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מנורה ביטוח

קבוצת 

12:00 10841280.9002/04/17מ"דלק בע

מיוחדת 

נדחית

בנוסח שצורף , לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה. 1

מדיניות התגמול תהיה בתוקף למשך שלוש . לדוח לכינוס אסיפה' כנספח א

עברבעדבעד.שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית כאמור

רוב 

√לא5056.93מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

12:00 10841280.9002/04/17מ"דלק בע

מיוחדת 

נדחית

כאמור בדוח לכינוס , לתקן את הסכם העסקה עם מר אסי ברטפלד. 2

עברבעדבעדהאסיפה הכללית

רוב 

√לא5068.42מיוחד

מנורה ביטוח

אלון 

חיפושי גז 

טבעי 

מיוחדת14:00 11176880.1702/04/17מ"בע

ר דירקטוריון בהסכם הניהול עם בעלת "לאשר את רכיב שירותי יו. 1

כמפורט בדוח זימון , מ"אלון חברת הדלק לישראל בע, השליטה בחברה

עברבעדבעד.האסיפה

רוב 

√לא98מיוחד

מנורה ביטוח

סינאל 

מלל פייווי 

מיוחדת15:00 10849530.9302/04/17מ"בע

: להלן)גילת אלגר ' מוצע לאשר את תנאי העסקתה בחברה של הגב. 1

ל "מנכ, שהינה בתו של מר גבי בוגנים)חברת דירקטוריון החברה , ("גילת"

בהיקף משרה , כיועצת המשפטית של החברה, (החברה ובעל השליטה בה

ייעוץ  (במאוחד)כאשר במסגרת תפקידה זה תעניק גילת לחברה , מלאה

, במסגרת תפקידה. משפטי בנושאים הנוגעים לפעילות השוטפת בחברה

תנאי . ל החברה ותימנה על חברי הנהלת החברה"תהא כפופה גילת למנכ

, ידי האסיפה-אם וככל ויאושרו על, העסקתה של גילת בחברה יכנסו לתוקפם

וזאת ] 2020 במרץ 31 ויותרו בתוקף עד ליום 2017 באפריל 1החל מיום 

חוק : "להלן) 1999-ט"התשנ, לחוק החברות (1)(1א)275לאור הוראת סעיף 

יובהר כי היה ותנאי העסקתה של גילת בתפקיד יאושרו על ידי [. ("החברות

אזי תחדל גילת מיד לאחר מועד כינוס האסיפה מכהונתה , האסיפה

לרבות , לפרטים נוספים אודות ההתקשרות המוצעת. כדירקטורית בחברה

 לדוח זימון 2ראו סעיף , הרקע להתקשרות ותנאי ההעסקה המוצעים

עברבעדבעד.האסיפה המצורף לדוח מיידי זה

רוב 

√לא64.47מיוחד

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

ח"אג16:00 11094950.8202/04/17וי.אן

 דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצבה הפיננסי של החברה 1.1

ולפעולות שנעשו ממועד אסיפות הדיווח האחרונות אשר התקיימו בנובמבר 

 וכן לתזרים 2016בהתייחס לדוחותיה הכספיים של החברה לשנת , 2016

 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי 1.2. המזומנים של החברה

√לאדיוןדיוןדיון/או הנאמנים/אגרות החוב ו

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

ח"אג16:00 11095030.0102/04/17וי.אן

דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצבה הפיננסי של החברה . 1

ולפעולות שנעשו ממועד אסיפות הדיווח האחרונות אשר התקיימו בנובמבר 

 וכן לתזרים 2016בהתייחס לדוחותיה הכספיים של החברה לשנת , 2016

√לארוב רגילדיוןדיוןדיון.המזומנים של החברה

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

ח"אג16:00 11095030.0102/04/17וי.אן

או /דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו. 2

√לארוב רגילדיוןדיוןדיון.הנאמנים

30042017 עד תאריך 01042017השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 
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מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג09:30 13800475.8303/04/17מ"בע

