00 1680130.5803/06/19מ"בע

כדירקטור בחברה ,  (ר הדירקטוריון"יו)מינוי מחדש של מר עדי עזרא . 3

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון המצורף1.3והכל כמפורט בסעיף 

מנורה ביטוח

. ע.נטו מ

אחזקות 

שנתית15:00 1680130.5803/06/19מ"בע

כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף , מינוי מחדש של מר דוד עזרא . 4

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון המצורף1.3

מנורה ביטוח

. ע.נטו מ

אחזקות 

שנתית15:00 1680130.5803/06/19מ"בע

כדירקטור בחברה והכל כמפורט , מינוי מחדש של מר עמיהוד גולדין . 5

√לארוב רגילעברנגדנגד. לדוח זימון המצורף1.3בסעיף 

מנורה ביטוח

. ע.נטו מ

אחזקות 

שנתית15:00 1680130.5803/06/19מ"בע

כדירקטור בחברה והכל , נסקי 'מינוי מחדש של מר ארתור דוד זרנצ. 6

√לארוב רגילעברנגדנגד. לדוח זימון המצורף1.3כמפורט בסעיף 

מנורה ביטוח

. ע.נטו מ

אחזקות 

שנתית15:00 1680130.5803/06/19מ"בע

כדירקטור בחברה והכל ,  (ת"דב)מינוי מחדש של מר אריה פלדמן . 7

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון המצורף1.3כמפורט בסעיף 

מנורה ביטוח

. ע.נטו מ

אחזקות 

שנתית15:00 1680130.5803/06/19מ"בע

והכל , ל החברה "מנכ, ח למר עמיהוד גולדין " אלפי ש273-ס כ"מענק ע. 8

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה המצורף1.4כמפורט בסעיף 

מנורה ביטוח

הראל 

השקעות 

בביטוח 

ושרותים 

פיננסים 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018דיון בדוח התקופתי לשנת שנתית14:00 5850180.7004/06/19מ"בע

מנורה ביטוח

הראל 

השקעות 

בביטוח 

ושרותים 

פיננסים 

שנתית14:00 5850180.7004/06/19מ"בע

כרואי החשבון המבקרים של החברה  (KPMG)מינוי מחדש של סומך חייקין 

√לארוב רגילעברבעדבעד2019לשנת 

30062019 עד תאריך 01062019השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 
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√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה. 3שנתית14:00 5850180.7004/06/19מ"בע

מנורה ביטוח

הראל 

השקעות 

בביטוח 

ושרותים 

פיננסים 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה. 4שנתית14:00 5850180.7004/06/19מ"בע

מנורה ביטוח

הראל 

השקעות 

בביטוח 

ושרותים 

פיננסים 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברה. 5שנתית14:00 5850180.7004/06/19מ"בע

מנורה ביטוח

הראל 

השקעות 

בביטוח 

ושרותים 

פיננסים 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה. 6שנתית14:00 5850180.7004/06/19מ"בע

מנורה ביטוח

הראל 

השקעות 

בביטוח 

ושרותים 

פיננסים 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינויו מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה. 7שנתית14:00 5850180.7004/06/19מ"בע

מנורה ביטוח

הראל 

השקעות 

בביטוח 

ושרותים 

פיננסים 

√לארוב רגילעברבעדבעדחנובר כדירקטור בחברה'מינויו מחדש של מר יוסף צ. 8שנתית14:00 5850180.7004/06/19מ"בע

מנורה ביטוח

הראל 

השקעות 

בביטוח 

ושרותים 

פיננסים 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אלי דפס כדירקטור בחברה. 9שנתית14:00 5850180.7004/06/19מ"בע



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה
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מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

כללית12:00 11099170.0005/06/19וי.אן

 .Proposal to adopt (vaststellen) the Company’s Dutch statutory 

annual accounts for the financial year ended 31 December 2018לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

כללית12:00 11099170.0005/06/19וי.אן

 .Proposal to not distribute any dividend in respect of the year 

ended 31 December 2018לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

כללית12:00 11099170.0005/06/19וי.אן

3 . .Proposal to discharge the directors of the Company from 

their liability for the conduct of business for the financial year 

ended 31 December 2018לארוב רגילעברנגדנגד√

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

כללית12:00 11099170.0005/06/19וי.אן

4 . .Proposal to appoint as executive director (uitvoerend 

bestuurder) Mr. Avi Hakhamov, under Article 23 paragraph 1 of 

the Articles of Association (Resolution)לארוב רגילעברנגדנגד√

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

כללית12:00 11099170.0005/06/19וי.אן

5 . .Proposal to dismiss as executive director, on his own 

request, Mr. Nadav Livni, under Article 23 paragraph 4 of the 

Articles of Association (Resolution).לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

מבעלי , רביד (ויקטור)חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין מר חיים . 1

, ועדכון תנאיו, ל כספים של החברה"בגין כהונתו כסמנכ, השליטה בחברה

עברבעדבעד. ולשלוש שנים החל ממועד האסיפה2019 באפריל 1לתקופה החל מיום 

רוב 

√לא56.63מיוחד

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

מבעלי השליטה , חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אייל רביד. 2

 1לתקופה החל מיום , ועדכון תנאיו, ל החברה"בגין כהונתו כמנכ, בחברה

עברבעדבעד ולשלוש שנים החל ממועד האסיפה2019באפריל 

רוב 

√לא70.67מיוחד

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

מבעלי השליטה , חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אברהם רביד. 3

ועדכון , ל תפעול ופיתוח עסקי של החברה"בגין כהונתו כסמנכ, בחברה

עברבעדבעד ולשלוש שנים ממועד האסיפה2019 באפריל 1לתקופה החל מיום , תנאיו

רוב 

√לא56.63מיוחד

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

אשתו של מר , מיכל רביד' חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין גב. 4

עיצוב , בגין העסקתה כאחראית על תכנון, מבעלי השליטה, אברהם רביד

 ולשלוש 2019 באפריל 1לתקופה החל מיום , ורישוי סניפים של החברה

עברבעדבעדשנים החל ממועד האסיפה

רוב 

√לא79.91מיוחד

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

עברבעדבעדעדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה. 5שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

רוב 

√לא52.87מיוחד

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום . 6

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018 בדצמבר 31



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי רואי חשבון מבקרים של החברה. 7שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

√לארוב רגילעברבעדבעדרביד כדירקטור בחברה (ויקטור)מינוי מחדש של מר חיים . 8שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה. 9שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה. 10שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה. 11שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר גיא גורן כדירקטור בחברה. 12שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

שנתית16:00 11237770.6905/06/19מ"טים בע

מירי חדד לתקופת כהונה ראשונה כדירקטורית ' אישור מינויה של גב. 13

עברבעדבעדחיצונית בחברה

רוב 

√לא79.76מיוחד

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

12:00 3380120.1906/06/19מ"בע

מיוחדת 

בוטלה

לאשר את חידוש התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר חיים מר 

הנמנה על בעלי השליטה , (באמצעות חברה בבעלותו ושליטתו המלאה)

וזאת לתקופה , תוך עדכונו, ר דירקטוריון החברה"לקבלת שירותי יו, בחברה

בוטלהנגדנגד.2019 במרץ 27של שנה החל מיום 

רוב 

√לאמיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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23:00 11130340.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

החלופה אשר תקבל את מירב -בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות . 1

תהיה החלופה ,  להלן2-  זה ו1מבין החלופות המפורטות בסעיפים , הקולות

לנציגות יצויין כי  (1)לאשר למנות חבר אחד : נוסח ההחלטה. אשר תבחר

הואיל ורק החלטה אחת יכולה " נמנע"משולה להצבעה " נגד"הצבעה 

ומכאן שהנאמן ,  להלן2-  זהו1להתקבל מבין החהלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין ". נגד- "לא יספור את קולות ה

אם . או לחלק את הקולות בין מספר חלופות, אגרות החוב שלו לחלופה אחת

יציין בטור השמאלי , בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור

מחזיק שיבחר במספר . גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה

יראו אותו כאילו חילק את , חלופות ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם

בעדללא חווד.קולותיו באופן שווה בין החלופות שבחר

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

23:00 11130340.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

החלופה אשר תקבל את מירב -בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות . 2

תהיה החלופה ,  להלן2-  ו1מבין החלופות המפורטות בסעיפים , הקולות

יצויין כי . לנציגות (2)לאשר למנות שני חברים : נוסח ההחלטה. אשר תבחר

הואיל ורק החלטה אחת יכולה " נמנע"משולה להצבעה " נגד"הצבעה 

ומכאן ,  זה2-  לעיל ו1להתקבל מבין החהלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות ". נגד- "שהנאמן לא יספור את קולות ה

. או לחלק את הקולות בין מספר חלופות, בגין אגרות החוב שלו לחלופה אחת

יציין בטור , אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור

מחזיק שיבחר . השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה

יראו אותו כאילו חילק , במספר חלופות ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם

נגדללא חווד.את קולותיו באופן שווה בין החלופות שבחר

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

23:00 11130340.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

 זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם 1.2. 3

לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

לאשר למנות את מר אדוארד קלר - נוסח ההחלטה.  לעיל2-  ו1בסעיפים 

יצוין כי ככל שיוחלט על מינוי מועמד אחד בלבד . (מועמד בשכר)לנציגות 

מבין שני המועמדים , יראו את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות, לנציגות

ככל שיוחלט . כמי שנבחר לכהן כחבר הנציגות , 4-  ו3המפורטים בסעיפים 

יראו את שני המועמדים שהגישו מועמדותם , על מינוי שני מועמדים לנציגות

כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על 

הואיל ורק " נמנע"משולה להצבעה " נגד"יצויין כי הצבעה  . 4-  ו3סעיףפים 

, 4-  ו3החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את ". נגד- "ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה

או לחלק את הקולות בין מספר , הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד

יציין , אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור. מועמדים

מחזיק . בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד

יראו אותו , שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם

נגדללא חוודכאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהם בין

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום
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ח "אג

נדחית

 זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם 1.2. 4

לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

לאשר למנות את מר גיל קלופמן - נוסח ההחלטה.  לעיל2-  ו1בסעיפים 

יצוין כי ככל שיוחלט על מינוי מועמד אחד בלבד . (מועמד בשכר)לנציגות 

מבין שני המועמדים , יראו את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות, לנציגות

ככל שיוחלט . כמי שנבחר לכהן כחבר הנציגות , 4-  ו3המפורטים בסעיפים 

יראו את שני המועמדים שהגישו מועמדותם , על מינוי שני מועמדים לנציגות

כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על 

הואיל ורק " נמנע"משולה להצבעה " נגד"יצויין כי הצבעה  . 4-  ו3סעיףפים 

, 4-  ו3החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את ". נגד- "ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה

או לחלק את הקולות בין מספר , הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד

יציין , אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור. מועמדים

מחזיק . בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד

יראו אותו , שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם

בעדללא חוודכאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהם בין

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

23:00 11130340.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

החלופה אשר תקבל את מירב -בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות   . . 5

תהיה החלופה אשר , 5-7מבין החלופות המפורטות בסעיפים , הקולות

לנציגות יצויין כי הצבעה  (1)לאשר למנות חבר אחד : נוסח ההחלטה.  תבחר

הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין "  נמנע"משולה להצבעה " נגד"

- ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה, 5-7ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו לחלופה ".  נגד"

אם בחר מחזיק לחלק את . או לחלק את הקולות בין מספר חלופות, אחת

יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות , קולותיו בין מספר חלופות כאמור

מחזיק שיבחר במספר חלופות ולא יציין את חלוקת . שהוא מעניק לכל חלופה

יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין החלופות , הקולות ביניהם

√לארוב רגילעברבעדללא חווד.שבחר

23:00 11130340.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

החלופה אשר תקבל את מירב -בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות   . . 6

תהיה החלופה אשר  , 5-7מבין החלופות המפורטות בסעיפים , הקולות

יצויין כי . לנציגות (2)לאשר למנות שני חברים : נוסח ההחלטה.  תבחר

הואיל ורק החלטה אחת יכולה "  נמנע"משולה להצבעה " נגד"הצבעה 

ומכאן שהנאמן לא יספור , 5-7להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב ". נגד- "את קולות ה

אם בחר מחזיק . או לחלק את הקולות בין מספר חלופות, שלו לחלופה אחת

יציין בטור השמאלי גם את , לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור

מחזיק שיבחר במספר חלופות ולא . מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה

יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן , יציין את חלוקת הקולות ביניהם

נגדללא חווד.שווה בין החלופות שבחר

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת
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ח "אג

נדחית

החלופה אשר תקבל את מירב -בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות   . . 7

תהיה החלופה אשר  , 5-7מבין החלופות המפורטות בסעיפים , הקולות

יצויין כי . לנציגות (3)לאשר למנות שלושה חברים : נוסח ההחלטה.  תבחר

הואיל ורק החלטה אחת יכולה "  נמנע"משולה להצבעה " נגד"הצבעה 

ומכאן שהנאמן לא יספור , 5-7להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב ". נגד- "את קולות ה

אם בחר מחזיק . או לחלק את הקולות בין מספר חלופות, שלו לחלופה אחת

יציין בטור השמאלי גם את , לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור

מחזיק שיבחר במספר חלופות ולא . מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה

יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן , יציין את חלוקת הקולות ביניהם

נגדללא חווד.שווה בין החלופות שבחר

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

23:00 11130340.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

זהות חברי הנציגות    בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם . . 8

לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

לאשר למנות את פרפורמנס שוקי הון - נוסח ההחלטה.    לעיל5-7בסעיפים 

 5-7יצוין כי ככל שיוחלט בסעיפים .  (מועמד בשכר)מ לנציגות "בע (1992)

יראו את המועמדים , לעיל על מינוי מועמד אחד או שני מועמדים לנציגות

, 8-10אשר יקבלו את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 

 לעיל על מינוי 5-7ככל שיוחלט בסעיפים . י הנציגות/כמי שנבחרו לכהן כחבר

יראו את שלושת המועמדים שהגישו מועמדותם , שלושה מועמדים לנציגות

כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על 

הואיל ורק "  נמנע"משולה להצבעה " נגד"יצויין כי הצבעה .  8-10סעיפים 

, 8-10החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את ".  נגד- "ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה

או לחלק את הקולות בין מספר , הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד

יציין , אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור. מועמדים

מחזיק . בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד

נגדללא חוודשיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ב

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת
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ח "אג

נדחית

זהות חברי הנציגות    בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם . . 9

לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

לאשר למנות את מר גיל קלופמן - נוסח ההחלטה.    לעיל5-7בסעיפים 

 לעיל על מינוי 5-7יצוין כי ככל שיוחלט בסעיפים .  (מועמד בשכר)לנציגות 

יראו את המועמדים אשר יקבלו את , מועמד אחד או שני מועמדים לנציגות

כמי שנבחרו לכהן , 8-10מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 

 לעיל על מינוי שלושה מועמדים 5-7ככל שיוחלט בסעיפים . י הנציגות/כחבר

יראו את שלושת המועמדים שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן , לנציגות

יצויין כי .  8-10בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על סעיפים 

הואיל ורק החלטה אחת יכולה "  נמנע"משולה להצבעה " נגד"הצבעה 

ומכאן שהנאמן לא , 8-10להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות ".  נגד- "יספור את קולות ה

אם בחר . או לחלק את הקולות בין מספר מועמדים, החוב שלו למועמד אחד

יציין בטור השמאלי גם , מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור

מחזיק שיבחר במספר מועמדים . את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד

נגדללא חוודיראו אותו, ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת
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ח "אג

נדחית

זהות חברי הנציגות    בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם . . 10

לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

לאשר למנות את מר מעין פז לנציגות - נוסח ההחלטה.    לעיל5-7בסעיפים 

 לעיל על מינוי מועמד 5-7יצוין כי ככל שיוחלט בסעיפים .  (מועמד בשכר)

יראו את המועמדים אשר יקבלו את מירב , אחד או שני מועמדים לנציגות

כמי שנבחרו לכהן , 8-10הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 

 לעיל על מינוי שלושה מועמדים 5-7ככל שיוחלט בסעיפים . י הנציגות/כחבר

יראו את שלושת המועמדים שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן , לנציגות

יצויין כי .  8-10בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על סעיפים 

הואיל ורק החלטה אחת יכולה "  נמנע"משולה להצבעה " נגד"הצבעה 

ומכאן שהנאמן לא , 8-10להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות ".  נגד- "יספור את קולות ה

אם בחר . או לחלק את הקולות בין מספר מועמדים, החוב שלו למועמד אחד

יציין בטור השמאלי גם , מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור

מחזיק שיבחר במספר מועמדים . את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד

√לארוב רגילעברבעדללא חוודיראו אותו כ, ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם
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ח "אג

נדחית

החלופה אשר תקבל את מירב -בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות . 1

תהיה החלופה ,  להלן2-  זה ו1מבין החלופות המפורטות בסעיפים , הקולות

לנציגות יצויין כי  (1)לאשר למנות חבר אחד : נוסח ההחלטה. אשר תבחר

הואיל ורק החלטה אחת יכולה " נמנע"משולה להצבעה " נגד"הצבעה 

ומכאן שהנאמן ,  להלן2-  זהו1להתקבל מבין החהלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין ". נגד- "לא יספור את קולות ה

אם . או לחלק את הקולות בין מספר חלופות, אגרות החוב שלו לחלופה אחת

יציין בטור השמאלי , בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור

מחזיק שיבחר במספר . גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה

יראו אותו כאילו חילק את , חלופות ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם

בעדללא חווד.קולותיו באופן שווה בין החלופות שבחר

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

23:00 11432700.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

החלופה אשר תקבל את מירב -בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות . 2

תהיה החלופה ,  להלן2-  ו1מבין החלופות המפורטות בסעיפים , הקולות

יצויין כי . לנציגות (2)לאשר למנות שני חברים : נוסח ההחלטה. אשר תבחר

הואיל ורק החלטה אחת יכולה " נמנע"משולה להצבעה " נגד"הצבעה 

ומכאן ,  זה2-  לעיל ו1להתקבל מבין החהלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות ". נגד- "שהנאמן לא יספור את קולות ה

. או לחלק את הקולות בין מספר חלופות, בגין אגרות החוב שלו לחלופה אחת

יציין בטור , אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור

מחזיק שיבחר . השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה

יראו אותו כאילו חילק , במספר חלופות ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם

נגדללא חווד.את קולותיו באופן שווה בין החלופות שבחר

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

23:00 11432700.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

 זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם 1.2. 3

לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

לאשר למנות את מר אדוארד קלר - נוסח ההחלטה.  לעיל2-  ו1בסעיפים 

יצוין כי ככל שיוחלט על מינוי מועמד אחד בלבד . (מועמד בשכר)לנציגות 

מבין שני המועמדים , יראו את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות, לנציגות

ככל שיוחלט . כמי שנבחר לכהן כחבר הנציגות , 4-  ו3המפורטים בסעיפים 

יראו את שני המועמדים שהגישו מועמדותם , על מינוי שני מועמדים לנציגות

כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על 

הואיל ורק " נמנע"משולה להצבעה " נגד"יצויין כי הצבעה  . 4-  ו3סעיףפים 

, 4-  ו3החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את ". נגד- "ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה

או לחלק את הקולות בין מספר , הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד

יציין , אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור. מועמדים

מחזיק . בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד

יראו אותו , שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם

נגדללא חוודכאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהם בין

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום
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נדחית

 זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם 1.2. 4

לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

לאשר למנות את מר גיל קלופמן - נוסח ההחלטה.  לעיל2-  ו1בסעיפים 

יצוין כי ככל שיוחלט על מינוי מועמד אחד בלבד . (מועמד בשכר)לנציגות 

מבין שני המועמדים , יראו את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות, לנציגות

ככל שיוחלט . כמי שנבחר לכהן כחבר הנציגות , 4-  ו3המפורטים בסעיפים 

יראו את שני המועמדים שהגישו מועמדותם , על מינוי שני מועמדים לנציגות

כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על 

הואיל ורק " נמנע"משולה להצבעה " נגד"יצויין כי הצבעה  . 4-  ו3סעיףפים 

, 4-  ו3החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את ". נגד- "ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה

או לחלק את הקולות בין מספר , הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד

יציין , אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור. מועמדים

מחזיק . בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד

יראו אותו , שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם

בעדללא חוודכאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהם בין

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

23:00 11432700.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

החלופה אשר תקבל את מירב -בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות   . . 5