-2017: אסמכתא) 9.3.2017דיון התייעצות בהמשך לדיווח החברה מיום . 1

בדבר בקשתה כי יכונסו אסיפות מחזיקי אגרות , "(הדיווח )"(01-019954

חוב לאישור דחיה זמנית מצד מחזיקי אגרות החוב של פירעון חלק מתשלומי 

על מנת להתאים את , (מבלי שיהיה שינוי כלשהו בתשלומי הריבית)הקרן 

התשלומים השוטפים למחזיקי אגרות החוב לתזרים המזומנים העדכני מנכסי 

דיון , יתקיימו דיווח, והכל בהתאם ללוח הסילוקין שצורף לדיווח, קאפלה

; בקשת החברה לתיקון לוח הסילוקין. 1.1.1: והתייעצות בנושאים שלהלן

לרבות נקיטת , נקיטת הליכים לשם הגנה ומימוש של זכויותיהם. 1.1.2

או נושאי משרה בה וכן /בעלי השליטה בה ו, הליכים משפטיים נגד החברה

,  לחוק החברות350בקשות לפי סעיף , נגד צדדים שלישיים ובכלל זה

√לאדיוןדיוןדיון.או בקשה לפירוק החברה/ ו1999- ט"תשנ

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

√לאדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 2ח"אג09:30 13800475.8303/04/17מ"בע

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג09:30 13801040.9003/04/17מ"בע

-2017: אסמכתא) 9.3.2017 דיון התייעצות בהמשך לדיווח החברה מיום 1.1

בדבר בקשתה כי יכונסו אסיפות מחזיקי אגרות , "(הדיווח )"(01-019954

חוב לאישור דחיה זמנית מצד מחזיקי אגרות החוב של פירעון חלק מתשלומי 

על מנת להתאים את , (מבלי שיהיה שינוי כלשהו בתשלומי הריבית)הקרן 

התשלומים השוטפים למחזיקי אגרות החוב לתזרים המזומנים העדכני מנכסי 

דיון , יתקיימו דיווח, והכל בהתאם ללוח הסילוקין שצורף לדיווח, קאפלה

; בקשת החברה לתיקון לוח הסילוקין.1.1.1: והתייעצות בנושאים שלהלן

לרבות נקיטת , נקיטת הליכים לשם הגנה ומימוש של זכויותיהם.1.1.2

או נושאי משרה בה וכן /בעלי השליטה בה ו, הליכים משפטיים נגד החברה

,  לחוק החברות350בקשות לפי סעיף , נגד צדדים שלישיים ובכלל זה

√לאדיוןדיוןדיון.או בקשה לפירוק החברה/ ו1999- ט"תשנ

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

√לאדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 2ח"אג09:30 13801040.9003/04/17מ"בע

מנורה ביטוח

בזק 

החברה 

הישראלית

 

לתקשורת 

11:00 2300110.6603/04/17מ"בע

מיוחדת 

נדחית

אס שרותי לווין .בי.אישור אופן הצבעת החברה באסיפה הכללית של די. 1

" חלל")מ " עם חלל תקשורת בעyesבעד התקשרות  ("yes")מ "בע (1998)

תוספת להסכם הקיים בין הצדדים מיום /בתיקון (בהתאמה" הצדדים"ו

לרבות בעד , ("ההתקשרות") לחכירת מקטעי לוויין בלווייני חלל 4.11.2013

והכל בהתאם למפורט בדוח זימון , שכלולה של ההתקשרות והוצאתה לפועל

דיוןדיוןדיון.ב"אסיפה המצ

רוב 

√לא5073.76מיוחד

מנורה ביטוח

-חלל

תקשורת 

14:00 10923450.9103/04/17מ"בע

מיוחדת 

נדחית

מ "תקשורת בע-לאשר הארכת הסכם הניהול בין החברה לבין יורוקום. 1

, 2019 בדצמבר 31 ועד 2017 בינואר 1- קרי מ, בשלוש שנים נוספות

דיוןדיוןדיוןבהתאם לעיקרי התנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה

רוב 

√לא90.53מיוחד

מנורה ביטוח

-חלל

תקשורת 

14:00 10923450.9103/04/17מ"בע

מיוחדת 

נדחית

ב כנספח "לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה בנוסח המצ. 2

עברבעדבעדלדוח זימון האסיפה' א

רוב 

√לא80.93מיוחד
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מנורה ביטוח

-חלל

תקשורת 

14:00 10923450.9103/04/17מ"בע

מיוחדת 

נדחית

, YES בין החברה לבין 2013 בנובמבר 4לאשר תיקון ההתקשרות מיום . 3

עברבעדבעדפי עיקרי התנאים המפורטים בדוח זימון אסיפה זה-על

רוב 

√לא99.76מיוחד

מנורה ביטוח

-חלל

תקשורת 

14:00 10923450.9103/04/17מ"בע

מיוחדת 

נדחית

המצורף לדוח זימון ' לתקן את הוראות תקנון החברה כמפורט בנספח ב. 4

√לארוב רגילעברבעדבעדאסיפה

מנורה ביטוח

דמרי .ח.י

בניה 

ופיתוח 

עברבעדבעדתיקון מדיניות התגמול של החברה. 1מיוחדת15:00 10903150.8603/04/17מ"בע

רוב 

√לא51.04מיוחד

מנורה ביטוח

דמרי .ח.י

בניה 

ופיתוח 

מיוחדת15:00 10903150.8603/04/17מ"בע

והארכת תוקף , הארכת התקשרות ותיקון הסכם הניהול עם מר יגאל דמרי. 2

עברבעדבעדכתב התחייבות לשיפוי

רוב 

√לא51.04מיוחד

מנורה ביטוח

דמרי .ח.י

בניה 

ופיתוח 

לא עברנגדנגדמתן כתב פטור מאחריות לבעל השליטה. 3מיוחדת15:00 10903150.8603/04/17מ"בע

רוב 

√לא99.92מיוחד

מנורה ביטוח

גמול 

חברה 

להשקעות 

מ "בע

, בשימור)

ח"אג22:00 11167550.1703/04/17(בהשעיה

לחברה  ₪ 500,000אישור מחזיקי אגרות החוב להזרמת סכום של עד . 1

הרוב הדרוש לקבלת )על ידי גבאי לטובת צרכים דחופים של החברה 

 (ההחלטה הינו רוב של לא פחות משני שליש מהמשתתפים בהצבעה

לפיה , 28.3.2017בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 

הוחלט להורות לנאמן להתקדם לשם עריכת הסדר חוב מפורט עם ההצעה 

לכתב ' אשר צורפה כנספח א, ("גבאי")מטעם חברה בשליטת מר אלי גבאי 

, ולאור הצורך בהזרמת כספים לחברה באופן מיידי ("הצעת גבאי")ההצבעה 

לאשר : מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם בנושא שלהלן

אשר , ("הלוואת גבאי: "להלן) ₪ 500,000בהחלטה מיוחדת כי סכום של עד 

לטובת צרכים דחופים של החברה או תאגידים , יוזרם לחברה על ידי גבאי

יוחזר לגבאי בעדיפות וקדימות לפני פירעון חובות החברה , בשליטתה

לא תחול הגבלה על תשלום , על אף האמור לעיל. למחזיקי אגרות החוב

סכומים למחזיקי אגרות החוב הנמצאים במועד כתב הצבעה זה אצל הנאמן 

או כספים הנמצאים במועד מכתב זה בחברה והתקבלו ממימוש נכסים 

. הלוואת גבאי לא תישא ריבית. המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב

מתוך הכספים , 1.8.2017הלוואת גבאי תושב לו בהקדם האפשרי לאחר יום 

עברבעדללא המלצההראשונים שיהיו או יגיעו ל

רוב 

√לא92.06מיוחד

מנורה ביטוח

בנק 

הפועלים 

16:00 6625770.8604/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הבנק ליום 

 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנה שהסתיימה 2015בדצמבר 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2015 בדצמבר 31ביום 

מנורה ביטוח

בנק 

הפועלים 

16:00 6625770.8604/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

, (KPMG)חייקין -רואי חשבון וסומך, (BDO)מינויים מחדש של זיו האפט . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.לרואי החשבון המבקרים של הבנק, רואי החשבון
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מנורה ביטוח