תהיה החלופה אשר , 5-7מבין החלופות המפורטות בסעיפים , הקולות

לנציגות יצויין כי הצבעה  (1)לאשר למנות חבר אחד : נוסח ההחלטה.  תבחר

הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין "  נמנע"משולה להצבעה " נגד"

- ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה, 5-7ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו לחלופה ".  נגד"

אם בחר מחזיק לחלק את . או לחלק את הקולות בין מספר חלופות, אחת

יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות , קולותיו בין מספר חלופות כאמור

מחזיק שיבחר במספר חלופות ולא יציין את חלוקת . שהוא מעניק לכל חלופה

יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין החלופות , הקולות ביניהם

√לארוב רגילעברבעדללא חווד.שבחר

23:00 11432700.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

החלופה אשר תקבל את מירב -בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות   . . 6

תהיה החלופה אשר  , 5-7מבין החלופות המפורטות בסעיפים , הקולות

יצויין כי . לנציגות (2)לאשר למנות שני חברים : נוסח ההחלטה.  תבחר

הואיל ורק החלטה אחת יכולה "  נמנע"משולה להצבעה " נגד"הצבעה 

ומכאן שהנאמן לא יספור , 5-7להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב ". נגד- "את קולות ה

אם בחר מחזיק . או לחלק את הקולות בין מספר חלופות, שלו לחלופה אחת

יציין בטור השמאלי גם את , לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור

מחזיק שיבחר במספר חלופות ולא . מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה

יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן , יציין את חלוקת הקולות ביניהם

נגדללא חווד.שווה בין החלופות שבחר

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת
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ח "אג

נדחית

החלופה אשר תקבל את מירב -בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות   . . 7

תהיה החלופה אשר  , 5-7מבין החלופות המפורטות בסעיפים , הקולות

יצויין כי . לנציגות (3)לאשר למנות שלושה חברים : נוסח ההחלטה.  תבחר

הואיל ורק החלטה אחת יכולה "  נמנע"משולה להצבעה " נגד"הצבעה 

ומכאן שהנאמן לא יספור , 5-7להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב ". נגד- "את קולות ה

אם בחר מחזיק . או לחלק את הקולות בין מספר חלופות, שלו לחלופה אחת

יציין בטור השמאלי גם את , לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור

מחזיק שיבחר במספר חלופות ולא . מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה

יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן , יציין את חלוקת הקולות ביניהם

נגדללא חווד.שווה בין החלופות שבחר

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

23:00 11432700.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

זהות חברי הנציגות    בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם . . 8

לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

לאשר למנות את פרפורמנס שוקי הון - נוסח ההחלטה.    לעיל5-7בסעיפים 

 5-7יצוין כי ככל שיוחלט בסעיפים .  (מועמד בשכר)מ לנציגות "בע (1992)

יראו את המועמדים , לעיל על מינוי מועמד אחד או שני מועמדים לנציגות

, 8-10אשר יקבלו את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 

 לעיל על מינוי 5-7ככל שיוחלט בסעיפים . י הנציגות/כמי שנבחרו לכהן כחבר

יראו את שלושת המועמדים שהגישו מועמדותם , שלושה מועמדים לנציגות

כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על 

הואיל ורק "  נמנע"משולה להצבעה " נגד"יצויין כי הצבעה .  8-10סעיפים 

, 8-10החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את ".  נגד- "ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה

או לחלק את הקולות בין מספר , הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד

יציין , אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור. מועמדים

מחזיק . בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד

נגדללא חוודשיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ב

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת
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נדחית

זהות חברי הנציגות    בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם . . 9

לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

לאשר למנות את מר גיל קלופמן - נוסח ההחלטה.    לעיל5-7בסעיפים 

 לעיל על מינוי 5-7יצוין כי ככל שיוחלט בסעיפים .  (מועמד בשכר)לנציגות 

יראו את המועמדים אשר יקבלו את , מועמד אחד או שני מועמדים לנציגות

כמי שנבחרו לכהן , 8-10מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 

 לעיל על מינוי שלושה מועמדים 5-7ככל שיוחלט בסעיפים . י הנציגות/כחבר

יראו את שלושת המועמדים שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן , לנציגות

יצויין כי .  8-10בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על סעיפים 

הואיל ורק החלטה אחת יכולה "  נמנע"משולה להצבעה " נגד"הצבעה 

ומכאן שהנאמן לא , 8-10להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות ".  נגד- "יספור את קולות ה

אם בחר . או לחלק את הקולות בין מספר מועמדים, החוב שלו למועמד אחד

יציין בטור השמאלי גם , מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור

מחזיק שיבחר במספר מועמדים . את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד

נגדללא חוודיראו אותו, ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם

נבחרה 

חלופה 

√לארוב רגילאחרת

23:00 11432700.1406/06/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

זהות חברי הנציגות    בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם . . 10

לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה 

לאשר למנות את מר מעין פז לנציגות - נוסח ההחלטה.    לעיל5-7בסעיפים 

 לעיל על מינוי מועמד 5-7יצוין כי ככל שיוחלט בסעיפים .  (מועמד בשכר)

יראו את המועמדים אשר יקבלו את מירב , אחד או שני מועמדים לנציגות

כמי שנבחרו לכהן , 8-10הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 

 לעיל על מינוי שלושה מועמדים 5-7ככל שיוחלט בסעיפים . י הנציגות/כחבר

יראו את שלושת המועמדים שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן , לנציגות

יצויין כי .  8-10בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על סעיפים 

הואיל ורק החלטה אחת יכולה "  נמנע"משולה להצבעה " נגד"הצבעה 

ומכאן שהנאמן לא , 8-10להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות ".  נגד- "יספור את קולות ה

אם בחר . או לחלק את הקולות בין מספר מועמדים, החוב שלו למועמד אחד

יציין בטור השמאלי גם , מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור

מחזיק שיבחר במספר מועמדים . את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד

√לארוב רגילעברבעדללא חוודיראו אותו כ, ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם

מנורה ביטוח

איי .י'ג.בי

השקעות 

(1961) 

מ "בע

עברבעדבעדמינוי יצחק קיאלי לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת14:00 10927090.3710/06/19(בשימור)

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

איי .י'ג.בי

השקעות 

(1961) 

מ "בע

עברבעדבעדר אורנה לביא שטיינר לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה"מינוי ד. 2מיוחדת14:00 10927090.3710/06/19(בשימור)

רוב 

√לא100מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

איי .י'ג.בי

השקעות 

(1961) 

מ "בע

עברבעדבעדהארכת עסקת מסגרת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה. 3מיוחדת14:00 10927090.3710/06/19(בשימור)

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

שנתית10:00 11295010.6211/06/19מ"בע

, מר דורון שנידמן (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 1

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות 

√לארוב רגילעברבעדבעד.של החברה

מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

שנתית10:00 11295010.6211/06/19מ"בע

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

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של , שנידמן

√לארוב רגילעברבעדבעד.בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

שנתית10:00 11295010.6211/06/19מ"בע

, יק'מר יוסי קוצ (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 3

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות 

√לארוב רגילעברבעדבעד.של החברה

מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

שנתית10:00 11295010.6211/06/19מ"בע

לתקופה של , רי מנדל כדירקטור חיצוני בחברה'לאשר את מינויו של מר ג. 4

או )או ממועד אישור , (ככל שיתקבל) שנים החל ממועד אישור האסיפה 3

ביטוח , מאת הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון (הודעת אי התנגדות

√לארוב רגילעברבעדבעד.לפי המאוחר, וחסכון שבמשרד האוצר

מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

שנתית10:00 11295010.6211/06/19מ"בע

רי מנדל כדירקטור חיצוני בחברה כאמור 'בכפוף לאישור מינויו של מר ג. 5

לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט ,  שעל סדר היום לעיל4בנושא 

עברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה1.5בסעיף 

רוב 

√לא99.97מיוחד

מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

שנתית10:00 11295010.6211/06/19מ"בע

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

 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית 2019החשבון המבקר של החברה לשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

. איי.די.איי

חברה 

לביטוח 

שנתית10:00 11295010.6211/06/19מ"בע

דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה . 7

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2018 בדצמבר 31ביום 

מנורה ביטוח

הום סנטר 

עשה )

זאת 

 (בעצמך

11:45 37800387.3711/06/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

דיווח על ידי החברה והתייעצות בנוגע לפעולות להגנה על זכויות מחזיקי . 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.אגרות החוב



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

הום סנטר 

עשה )

זאת 

 (בעצמך

11:45 37800387.3711/06/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

או מחזיקי אגרות /י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע- כללי. 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החוב

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

12:00 11392031.9812/06/19מ"שנס בע

ח "אג

√לאר.לדיוןדיוןדיוןאסיפת דיווח והתייעצות. 1התייעצות

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

15:00 10816861.7412/06/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

המכהן , לחודש למר אמיר שגיא ₪ 5,000אישור תוספת תגמול בסך . 1

עברבעדבעד.ל החברה וכדירקטור בה"כמנכ

רוב 

√לא91.35מיוחד

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

15:00 10816861.7412/06/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים 15,040אישור הענקת . 2

, למר אמיר שגיא, נ של החברה" מניות רגילות ללא ע15,040- למימוש ל

עברבעדבעד.ל החברה וכדירקטור בה"המכהן כמנכ

רוב 

√לא86.37מיוחד

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

15:00 10816861.7412/06/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש 4,510אישור הענקת . 3

המכהן כחשב , למר יאיר ברנט, נ של החברה" מניות רגילות ללא ע4,510- ל

עברבעדבעד.ל הכספים בחברה"ואשר מונה לסמנכ, 2007החברה משנת 

רוב 

√לא86.52מיוחד

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

15:00 10816861.7412/06/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

אחיו של זוהר , אישור תנאי תגמול מתוקף שינוי תפקיד למר שלומי לוי. 4

אשר מכהן כמנהל הנכסים של החברה ואשר , בעל השליטה בחברה, לוי

עברבעדבעד.2019 ביוני 1ל נכסים ופיתוח עסקי של החברה בתוקף מיום "מונה לסמנכ

רוב 

√לא98.68מיוחד

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

15:00 10816861.7412/06/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים 12,030אישור הענקת . 5

ל הנכסים "לסמנכ, נ של החברה" מניות רגילות ללא ע12,030- למימוש ל

עברבעדבעד.אחיו של בעל השליטה בחברה, מר שלומי לוי, והפיתוח העסקי של החברה

רוב 

√לא86.51מיוחד

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

15:00 10816861.7412/06/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת ' רווית ברקוביץ' מינויה של גב. 6

, מתיה גרינהולץ'  שנים בתוקף ממועד סיום כהונתה של גב3כהונה בת 

הענקת , וממועד מינויה, 2019 ביוני 10קרי , הדירקטורית החיצונית היוצאת

כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן 

מעת לעת וכן כיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים 

עברבעדבעד.בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת, ונושאי משרה בחברה

רוב 

√לא87.45מיוחד

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

15:00 10816861.7412/06/19מ"בע

שנתית 

√לאר.לדיוןבעדדיון.2018דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 7ומיוחדת

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

15:00 10816861.7412/06/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

והסמכת , אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 8

√לארוב רגילעברבעדבעד.הדירקטוריון לקבוע את שכרו
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הוראת 
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בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

15:00 10816861.7412/06/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

לתקופת כהונה נוספת , למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה. 9

שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של 

√לארוב רגילעברבעדנגד.החברה

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

15:00 10816861.7412/06/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

לתקופת כהונה נוספת , למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה. 10

שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

15:00 10816861.7412/06/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

לתקופת כהונה נוספת , למנות את מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה. 11

שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

הום סנטר 

עשה )

זאת 

 (בעצמך

12:00 37800387.3713/06/19מ"בע

ח ללא "אג

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

רוב 

√לא98.65מיוחד

מנורה ביטוח

הום סנטר 

עשה )

זאת 

 (בעצמך

12:00 37800387.3713/06/19מ"בע

ח ללא "אג

התכנסות

, להסמיך את הנאמן לחתום על כתב אישור והסכמה המאשר לחברה. . 2

בנכס הידוע כגוש , להתקשר בהסכם חלוקה ושיתוף מעודכן) א(: כדלקמן

הסכם ("עם יתר השותפים בנכס ") הנכס"( בחיפה 5- ו2 חלקות 11578

אשר זכויות החברה בנכס זה משועבדות בין היתר לטובת מחזיקי , )"השיתוף

לרשום את הסכם השיתוף בלשכת רישום המקרקעין ) ב(-ו; אגרות החוב

ההחלטה בסעיף . לכתב ההצבעה''נספח ב- הכל בנוסח המצורף כ, בחיפה

, ולעניין זה, להלן'' נספח א-  זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב2.1

עברבעדללא חוודל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ, להלן'' יראו את האמור בנספח א

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

קנון 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect  Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau as director. 1שנתית10:00 11341390.9114/06/19הולדינגס

מנורה ביטוח

קנון 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Antoine Bonnier as director. 2שנתית10:00 11341390.9114/06/19הולדינגס

מנורה ביטוח

קנון 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect  Mr. Laurence N. Charney as director. 3שנתית10:00 11341390.9114/06/19הולדינגס

מנורה ביטוח

קנון 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect  Mr. Barak Cohen as director. 4שנתית10:00 11341390.9114/06/19הולדינגס

מנורה ביטוח

קנון 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect  Mr. N. Scott Fine as director. 5שנתית10:00 11341390.9114/06/19הולדינגס

מנורה ביטוח

קנון 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect  Dr. Bill Foo as director. 6שנתית10:00 11341390.9114/06/19הולדינגס

מנורה ביטוח

קנון 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect  Mr. Aviad Kaufman as director. 7שנתית10:00 11341390.9114/06/19הולדינגס

מנורה ביטוח

קנון 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect  Mr. Arunava Sen as director. 8שנתית10:00 11341390.9114/06/19הולדינגס



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

קנון 

שנתית10:00 11341390.9114/06/19הולדינגס

9 . .Re-Appointment of Statutory Auditor for the Financial Year 

Ending 31 December 2019 and Authorisation of Our Directors 

(which may act through the Audit Committee) to Fix Their 

Remunerationלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

קנון 

שנתית10:00 11341390.9114/06/19הולדינגס

10 .To modify the mode of payment of annual awards granted 

under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive Plan 2014 to 

include a combination of Ordinary Shares and cashלארוב רגילעברנגדנגד√

מנורה ביטוח

קנון 

√לארוב רגילעברבעדבעדTo Authorise the Ordinary Share Issuances. 11שנתית10:00 11341390.9114/06/19הולדינגס

מנורה ביטוח

קנון 

שנתית10:00 11341390.9114/06/19הולדינגס

12 .To Authorise the Grant of Awards Under the Kenon Holdings 

Ltd. Share Incentive Plan 2014 and/or Options Under the Kenon 

Holdings Ltd. Share Option Plan 2014 and the Allotment and 

Issuance of Ordinary Sharesלארוב רגילעברנגדנגד√

מנורה ביטוח

שיכון 

ובינוי 

15:00 10819420.8116/06/19מ"בע

שנתית 

נמשכת

א לחוק 267אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 

עברבעדבעד1999-ט"התשנ, החברות

רוב 

√לא82.21מיוחד

מנורה ביטוח

שיכון 

ובינוי 

15:00 10819420.8116/06/19מ"בע

שנתית 

נמשכת

, מר אייל לפידות, ל החברה הנכנס"אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ. 2

תכנית מענק שנתי ותגמול הוני וכן , ובכלל זה תגמול קבוע ותנאים נלווים

לדוח זימון האסיפה ' ב כנספח ג"הענקת כתב התחייבות לשיפוי מעודכן המצ

עברבעדבעד.כפי שיכהן בה מעת לעת, ל"הכללית למנכ

רוב 

√לא64.29מיוחד

מנורה ביטוח

שיכון 

ובינוי 

15:00 10819420.8116/06/19מ"בע

שנתית 

נמשכת

, מר משה לחמני, ל החברה היוצא"אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ. 3

מענק שנתי , תגמול קבוע ותנאים נלווים, ובכלל זה תגמול בגין סיום העסקתו

וכן עדכון לתנאי כהונה שאושרו בעבר ,  ותגמול הוני2019בגין כהונתו בשנת 

עברנגדבעד.ל היוצא"לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן למנכ, למר משה לחמני

רוב 

√לא54.75מיוחד

מנורה ביטוח

שיכון 

ובינוי 

15:00 10819420.8116/06/19מ"בע

שנתית 

נמשכת

, מר תמיר כהן, ר דירקטוריון החברה"אישור תנאי כהונה והעסקה ליו. 4

לרבות , תנאים נלווים ותכנית מענק שנתי ותגמול הוני, ובכלל זה תגמול קבוע

או כפי שיכהן בה /המכהן ו, ר הדירקטוריון"הענקת כתב השיפוי המעודכן ליו

עברנגדבעד.מעת לעת

רוב 

√לא59.95מיוחד

מנורה ביטוח

שיכון 

ובינוי 

15:00 10819420.8116/06/19מ"בע

שנתית 

נמשכת

אשר מכהנים , לאשר הענקת כתב השיפוי המעודכן לדירקטורים בחברה. 5

ולמעט לכאלו , או כפי שיכהנו בה מעת לעת/או שכיהנו ו/בחברה כיום ו

√לארוב רגילעברבעדבעד.שלבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי המעודכן להם

מנורה ביטוח

נובה 

מכשירי 

מדידה 

שנתית17:00 10845570.4917/06/19מ"בע

1 .Re-election of Dr. Michael Brunstein as a director of the 

Company to hold office until the close of the next annual general 

meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

נובה 

מכשירי 

מדידה 

שנתית17:00 10845570.4917/06/19מ"בע

2 .Re-election of Mr. Avi Cohen as a director of the Company to 

hold office until the close of the next annual general meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

נובה 

מכשירי 

מדידה 

שנתית17:00 10845570.4917/06/19מ"בע

3 .Re-election of Mr. Raanan Cohen as a director of the 

Company to hold office until the close of the next annual general 

meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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תנאי 
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השקעות

מנורה ביטוח

נובה 

מכשירי 

מדידה 

שנתית17:00 10845570.4917/06/19מ"בע

4 .Re-election of Mr. Ronnie (Miron) Kenneth as a director of the 

Company to hold office until the close of the next annual general 

meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

נובה 

מכשירי 

מדידה 

שנתית17:00 10845570.4917/06/19מ"בע

5 .Approval of a compensation policy for the Company's 

directors and officers.בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

נובה 

מכשירי 

מדידה 

שנתית17:00 10845570.4917/06/19מ"בע

6 .Approval of an amendment to the equity-based compensation 

for our directors.בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

נובה 

מכשירי 

מדידה 

שנתית17:00 10845570.4917/06/19מ"בע

7 .Approval of amendments to the employment terms of Mr .

Eitan Oppenhaim, the President and Chief Executive Officer of 

the Company.בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

נובה 

מכשירי 

מדידה 

שנתית17:00 10845570.4917/06/19מ"בע

8 .Approval of amendments to the articles of association of the 

Company.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

נובה 

מכשירי 

מדידה 

שנתית17:00 10845570.4917/06/19מ"בע

9 .Approval and ratification of the re-appointment of Kost Forer 

Gabbay &amp; Kasierer, a member of Ernest &amp; Young, as 

the independent auditors of the Company for the period ending 

at the close of the next annual general meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

ח"אג18:00 11094950.7717/06/19וי.אן

לאשר דחייה של מלוא תשלום הקרן וכן : דחיית מועדים נוסח ההחלטה. 1

המורכב מסך הריבית )מסכום הריבית  ("סכום הריבית הנדחה") 58%של 

לרבות הריבית בגין , שנצברה בגין יתרת קרן אגרות החוב שטרם נפרעה

בתוספת ריבית פיגורים , 18.2.20192חלק מתשלום הקרן אשר נדחה מיום 

 ולא שולם על ידי החברה 18.2.2019בגין חלק הקרן אשר היה קבוע ליום 

אשר המועד , ("מלוא סכום הריבית"; והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות

ומועד התשלום בגינן קבוע ליום , 19.6.2019הקובע בגינן הינו ביום 

 בלבד 42%החברה תשלם במועד האמור סך השווה לשיעור של ) 1.7.2019

מועדי תשלום הקרן וסכום הריבית הנדחה יידחו . (ממלוא סכום הריבית

 יום 19.12.2019המועד הקובע ידחה ליום : למועדים המפרטים להלן

במועד התשלום :  לעניין זה מובהר כי31.12.2019התשלום ידחה ליום 

הריבית על יתרת קרן .  ממלוא סכום הריבית42%החברה תשלם , הקרוב

אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על 

כי למעט השינוי במועד תשלום יתרת הקרן ושיעור הריבית , יודגש. תיקוניו

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

עברבעדללא חוודלמען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נו. או בשטר הנאמנות/אגרות החוב ו