בנק 

הפועלים 

16:00 6625770.8604/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 בדצמבר 31הארכת כהונתו של מר עודד ערן כדירקטור בבנק עד ליום . 3

√לארוב רגילעברבעדבעד2019

מנורה ביטוח

בנק 

הפועלים 

16:00 6625770.8604/04/17מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדר דירקטוריון הבנק"אישור תנאי כהונה והעסקה של יו. 4ומיוחדת

מנורה ביטוח

בזק 

החברה 

הישראלית

 

לתקשורת 

11:00 2300110.6805/04/17מ"בע

שנתית 

עברבעדבעדאישור מדיניות תגמול מתוקנת. 1ומיוחדת

רוב 

√לא51מיוחד

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

11:00 10816861.6305/04/17מ"בע

שנתית 

עברבעדבעדעדכון ואישור מדיניות תגמול של החברה. 1ומיוחדת

רוב 

√לא5076.65מיוחד

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

11:00 10816861.6305/04/17מ"בע

שנתית 

עברבעדבעדזוהר לוי, ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה"אישור גמול ליו. 2ומיוחדת

רוב 

√לא5081.25מיוחד

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

11:00 10816861.6305/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים 10,000אישור הענקת . 3

, למר אמיר שגיא, נ של החברה" מניות רגילות ללא ע10,000-למימוש ל

עברבעדבעד.ל החברה וכדירקטור בה"המכהן כמנכ

רוב 

√לא5079.78מיוחד

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

11:00 10816861.6305/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

בגובה דמי ניהול לחודש אחד למר אמיר  ₪ 60,000אישור מענק בסך . 4

בעדבעד.ל החברה וכדירקטור בה"המכהן כמנכ, שגיא

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לא5051מיוחד

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

11:00 10816861.6305/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים 15,000אישור הענקת . 5

, למר תומר טפר, נ של החברה" מניות רגילות ללא ע15,000- למימוש ל

עברבעדבעד.ל הכספים בחברה"המכהן כסמנכ

רוב 

√לא5079.78מיוחד

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

11:00 10816861.6305/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

, מר שלומי לוי, הארכת הסכם העסקתו של מנהל הנכסים של החברה. 6

עברבעדבעד.שהנו אחיו של בעל השליטה בחברה בשלוש שנים מסיום תחולתו

רוב 

√לא5098.39מיוחד

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

11:00 10816861.6305/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

מנהל הנכסים של , בגובה שכר לחודש אחד,  28,750₪אישור מענק בסך . 7

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

רוב 

√לא5099.38מיוחד



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

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

11:00 10816861.6305/04/17מ"בע

שנתית 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2015דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת . 8ומיוחדת

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

11:00 10816861.6305/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

והסמכת , אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 9

√לארוב רגילעברבעדבעד.הדירקטוריון לקבוע את שכרו

מנורה ביטוח

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

11:00 10816861.6305/04/17מ"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

11:00 10816861.6305/04/17מ"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

סאמיט 

אחזקות 

ן "נדל

11:00 10816861.6305/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

לתקופת כהונה נוספת , למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה. 12

שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

סלע 

קפיטל 

ן "נדל

מיוחדת12:00 11096440.6605/04/17מ"בע

אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה בנוסח המצורף 

שתהיה בתוקף לתקופה של שלוש , ח זימון האסיפה הכללית"לדו' כנספח א

-ט"התשנ, לחוק החברות' א267החל ממועד אישורה בהתאם לסעיף , שנים

√לארוב רגילעברבעדבעד1999

מנורה ביטוח

ר .ס.ב

אירופה 

מ "בע

ח"אג13:00 117016606/04/17(מחוקה)

כ מחזיקי אגרות החוב והנאמנים בנוגע לפעולות " מתן דיווח על ידי ב0. 1

√לאדיוןדיוןדיוןבקשר למכירת הקרקע ברומניה, שבוצעו ממועד האסיפה האחרונה ועד היום

מנורה ביטוח

ר .ס.ב

אירופה 

מ "בע

ח"אג13:00 117019006/04/17(מחוקה)