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

ח"אג18:00 11095030.0717/06/19וי.אן

סכום ") 58%לאשר דחייה של מלוא תשלום הקרן וכן של : דחיית מועדים. 1

המורכב מסך הריבית שנצברה )מסכום תשלום הריבית  ("הריבית הנדחה

לרבות הריבית בגין חלק , בגין יתרת קרן אגרות החוב שטרם נפרעה

 בתוספת ריבית פיגורים בגין 18.2.2019מתשלום הקרן אשר נדחה מיום 

והכל ,  ולא שולם על ידי החברה18.2.2019חלק הקרן אשר היה קבוע ליום 

אשר המועד , ("מלוא סכום הריבית"; בהתאם להוראות שטר הנאמנות

ומועד התשלום בגינם קבוע ליום , 19.6.2019הקובע בגינם הינו ביום 

החברה תשלם במועד האמור סך ) ("מועד התשלום הקרוב") 1.7.2019

מועדי תשלום הקרן . ( בלבד ממלוא סכום הריבית42%השווה לשיעור של 

המועד הקובע ידחה : וסכום הריבית הנדחה יידחו למועדים המפורטים להלן

לעניין זה מובהר . 31.12.2019יום התשלום ידחה ליום . 19.12.2019ליום 

• .  ממלוא סכום הריבית42%החברה תשלם , במועד התשלום הקרוב• : כי

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

כי למעט השינוי במועד תשלום , יודגש. הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו

או נוסף בתנאי /לא מוצע כל שינוי אחר ו, יתרת הקרן כמפורט בסעיף זה לעיל

עברבעדללא חוודדחיית המועדים כאמור, למען הסר ספק. או בשטר הנאמנות/אגרות החוב ו

רוב 

√לא99.99מיוחד



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 11392031.9818/06/19מ"שנס בע

הרוב הדרוש לאישור )הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה . 1

מסך הקולות  (75%)ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים 

לאשר לחברה לחתום על מסמכי  (למעט הנמנעים, המשתתפים בהצעה

קווי זהב - ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד

 Searchlight Capital Partnersעל ידי גופים בהובלת קרן , מ"בע

בכפוף ולאחר התקיימות התנאים )ולביצוע השקעה בחברה  ("לייט'סרצ")

: מספר אסמכתא, 12.6.2019בנוסח שצורף לדיווח מיום  (המפורטים שם

הצעת ההחלטה . ("הסכם הרכישה: "להלן יחדיו) 2019-02-058147

,  לזימון האסיפה9שבסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

כחלק בלתי נפרד מהצעת ,  כאמור9ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 

לא עברבעדללא חווד.ל"ההחלטה הנ

רוב 

√לא29.94מיוחד

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

ח"אג18:00 11392031.9818/06/19מ"שנס בע

הרוב הדרוש )אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה . 2

מסך הקולות  (75%)לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים 

לאשר מתן פטור , לבקשת החברה (למעט הנמנעים, המשתתפים בהצעה

הקיימים נכון למועד , עובדיה ויועציה, מלא וסופי כלפי נושאי המשרה בחברה

טענה דרישה או , התחייבות, חבות, ביחס לכל חוב, ("הזכאים")החלטה זו 

, נכסיהן, לרבות פעילותן, תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה

או /והכל בקשר עם עילות שקדמו ו, דוחותיהן הכספיים והמיידיים וכיו״ב

וזאת למעט תביעות , ככל שיושלם, יקדמו למועד השלמת הסדר חוב

, ככל שתתקבל ברוב הנדרש, החלטה זו. המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים

ככל , תכנס לתוקף כפוף להשלמת הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה

או /או יושלם ו/ככל ולא יאושר ו, בהתאם. שיאושר ויושלם ובמועד השלמתו

. תהא החלטה זו ככל שהתקבלה בטלה, ייכנס לתוקף הסדר חוב כאמור

מובהר כי הצעת ההחלטה שבסעיף זה אינה מהווה תנאי לאישור הצעת 

או לחתימת /לעיל בקשר עם הסכם הרכישה ו. 1.1ההחלטה שבסעיף 

הצעת ההחלטה שבסעיף זה כפופה להתחייבות . החברה על הסכם הרכישה

ולעניין זה יראו את האמור ,  לזימון האסיפה9השיפוי והמימון שבסעיף 

לא עברבעדללא חווד כאמ9בסעיף 

רוב 

√לא71.64מיוחד

מנורה ביטוח

אינרום 

תעשיות 

בנייה 

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור תנאי כהונתו של מר ציון גינת כיושב ראש דירקטוריון החברה. 1מיוחדת16:00 11323560.3119/06/19מ"בע

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

בוטלה16:00 61103651.3119/06/19מ"בע

או /לרבות הסדר נושים חלקי ו, לאשר כי במסגרת כל הסדר נושים בחברה. 1

במסגרתם , כל חלוקה אחרת שתאושר על ידי בעל תפקיד שמונה על פי דין

, לתמורה כלשהי'' כח-ו'' כז'', יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב מסדרות כו

 הסדרות ברוב 3- ככל שתתקבל ב)החל ממועד פרסום תוצאות החלטה זו 

מחזיקי אגרות החוב . א:   תחולקנה כל התמורות באופן הבא, (הנדרש

 מכל תמורה 79.5%של החברה יהיו זכאים לשיעור של  (''כז- ו'' סדרות כו)

של החברה יהיו זכאים לשיעור  (''סדרה כח)מחזיקי אגרות החוב .1.   שהיא

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות .   מכל תמורה שהיא20.5%של 

יראו את האמור , ולעניין זה,  לזימון המצורף7השיפוי והמימון שבסעיף 

בוטלהבעדללא חווד.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  להלן7בסעיף 

רוב 

√לאמיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 
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הרוב 
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הרוב בו 
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תנאי 
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בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

בוטלה16:00 61104311.2619/06/19מ"בע

או /לרבות הסדר נושים חלקי ו, לאשר כי במסגרת כל הסדר נושים בחברה. 1

במסגרתם , כל חלוקה אחרת שתאושר על ידי בעל תפקיד שמונה על פי דין

, לתמורה כלשהי'' כח-ו'' כז'', יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב מסדרות כו

 הסדרות ברוב 3- ככל שתתקבל ב)החל ממועד פרסום תוצאות החלטה זו 

מחזיקי אגרות החוב . א:   תחולקנה כל התמורות באופן הבא, (הנדרש

 מכל תמורה 79.5%של החברה יהיו זכאים לשיעור של  (''כז- ו'' סדרות כו)

של החברה יהיו זכאים לשיעור  (''סדרה כח)מחזיקי אגרות החוב .1.   שהיא

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות .   מכל תמורה שהיא20.5%של 

יראו את האמור , ולעניין זה,  לזימון המצורף7השיפוי והמימון שבסעיף 

בוטלהבעדללא חווד.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  להלן7בסעיף 

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

בוטלה16:00 61104800.0019/06/19מ"בע

לאשר כי במסגרת כל :   אישור יחס החלוקה בין הסדרות   נוסח ההחלטה. 1

או כל חלוקה אחרת /לרבות הסדר נושים חלקי ו, הסדר נושים בחברה

במסגרתם יהיו זכאים מחזיקי , שתאושר על ידי בעל תפקיד שמונה על פי דין

החל ממועד פרסום , לתמורה כלשהי'' כח-ו'' כז'', אגרות החוב מסדרות כו

תחולקנה כל , ( הסדרות ברוב הנדרש3- ככל שתתקבל ב)תוצאות החלטה זו 

של  (''כז- ו'' סדרות כו)מחזיקי אגרות החוב . א:   התמורות באופן הבא

מחזיקי .1.    מכל תמורה שהיא79.5%החברה יהיו זכאים לשיעור של 

 מכל 20.5%של החברה יהיו זכאים לשיעור של  (''סדרה כח)אגרות החוב 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון .  תמורה שהיא

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

בוטלהבעדללא חווד.ל"בלתי נפרד מההחלטה הנ

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

סי .פי.או

אנרגיה 

17:00 11415710.6219/06/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

הכולל בין היתר את , 2018ח התקופתי של החברה לשנת "דיון בדו. 1

ח הדירקטוריון על מצב "חות הכספיים המבקרים של החברה ואת דו"הדו

כפי שפורסמו על , 2018 בדצמבר 31ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 

הדוח ") (2019-01-026541: אסמכתא' מס) 28.3.2019ידי החברה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.("2018התקופתי לשנת 

מנורה ביטוח

סי .פי.או

אנרגיה 

17:00 11415710.6219/06/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 סומך חייקין כרואה KPMGמוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון . 2

עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של , החשבון המבקר של החברה

לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי : "תמצית ההחלטה המוצעת. החברה

 סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה עד KPMGהחשבון 

√לארוב רגילעברבעדבעד".לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

סי .פי.או

אנרגיה 

17:00 11415710.6219/06/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

ביחס למר אבישר פז . מוצע לאשרר את מינויו מחדש של מר אבישר פז. 3

 לדוח זימון האסיפה 4- ו3תנאי כהונתו והעסקתו הינם כמפורט בסעיפים 

וכן מר פז יהיה זכאי להיכלל בפוליסת ביטוח , ("דוח זימון האסיפה")ב "המצ

לפרטים אודות המועמד . נושאי משרה החלה על נושאי המשרה בחברה

דוחות ) לתקנות ניירות ערך 26לכהונה כדירקטור בחברה בהתאם לתקנה 

.  לדוח זימון האסיפה2.4ראו סעיף , 1970-ל"התש, (תקופתיים ומיידיים

, לאשר את מינויו מחדש של מר אבישר פז: "תמצית ההחלטה המוצעת

√לארוב רגילעברבעדבעד." בדוח זימון האסיפה2בהתאם למפורט בסעיף 
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סי .פי.או

אנרגיה 

17:00 11415710.6219/06/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

אשר , של מר חוויאר גרסיה בורגס בנפילד, מוצע לאשר את מינויו מחדש. 4

 לדוח זימון 2הכל כמפורט בסעיף , ימשיך להיות זכאי לגמול ותנאי הכהונה

לפרטים אודות המועמד לכהונה כדירקטור בחברה בהתאם לתקנה . האסיפה

ראו , 1970-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים) לתקנות ניירות ערך 26