כ מחזיקי אגרות החוב והנאמנים בנוגע לפעולות " מתן דיווח על ידי ב0. 1

√לאדיוןדיוןדיון.בקשר למכירת הקרקע ברומניה, שבוצעו ממועד האסיפה האחרונה ועד היום



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

לידקום 

אינטגרייט

ד 

סולושנס 

מ "בע

בוטלה23:00 111291106/04/17(מחוקה)

, [נוסח משולב]לחוק בתי המשפט . א79בהתאם לסעיף - אישור פשרה . 1

להסכים לכך שבית המשפט המחוזי בתל אביב יכריע על דרך , 1984-ד"תשמ

 ובמסגרת זו בית 37343-04-16ק " בתיק פר9הפשרה בבקשה מספר 

 לבקשה 19המשפט ייתן תוקף של החלטה להסדר הפשרה שצורף כנספח 

וזאת למעט ביחס לשכר , לכתב ההצבעה' ל והמצורף כנספח ג" הנ9מספר 

אשר יעמוד על  (כונס הנכסים והמפרקת יחדיו)טרחתם של בעלי התפקיד 

 עד 8,600,000₪סכום שיקבע בית המשפט על דרך הפשרה ובגבולות שבין 

. (כולל הסכומים שכבר שולמו לבעלי התפקיד כשכר ביניים) 13,000,000₪

,  לזימון 9ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

כחלק בלתי נפרד מהצעת ,  לזימון9ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 

√לארוב רגילבוטלהבוטלהבוטלה.ל"ההחלטה הנ

מנורה ביטוח

לידקום 

אינטגרייט

ד 

סולושנס 

מ "בע

בוטלה23:00 111509606/04/17(מחוקה)

, [נוסח משולב]לחוק בתי המשפט . א79בהתאם לסעיף - אישור פשרה . 1

להסכים לכך שבית המשפט המחוזי בתל אביב יכריע על דרך , 1984-ד"תשמ

 ובמסגרת זו בית 37343-04-16ק " בתיק פר9הפשרה בבקשה מספר 

 לבקשה 19המשפט ייתן תוקף של החלטה להסדר הפשרה שצורף כנספח 

וזאת למעט ביחס לשכר , לכתב ההצבעה' ל והמצורף כנספח ג" הנ9מספר 

אשר יעמוד על  (כונס הנכסים והמפרקת יחדיו)טרחתם של בעלי התפקיד 

 עד 8,600,000₪סכום שיקבע בית המשפט על דרך הפשרה ובגבולות שבין 

. (כולל הסכומים שכבר שולמו לבעלי התפקיד כשכר ביניים) 13,000,000₪

,  לזימון 9ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

כחלק בלתי נפרד מהצעת ,  לזימון9ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 

√לארוב רגילבוטלהבוטלהבוטלה.ל"ההחלטה הנ

מנורה ביטוח

לידקום 

אינטגרייט

ד 

סולושנס 

מ "בע

בוטלה23:00 111754806/04/17(מחוקה)

, [נוסח משולב]לחוק בתי המשפט . א79בהתאם לסעיף - אישור פשרה . 1

להסכים לכך שבית המשפט המחוזי בתל אביב יכריע על דרך , 1984-ד"תשמ

 ובמסגרת זו בית 37343-04-16ק " בתיק פר9הפשרה בבקשה מספר 

 לבקשה 19המשפט ייתן תוקף של החלטה להסדר הפשרה שצורף כנספח 

וזאת למעט ביחס לשכר , לכתב ההצבעה' ל והמצורף כנספח ג" הנ9מספר 

אשר יעמוד על  (כונס הנכסים והמפרקת יחדיו)טרחתם של בעלי התפקיד 

 עד 8,600,000₪סכום שיקבע בית המשפט על דרך הפשרה ובגבולות שבין 

. (כולל הסכומים שכבר שולמו לבעלי התפקיד כשכר ביניים) 13,000,000₪

,  לזימון 9ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

כחלק בלתי נפרד מהצעת ,  לזימון9ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 

√לארוב רגילבוטלהבוטלהבוטלה.ל"ההחלטה הנ

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

מיוחדת14:00 7200110.7712/04/17מ"בע

ל החברה "מנכ,  של גלעד יעבץ2017  אישור יעדי התגמול המשתנה לשנת . 1

בשנת  ספציפי לגלעד בגין הישגים מיוחדים  אגב אישור תגמול , ודירקטור בה 

כפי , 2016רכיב שיקול הדעת עבור שנת  ואשרור תגמול בגין מלוא , 2016

עברבעדבעד .העסקה הכל כמפורט בדוח , שאושר בעבר 

רוב 

√לא5083.62מיוחד

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

מיוחדת14:00 7200110.7712/04/17מ"בע

ל "סמנכ,  של צפריר יואלי2017  אישור יעדי התגמול המשתנה לשנת . 2

ואשרור תגמול בגין , ודירקטור בה מכירות ופיתוח עסקי של החברה  , שיווק

הכל כמפורט , שאושר בעבר כפי , 2016רכיב שיקול הדעת עבור שנת  מלוא 

עברבעדבעד . העסקה בדוח 

רוב 

√לא5083.62מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 
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לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

מיוחדת14:00 7200110.7712/04/17מ"בע

ל "סמנכ,  של עמית פז2017  אישור יעדי התגמול המשתנה לשנת . 3

ספציפי לעמית בגין  אגב אישור תגמול , והתפעול של החברה ההנדסה 

רכיב שיקול הדעת  ואשרור תגמול בגין מלוא , 2016בשנת  הישגים מיוחדים 

עברבעדבעד . העסקה הכל כמפורט בדוח , שאושר בעבר כפי , 2016עבור שנת 

רוב 

√לא5083.62מיוחד

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

עברבעדבעד.כמפורט בדוח העסקה, תיקון הבהרה למדיניות התגמול של החברה. 4מיוחדת14:00 7200110.7712/04/17מ"בע

רוב 

√לא5083.62מיוחד

מנורה ביטוח

פרוטליקס 

רפיוט'ביות

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Shlomo Yanai to the Board of Directors. 1מיוחדת16:00 11206090.1112/04/17יקס אינק

מנורה ביטוח

פרוטליקס 

רפיוט'ביות

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Moshe Manor to the Board of Directors. 2מיוחדת16:00 11206090.1112/04/17יקס אינק

מנורה ביטוח

פרוטליקס 

רפיוט'ביות

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Amos Bar Shalev to the Board of Directors.3מיוחדת16:00 11206090.1112/04/17יקס אינק

מנורה ביטוח

פרוטליקס 

רפיוט'ביות

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Zeev Bronfeld to the Board of Directors. 4מיוחדת16:00 11206090.1112/04/17יקס אינק

מנורה ביטוח

פרוטליקס 

רפיוט'ביות

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Yodfat Harel buchris to the Board of Directors. 5מיוחדת16:00 11206090.1112/04/17יקס אינק

מנורה ביטוח

פרוטליקס 

רפיוט'ביות

√לארוב רגילעברבעדבעדTo elect Aharon Schwartz Ph.D to the Board of Directors. 6מיוחדת16:00 11206090.1112/04/17יקס אינק

מנורה ביטוח

פרוטליקס 

רפיוט'ביות

מיוחדת16:00 11206090.1112/04/17יקס אינק

7 .To approve, on a non-binding advisory basis, the 

compensation of our named executive officers as disclosed in 

the proxy statement that accompanies this noticeלארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פרוטליקס 

רפיוט'ביות

מיוחדת16:00 11206090.1112/04/17יקס אינק

8 .To approve, in accordance with Section 713(a) of the NYSE 

MKT Company Guide, the potential issuance of shares 

representing in excess of 19.9% of our pre-transaction total 

shares of common stock outstanding that may result from the 

conversion of, or payment of accrued interest on, our 

outstanding 7.50% Senior Secured Convertible Notes Due 2021.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פרוטליקס 

רפיוט'ביות

מיוחדת16:00 11206090.1112/04/17יקס אינק

9 .To approve an amendment to our Certificate of Incorporation ,

as amended, to increase the number of shares of our common 

stock, par value $0.001 per share, authorized for issuance from 

250,000,000 to 300,000,000לארוב 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