בדוח התקופתי " פרטים נוספים על התאגיד" בפרק 26התיאור לפי תקנה 

: תמצית ההחלטה המוצעת. המובא בזאת על דרך ההפניה, 2018לשנת 

בהתאם , לאשר את מינויו מחדש של מר חוויאר גרסיה בורגס בנפילד"

√לארוב רגילעברבעדבעד." בדוח זימון האסיפה2למפורט בסעיף 

מנורה ביטוח

סי .פי.או

אנרגיה 

17:00 11415710.6219/06/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

של מר רוברטו אנטוניו חוזה קורניו , מוצע לאשר את מינויו מחדש. 5

הכל כמפורט , אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ותנאי הכהונה, ספיקרנגל

לפרטים אודות המועמד לכהונה כדירקטור .  לדוח זימון האסיפה2בסעיף 

, (דוחות תקופתיים ומיידיים) לתקנות ניירות ערך 26בחברה בהתאם לתקנה 

פרטים נוספים על " בפרק 26ראו התיאור לפי תקנה , 1970-ל"התש

. המובא בזאת על דרך ההפניה, 2018בדוח התקופתי לשנת " התאגיד

לאשר את מינויו מחדש של מר רוברטו אנטוניו : "תמצית ההחלטה המוצעת

√לארוב רגילעברבעדבעד." בדוח זימון האסיפה2בהתאם למפורט בסעיף , חוזה קורניו ספיקרנגל

מנורה ביטוח

סי .פי.או

אנרגיה 

17:00 11415710.6219/06/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

אשר ימשיך להיות זכאי , של מר ברק כהן, מוצע לאשר את מינויו מחדש. 6

לפרטים .  לדוח זימון האסיפה2הכל כמפורט בסעיף , לגמול ותנאי הכהונה

 לתקנות 26אודות המועמד לכהונה כדירקטור בחברה בהתאם לתקנה 

ראו התיאור לפי , 1970-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)ניירות ערך 

, 2018בדוח התקופתי לשנת " פרטים נוספים על התאגיד" בפרק 26תקנה 

לאשר את מינויו : "תמצית ההחלטה המוצעת. המובא בזאת על דרך ההפניה

√לארוב רגילעברבעדבעד." בדוח זימון האסיפה2בהתאם למפורט בסעיף , מחדש של מר ברק כהן

מנורה ביטוח

סי .פי.או

אנרגיה 

17:00 11415710.6219/06/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

אשר ימשיך להיות זכאי , של מר נועם שרון, מוצע לאשר את מינויו מחדש. 7

לפרטים .  לדוח זימון האסיפה2הכל כמפורט בסעיף , לגמול ותנאי הכהונה

 לתקנות 26אודות המועמד לכהונה כדירקטור בחברה בהתאם לתקנה 

ראו התיאור לפי , 1970-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)ניירות ערך 

, 2018בדוח התקופתי לשנת " פרטים נוספים על התאגיד" בפרק 26תקנה 

לאשר את מינויו : "תמצית ההחלטה המוצעת. המובא בזאת על דרך ההפניה

√לארוב רגילעברבעדבעד." בדוח זימון האסיפה2בהתאם למפורט בסעיף , מחדש של מר נועם שרון

מנורה ביטוח

סי .פי.או

אנרגיה 

17:00 11415710.6219/06/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

מוצע להעניק כתב פטור מאחריות וכתב התחייבות לשיפוי למר אבישר פז . 8

תמצית .  לדוח זימון האסיפה3כמפורט בסעיף , בנוסחים המקובלים בחברה

כמפורט , לאשר הענקת כתבי פטור ושיפוי למר אבישר פז: "החלטה המוצעת

√לארוב רגילעברבעדבעד." לדוח זימון האסיפה3בסעיף 

מנורה ביטוח

סי .פי.או

אנרגיה 

17:00 11415710.6219/06/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

ר "כיו, מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבישר פז. 9

.  לדוח זימון האסיפה4כמפורט בסעיף , הדירקטוריון המיועד של החברה

לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבישר : "תמצית ההחלטה המוצעת

עברבעדבעד." לדוח זימון האסיפה4כמפורט בסעיף , ר דירקטוריון החברה"כיו, פז

רוב 

√לא98.98מיוחד

מנורה ביטוח

נאוויטס 

, פטרוליום

שותפות 

שנתית12:00 11419690.6120/06/19מוגבלת

ח הדירקטוריון על מצב ענייני "חות הכספיים המבוקרים ובדו"דיון בדו. 1

הנושא מובא להצגה . 2018 בדצמבר 31השותפות לשנה שנסתיימה ביום 

√לאדיוןדיוןדיון.ודיון בלבד ולא נדרשת החלטת מחזיקי יחידות ההשתתפות בגינו



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 
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מנורה ביטוח

נאוויטס 

, פטרוליום

שותפות 

שנתית12:00 11419690.6120/06/19מוגבלת

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי . 2

החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שעד תום האסיפה השנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעד.הבאה והסמכת דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם

מנורה ביטוח

נאוויטס 

, פטרוליום

שותפות 

שנתית12:00 11419690.6120/06/19מוגבלת

כמפקח השותפות לתקופת כהונה נוספת ' מינוי משרד פאהן קנה ושות. 3

עברבעדבעד.ואישור תנאי כהונתו והעסקתו (שניה)

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

סטרווד 

ווסט 

17:00 11435440.1320/06/19לימיטד

ח "אג

התייעצות

דיון בדבר מצב עסקי החברה וכן דיון בדבר מינוי יועץ כלכלי ויועץ משפטי . 1

אשר יפעלו מטעם הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לשם ביצוע בדיקות בנוגע 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.למצב עסקי החברה

מנורה ביטוח

סטרווד 

ווסט 

17:00 11435440.1320/06/19לימיטד

ח "אג

√לאר.לדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו. 2התייעצות

מנורה ביטוח

י 'סינרג

כבלים 

מ "בע

10:00 778028123/06/19(מחוקה)

ח ללא "אג

√לאעברבעדללא חווד(''סדרה ג)דחיית מועדי תשלום . . 1התכנסות

מנורה ביטוח

לוינשטין 

נכסים 

שנתית14:00 11190801.5423/06/19מ"בע

הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

√לאדיוןדיוןדיון2018 בדצמבר 31

מנורה ביטוח

לוינשטין 

נכסים 

שנתית14:00 11190801.5423/06/19מ"בע

כרואי החשבון המבקרים של החברה ' ח פאהן קנה ושות"מינוי משרד רו. 2

√לארוב רגילעברבעדבעדודיווח על שכרו, עד לכינוס אסיפת בעלי המניות הבאה של החברה

מנורה ביטוח

לוינשטין 

נכסים 

שנתית14:00 11190801.5423/06/19מ"בע

לתקופה , ה שאול לוטן"ה, הארכת כהונתו של הדירקטור הנוכחי בחברה. 3

√לארוב רגילעברנגדנגד.של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד המינוי

מנורה ביטוח

לוינשטין 

נכסים 

שנתית14:00 11190801.5423/06/19מ"בע

, ה יעל לוטן"ה, הארכת כהונתה של הדירקטורית הנוכחית בחברה. 4

לתקופה של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד 

√לארוב רגילעברנגדנגדהמינוי

מנורה ביטוח

לוינשטין 

נכסים 

שנתית14:00 11190801.5423/06/19מ"בע

לתקופה , ה יוסף צימר"ה, הארכת כהונתו של הדירקטור הנוכחי בחברה. 5

√לארוב רגילעברנגדנגד2019של עד תום חודש דצמבר 

מנורה ביטוח

לוינשטין 

נכסים 

שנתית14:00 11190801.5423/06/19מ"בע

ה אליעזר אלקון וזאת החל מיום "ה, מינוי דירקטור חדש לחברה. 6

√לארוב רגילעברנגדנגד.לתקופת כהונה בת שלוש שנים, 1.7.2019

מנורה ביטוח

לוינשטין 

נכסים 

שנתית14:00 11190801.5423/06/19מ"בע

ה שמעון גל כדירקטור בלתי תלוי וזאת "ה, מינוי דירקטור חדש לחברה. 7

√לארוב רגילעברבעדנגד.לתקופת כהונה בת שלוש שנים, 1.7.2019החל מיום 

מנורה ביטוח

לוינשטין 

נכסים 

שנתית14:00 11190801.5423/06/19מ"בע

ה סיגל גרינבוים וזאת החל "ה, מינוי דירקטורית חיצונית חדשה לחברה. 8

עברבעדבעד.לתקופת כהונה בת שלוש שנים, 1.7.2019מיום 

רוב 

√לא100מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

לוינשטין 

נכסים 

שנתית14:00 11190801.5423/06/19מ"בע

ה שאול גליקסברג וזאת החל מיום "ה, מינוי דירקטור חיצוני חדש לחברה. 9

עברבעדבעד.לתקופת כהונה בת שלוש שנים, 1.7.2019

רוב 

√לא100מיוחד

ח"אג18:00 11130340.1323/06/19.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 

, (10.07.2019ויום התשלום קבוע ליום ) 25.06.2019בגינן הינו ביום 

יום התשלום ידחה . 201907.25.המועד הקובע ידחה ליום : למועדים הבאים

 הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר 201908.08.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

כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום : משמעו" עניין מנוגד אחר"כאמור 

ע אחרים ככל "וני ('סדרה ב)בנוסף לעניין הנובע מההחזקה באגרות החוב 

כהגדרת הביטוי )לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו , שפורטו לעיל

ושלתאגידאחרשהואאובן משפחההםבעליענייןבו ולרבות (בחוק ניירות ערך

נועדה . קרבה משפחתית למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה

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

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

עברבעדללא חוודאו טענה ואין ב/של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ו

רוב 

√לא100מיוחד

ח"אג18:00 11130340.1323/06/19.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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

עברבעדללא חוודההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבו. החברה במועדן

רוב 

√לא89.96מיוחד

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.0824/06/19מ" בע

1 .To appoint Kesselman &amp; Kesselman, certified public 

accountants in Israel and a member of PricewaterhouseCoopers 

International Limited, as the Company’s auditors for the year 

2019 and for an additional period until the next Annual General 

Meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.0824/06/19מ" בע

To approve the re-election of Mr. Dror Ben-Asher to the board of 

directors of the Company, for an additional three-year term until 

the annual general meeting to be held in 2022.לארוב רגילעברנגדבעד√

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.0824/06/19מ" בע

3 .To approve the re-election of Dr. Kenneth Reed to the board 

of directors of the Company, for an additional three-year term 

until the annual general meeting to be held in 2022.לארוב רגילעברנגדבעד√

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.0824/06/19מ" בע

4 .To approve the election of Ms. Alla Felder to the board of 

directors of the Company, for a three-year term until the annual 

general meeting to be held in 2022.לארוב רגילעברנגדבעד√

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.0824/06/19מ" בע

5 .To approve an amendment to the Company's Article of 

Association to add preferred shares to the Company’s registered 

share capital.נגדנגד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לא75מיוחד

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.0824/06/19מ" בע

6 .To approve an amendment to the Company's Article of 

Association to amend staggered board structure.נגדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.0824/06/19מ" בע

7 .To approve amendments to the Company's Compensation 

Policy.לארוב רגילעברנגדבעד√

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.0824/06/19מ" בע

8 .To approve grants of options to purchase Ordinary Shares in 

the Company to the non-executive directors of the Company.בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.0824/06/19מ" בע

9 .To approve the grant of options to purchase Ordinary Shares 

in the Company to Mr. Dror Ben-Asher, the Company's 

Chairman and Chief Executive Officer.בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.0824/06/19מ" בע

10 .To approve extension of options to purchase Ordinary 

Shares in the Company granted to Mr. Dror Ben-Asher, the 

Company’s Chief Executive Officer and Chairman of the board of 

directors of the Company.לארוב רגילעברנגדבעד√

מנורה ביטוח

רדהיל 

ביופארמה

שנתית15:00 11223810.0824/06/19מ" בע

11 .To approve the terms of employment and the grant of 

options to purchase American Depositary Shares of the 

Company to Mr. Rick Scruggs, a Company director and Chief 

Operating Officer, U.S. operations.לארוב רגילעברבעדבעד√



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 
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הוראת 

הצבעה
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הרוב 

המיוחד 
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שונו
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בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

ח"אג15:00 11392031.9924/06/19מ"שנס בע

הרוב הדרוש לאישור )הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה . 1

מסך הקולות  (51%)ההחלטה הינו רוב של חמישים ואחד אחוזים 

לאשר לחברה לחתום על מסמכי  (למעט הנמנעים, המשתתפים בהצעה

קווי זהב - ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד

 Searchlight Capital Partnersעל ידי גופים בהובלת קרן , מ"בע

בכפוף ולאחר התקיימות התנאים )ולביצוע השקעה בחברה  ("לייט'סרצ")

:  מספר אסמכתא21.6.2019בנוסח שצורף לדיווח מיום  (המפורטים שם

 זה 1הצעת ההחלטה שבסעיף . ("הסכם הרכישה") 2019-02-061981

ולעניין זה ,  לזימון האסיפה9כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

כחלק בלתי נפרד מהצעת ,  לזימון האסיהפ9יראו את האמור בסעיף 

 זה כפופה להבהרות 1הצעת ההחלטה שבסעיף , בנוסף. ל"ההחלטה הנ

מעת שייחתם הסכם הרכישה תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות •: שלהלן

כגון התחייבות לבלעדיות והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות )של החברה 

אישור ההחלטה ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה , משכך. (כרוכה בפיצוי

החלטה סופית •. ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה

לרבות אישור , ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה

√לארוב רגילעברבעדללא חוודלרבות הסדר החוב)של כל מסמך בקשר עם כך 

מנורה ביטוח

טאואר 

סמיקונדק

שנתית11:00 10823790.3825/06/19מ"טור בע

1 .TO ELECT Mr. Amir Elstein, as a member of the Board of 

Directors of the Company until the next annual meeting of 

shareholders and until his respective successors is duly elected.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

טאואר 

סמיקונדק

שנתית11:00 10823790.3825/06/19מ"טור בע

2 .TO ELECT Mr. Russell Ellwanger as a member of the Board 

of Directors of the Company until the next annual meeting of 

shareholders and until his respective successors is duly elected.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

טאואר 

סמיקונדק

שנתית11:00 10823790.3825/06/19מ"טור בע

3 .TO ELECT Mr. Kalman Kaufman as a member of the Board of 

Directors of the Company until the next annual meeting of 

shareholders and until his respective successors is duly elected ,

and to approve the terms of his compensation in compliance with 

the Company’s Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 

of the Proxy Statement.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

טאואר 

סמיקונדק

שנתית11:00 10823790.3825/06/19מ"טור בע

4 .TO ELECT Mr. Alex Kornhauser as a member of the Board of 

Directors of the Company until the next annual meeting of 

shareholders and until his respective successor is duly elected ,

and to approve the terms of his compensation in compliance with 

the Company’s Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 

of the Proxy Statement.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

טאואר 

סמיקונדק

שנתית11:00 10823790.3825/06/19מ"טור בע

5 .TO ELECT Mrs. Dana Gross as a member of the Board of 

Directors of the Company until the next annual meeting of 

shareholders and until her respective successors is duly elected ,

and to approve the terms of her compensation in compliance 

with the Company’s Compensation Policy, as set forth in 

Proposal 1 of the Proxy Statement.לארוב רגילעברבעדבעד√



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

טאואר 

סמיקונדק

שנתית11:00 10823790.3825/06/19מ"טור בע

6 .TO ELECT Mr. Ilan Flato as a member of the Board of 

Directors of the Company until the next annual meeting of 

shareholders and until his respective successors is duly elected ,

and to approve the terms of his compensation in compliance with 

the Company’s Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 

of the Proxy Statement.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

טאואר 

סמיקונדק

שנתית11:00 10823790.3825/06/19מ"טור בע

7 .TO ELECT Mr. Rami Guzman as a member of the Board of 

Directors of the Company until the next annual meeting of 

shareholders and until his respective successor is duly elected ,

and to approve the terms of his compensation in compliance with 

the Company’s Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 

of the Proxy Statement.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

טאואר 

סמיקונדק

שנתית11:00 10823790.3825/06/19מ"טור בע

8 .TO ELECT Mr. Yoav Chelouche as a member of the Board of 

Directors of the Company until the next annual meeting of 

shareholders and until his respective successors is duly elected ,

and to approve the terms of his compensation in compliance with 

the Company’s Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 

of the Proxy Statement.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

טאואר 

סמיקונדק

שנתית11:00 10823790.3825/06/19מ"טור בע

9 .TO ELECT Ms. Iris Avner as a member of the Board of 

Directors of the Company until the next annual meeting of 

shareholders and until her respective successors is duly elected ,

and to approve the terms of her compensation in compliance 

with the Company’s Compensation Policy, as set forth in 

Proposal 1 of the Proxy Statement.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

טאואר 

סמיקונדק

שנתית11:00 10823790.3825/06/19מ"טור בע

10 .TO ELECT Mr. Jerry Neal as a member of the Board of 

Directors of the Company until the next annual meeting of 

shareholders and until his respective successor is duly elected ,

and to approve the terms of his compensation in compliance with 

the Company’s Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 

of the Proxy Statement.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

טאואר 

סמיקונדק

שנתית11:00 10823790.3825/06/19מ"טור בע

11 .To appoint Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of 

Directors to serve until the next annual meeting of the 

shareholders and until his successor shall be duly appointed ,

and to approve his terms of compensation in compliance with the 

Company’s compensation policy, as set forth in Proposal 2 of the 

Proxy Statement.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

טאואר 

סמיקונדק

שנתית11:00 10823790.3825/06/19מ"טור בע

12 .TO APPROVE an equity grant to our chief executive officer ,

Mr. Russell Ellwanger, in compliance with the Company’s 

Compensation Policy, as described in Proposal 3 of the Proxy 

Statement.בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

טאואר 

סמיקונדק

שנתית11:00 10823790.3825/06/19מ"טור בע

13 .TO APPROVE, subject to their appointment as directors 

under Proposal 1, an equity grant to each of the members of our 

Board of Directors (other than to Amir Elstein and Russell 

Ellwanger), in compliance with the Company’s Compensation 

Policy, as described in Proposal 4 of the Proxy Statementלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

טאואר 

סמיקונדק

שנתית11:00 10823790.3825/06/19מ"טור בע

14 .TO APPROVE the renewal of the directors’ and officers ’

liability insurance policy as described in Proposal 5 of the Proxy 

Statement.בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

טאואר 

סמיקונדק

שנתית11:00 10823790.3825/06/19מ"טור בע

15 .TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor 

&amp; Co. as the independent public accountant of the 

Company for the year ending December 31, 2019 and for the 

period commencing January 1, 2020 and until the next annual 

shareholders' meeting, and the authorization of the Audit 

Committee of the Board of Directors to determine the 

remuneration of such auditors.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

סינאל 

מלל פייווי 

√לאדיוןדיוןדיון2018דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת שנתית11:00 10849530.7925/06/19מ"בע

מנורה ביטוח

סינאל 

מלל פייווי 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים. 2שנתית11:00 10849530.7925/06/19מ"בע

מנורה ביטוח

סינאל 

מלל פייווי 

√לארוב רגילעברבעדבעדכדירקטור בחברה, מינוי מחדש של מר יצחק זינגר. 3שנתית11:00 10849530.7925/06/19מ"בע

מנורה ביטוח

סינאל 

מלל פייווי 

√לארוב רגילעברבעדבעדכדירקטורית בחברה, לימור מגן תלם' מינוי מחדש של גב. 4שנתית11:00 10849530.7925/06/19מ"בע

מנורה ביטוח

סינאל 

מלל פייווי 

√לארוב רגילעברבעדבעדכדירקטורית בחברה, אסתר בוגנים' מינוי מחדש של גב. 5שנתית11:00 10849530.7925/06/19מ"בע

מנורה ביטוח

-חלל

תקשורת 

מיוחדת14:00 10923450.7625/06/19מ"בע

לאשר מינויו של מר צפריר הולצבלט כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת . 1

החברה . 2019 ביוני 28כהונה ראשונה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 

 לדוח זימון האסיפה הכללית 2.1.2מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 

שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו , מידע נוסף לגילוי- 

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

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

עברבעדבעד.קולו לא יימנה

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

מיוחדת12:00 1750180.5726/06/19מ"בע

בטי מצר לוי לתקופת כהונה שנייה כדירקטורית ' חידוש כהונתה של הגב

היינו לתקופה בת )החל מתום תקופת כהונתה הראשונה , חיצונית בחברה

עברבעדבעד.(2019 ביולי 5-שלוש שנים שתחילתה ביום ה

רוב 

√לא99.9מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

. אי.בי.אי

בית 

השקעות 

מיוחדת12:00 1750180.5726/06/19מ"בע

 בדוח זימון 1.2בטי מצר לוי כאמור בסעיף ' אישור תנאי כהונתה של הגב. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב"האסיפה המצ

מנורה ביטוח

ישראמקו 

 2נגב 

שותפות 

17:30 2320170.4026/06/19מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 שנתית 

ומיוחדת

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של השותפות לשנה 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

מנורה ביטוח

ישראמקו 

 2נגב 

שותפות 

17:30 2320170.4026/06/19מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 שנתית 

ומיוחדת

כרואי החשבון , רואי חשבון, חידוש מינויו של משרד סומך חייקין. 2

המבקרים של השותפות עד לאסיפה השנתית הבאה של מחזיקי יחידות 

, מ"ההשתתפות בשותפות והסמכת דירקטוריון ישראמקו אויל אנד גז בע

√לארוב רגילעברבעדבעדלקבוע את שכרו ("השותף הכללי: "להלן)השותף הכללי בשותפות 

מנורה ביטוח

ישראמקו 

 2נגב 

שותפות 

17:30 2320170.4026/06/19מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 שנתית 

ומיוחדת

אישור ביצוע איחוד הון היחידות הרשום והון - איחוד הון השותפות . 3

 יחידות השתתפות בנות 2.5היחידות המונפק והנפרע של השותפות כך שכל 

בעדבעד.נ.ח ע" ש1תאוחדנה ליחידת השתתפות אחת בת . נ.ח ע" ש1

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

ישראמקו 

 2נגב 

שותפות 

17:30 2320170.4026/06/19מוגבלת

יחידת 

השתתפות

 שנתית 

√לאר.לדיוןדיוןדיוןל"סקירת מנכ. 4ומיוחדת

מנורה ביטוח

כימיקלים 

לישראל 

שנתית10:00 2810140.5127/06/19מ"בע

1 .Re-election of Mr. Yoav Doppelt as director, effective as of the 

date of this meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

כימיקלים 

לישראל 

שנתית10:00 2810140.5127/06/19מ"בע

2 .Re-election of Mr. Aviad Kaufman as director, effective as of 

the date of this meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

כימיקלים 

לישראל 

שנתית10:00 2810140.5127/06/19מ"בע

3 .Re-election of Mr. Avisar Paz as director, effective as of the 

date of this meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

כימיקלים 

לישראל 

שנתית10:00 2810140.5127/06/19מ"בע

4 .Re-election of Mr. Sagi Kabla as director, effective as of the 

date of this meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

כימיקלים 

לישראל 

שנתית10:00 2810140.5127/06/19מ"בע

5 .Re-election of Mr. Ovadia Eli as director, effective as of the 

date of this meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

כימיקלים 

לישראל 

שנתית10:00 2810140.5127/06/19מ"בע

6 .Re-election of Mr. Reem Aminoach as director, effective as of 

the date of this meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

כימיקלים 

לישראל 

שנתית10:00 2810140.5127/06/19מ"בע

7 .Re-election of Mr. Lior Reitblatt as director, effective as of the 

date of this meetingלארוב רגילעברבעדבעד√



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

כימיקלים 

לישראל 

שנתית10:00 2810140.5127/06/19מ"בע

8 .Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG 

International, as our independent auditorלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

כימיקלים 

לישראל 

שנתית10:00 2810140.5127/06/19מ"בע

9 .Review of our audited financial statements for the year ended 

December 31, 2018לאר.לדיוןדיוןדיון√

מנורה ביטוח

כימיקלים 

לישראל 

בעדבעדApproval of a New Compensation Policy for Office Holders. 10שנתית10:00 2810140.5127/06/19מ"בע

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

כימיקלים 

לישראל 

שנתית10:00 2810140.5127/06/19מ"בע

11 .Approval of an equity compensation grant to our Chief 

Executive Officer, Mr. Raviv Zoller for 2019-2021בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

החברה 

לישראל 

מיוחדת10:00 5760171.0327/06/19מ"בע

ל החברה "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנכ. 1

עברבעדבעד.כאמור בדוח זימון האסיפה, המיועד

רוב 

√לא67.86מיוחד

מנורה ביטוח

החברה 

לישראל 

מיוחדת10:00 5760171.0327/06/19מ"בע

כאמור בדוח , לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למר יוחנן לוקר. 2

בעדבעד.זימון האסיפה

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

בתי זקוק 

לנפט 

12:00 25902480.6627/06/19מ"בע

מיוחדת 

בוטלה

, מר יוחנן לוקר, ר הדירקטוריון הנכנס"אישור תנאי הכהונה והעסקה של יו. 1

ובכלל זה אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת אופציות והכול כמפורט 

בוטלהבעדבעד. לדוח זימון האסיפה1.1.3בסעיף 

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

בתי זקוק 

לנפט 

12:00 25902480.6627/06/19מ"בע

מיוחדת 

בוטלה

 למדיניות התגמול הנוכחית והכול כמפורט בסעיף 7.1אישור שינוי סעיף . 2

בוטלהבעדבעד לדוח זימון האסיפה1.2.1

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

חברת 

השקעות 

דיסקונט 

12:00 63902071.3327/06/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

 התייעצות בנוגע 1.2.  דיווח על מצב החברה ועסקיה1.1: על סדר היום. 1

 דיון בנושאים 1.3. לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב

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

מנורה ביטוח

ישרס 

חברה 

להשקעות 

מיוחדת12:00 6130341.2230/06/19מ"בע

של שלוש  (שנייה)מינוי מחדש של מר זאב וורמברנד לתקופת כהונה נוספת 

עברבעדבעד.2019 ביולי 1שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

מוניציפל 

מיוחדת15:00 7110100.5130/06/19מ"בנק בע

ובכלל זה , מ"הארכת הסכם המיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע. 1

הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים הקבוע בהסכם המיזוג 

 לקובץ המצורף 1.1לפרטים נוספים ראו סעיף . 2019 בספטמבר 1ליום 

עברבעדבעד.לדיווח זה

רוב 

√לא99.98מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה
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בהתאם 

לועדת 
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מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג16:00 61103651.3130/06/19מ"בע

בהמשך להסכמות אליהן הגיעו : אישור יחס החלוקה בין הסדרות רקע. 1

באשר לאופן ביצוע חלוקת כספים בין שלושת , נציגויות מחזיקי אגרות החוב

מתבקשים מחזיקי אגרות חוב ליתן החלטתם כמפורט , סדרות אגרות החוב

לרבות , לאשר כי במסגרת כל הסדר נושים בחברה: נוסח ההחלטה. להלן

או כל חלוקה אחרת שתאושר על ידי בעל תפקיד שמונה /הסדר נושים חלקי ו

' כח-ו' כז', במסגרתם יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב מסדרות כו, על פי דין

 3- ככל שתתקבל ב)החל ממועד פרסום תוצאות החלטה זו , לתמורה כלשהי

מחזיקי . א: תחולקנה כל התמורות באופן הבא, (הסדרות ברוב הנדרש

 מכל 46.03%של החברה יהיו זכאים לשיעור של  ('סדרה כו)אגרות החוב 

של החברה יהיו זכאים  ('סדרה כז)מחזיקי אגרות החוב . ב. תמורה שהיא

' סדרות כו)מחזיקי אגרות החוב . ג.  מכל תמורה שהיא33.47%לשיעור של 

. ד.  מכל תמורה שהיא79.50%של החברה יהיו זכאים לשיעור של  ('כז- ו

של החברה יהיו זכאים לשיעור של  ('סדרה כח)מחזיקי אגרות החוב 

לכתב ההצבעה הסבר מפורט ' נספח ג- ב כ"מצ.  מכל תמורה שהיא20.50%

בדבר אופן החלוקה , ('כז- ו' סדרה כו)מטעם היועץ הכלכלי לאגרות החוב 

לא עברבעדללא חוודמא, (ככל שתתקבל)כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו . לעיל

רוב 

√לא26.12מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג16:00 61104311.2630/06/19מ"בע

בהמשך להסכמות אליהן הגיעו : אישור יחס החלוקה בין הסדרות רקע. 1

באשר לאופן ביצוע חלוקת כספים בין שלושת , נציגויות מחזיקי אגרות החוב

מתבקשים מחזיקי אגרות חוב ליתן החלטתם כמפורט , סדרות אגרות החוב

לרבות , לאשר כי במסגרת כל הסדר נושים בחברה: נוסח ההחלטה. להלן

או כל חלוקה אחרת שתאושר על ידי בעל תפקיד שמונה /הסדר נושים חלקי ו

' כח-ו' כז', במסגרתם יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב מסדרות כו, על פי דין

 3- ככל שתתקבל ב)החל ממועד פרסום תוצאות החלטה זו , לתמורה כלשהי

מחזיקי . א: תחולקנה כל התמורות באופן הבא, (הסדרות ברוב הנדרש

 מכל 46.03%של החברה יהיו זכאים לשיעור של  ('סדרה כו)אגרות החוב 

של החברה יהיו זכאים  ('סדרה כז)מחזיקי אגרות החוב . ב. תמורה שהיא

' סדרות כו)מחזיקי אגרות החוב . ג.  מכל תמורה שהיא33.47%לשיעור של 

. ד.  מכל תמורה שהיא79.50%של החברה יהיו זכאים לשיעור של  ('כז- ו

של החברה יהיו זכאים לשיעור של  ('סדרה כח)מחזיקי אגרות החוב 

לכתב ההצבעה הסבר מפורט ' נספח ג- ב כ"מצ.  מכל תמורה שהיא20.50%

בדבר אופן החלוקה , ('כז- ו' סדרה כו)מטעם היועץ הכלכלי לאגרות החוב 

לא עברבעדללא חוודמא, (ככל שתתקבל)כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו . לעיל

רוב 

√לא0מיוחד
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 מכל 46.03%של החברה יהיו זכאים לשיעור של  ('סדרה כו)אגרות החוב 

של החברה יהיו זכאים  ('סדרה כז)מחזיקי אגרות החוב . ב. תמורה שהיא

' סדרות כו)מחזיקי אגרות החוב . ג.  מכל תמורה שהיא33.47%לשיעור של 

. ד.  מכל תמורה שהיא79.50%של החברה יהיו זכאים לשיעור של  ('כז- ו

של החברה יהיו זכאים לשיעור של  ('סדרה כח)מחזיקי אגרות החוב 

לכתב ההצבעה הסבר מפורט ' נספח ג- ב כ"מצ.  מכל תמורה שהיא20.50%

בדבר אופן החלוקה , ('כז- ו' סדרה כו)מטעם היועץ הכלכלי לאגרות החוב 

לא עברבעדללא חוודמא, (ככל שתתקבל)כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו . לעיל

רוב 

√לא0מיוחד