פרוטליקס 

רפיוט'ביות

מיוחדת16:00 11206090.1112/04/17יקס אינק

10 .To ratify the appointment of Kesselman & Kesselman ,

Certified Public Accountant (lsr.), a member of 

PricewaterhouseCoopers International Limited, as our 

independent registered public accounting firm for the fiscal year 

ending December 31, 2017.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פרוטליקס 

רפיוט'ביות

מיוחדת16:00 11206090.1112/04/17יקס אינק

11 .To transact such other business that is properly presented at 

the meeting or any adjournment.לאדיוןדיוןדיון√

מנורה ביטוח

מנועי בית 

שמש 

אחזקות 

(1997) 

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור חידוש מינויו של מר גילון בק כדירקטור בחברה. 1שנתית10:00 10815611.8219/04/17מ"בע

מנורה ביטוח

מנועי בית 

שמש 

אחזקות 

(1997) 

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור חידוש מינויו של מר יצחק גת כדירקטור בחברה. 2שנתית10:00 10815611.8219/04/17מ"בע

מנורה ביטוח

מנועי בית 

שמש 

אחזקות 

(1997) 

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור חידוש מינויו של מר ישי דוידי כדירקטור בחברה. 3שנתית10:00 10815611.8219/04/17מ"בע

מנורה ביטוח

מנועי בית 

שמש 

אחזקות 

(1997) 

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור חידוש מינויו מר צבי טרופ כדירקטור בחברה. 4שנתית10:00 10815611.8219/04/17מ"בע

מנורה ביטוח

מנועי בית 

שמש 

אחזקות 

(1997) 

שנתית10:00 10815611.8219/04/17מ"בע

 סומך חייקין כרואה החשבון KPMGח "אישור חידוש מינויו של משרד רו. 5

√לארוב רגילעברבעדבעדהמבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו

מנורה ביטוח

מנועי בית 

שמש 

אחזקות 

(1997) 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2015ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 6שנתית10:00 10815611.8219/04/17מ"בע



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה
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הצבעה
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בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

מנועי בית 

שמש 

אחזקות 

(1997) 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2016ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 7שנתית10:00 10815611.8219/04/17מ"בע

מנורה ביטוח

אדגר 

השקעות 

ופיתוח 

מיוחדת12:00 18200830.8519/04/17מ"בע

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

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

אדגר 

השקעות 

ופיתוח 

מיוחדת12:00 18200830.8519/04/17מ"בע

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

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות , שנידמן

√לארוב רגילעברבעדבעד.של החברה

מנורה ביטוח

אדגר 

השקעות 

ופיתוח 

מיוחדת12:00 18200830.8519/04/17מ"בע

, מר זאב אבלס (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 3

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

אדגר 

השקעות 

ופיתוח 

מיוחדת12:00 18200830.8519/04/17מ"בע

, ציפורה קרפל' לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גב. 4

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

אדגר 

השקעות 

ופיתוח 

מיוחדת12:00 18200830.8519/04/17מ"בע

הארכת כהונתו של מר דן ללוז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה . 5

עברבעדבעד.2017 במאי 18 שנים שתחילתה ביום 3של  (כהונה שנייה)נוספת 

רוב 

√לא50100מיוחד

מנורה ביטוח

אדגר 

השקעות 

ופיתוח 

מיוחדת12:00 18200830.8519/04/17מ"בע

הארכת כהונתו של מר אמיר תמרי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת . 6

עברבעדבעד.2017 במאי 18 שנים שתחילתה ביום 3של  (כהונה שנייה)כהונה נוספת 

רוב 

√לא50100מיוחד

מנורה ביטוח

אדגר 

השקעות 

ופיתוח 

מיוחדת12:00 18200830.8519/04/17מ"בע

, בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר דן ללוז כדירקטור חיצוני בחברה. 7

לאשר מחדש את תנאי כהונתו והעסקתו כדירקטור חיצוני בחברה כמפורט 

√לארוב רגילעברבעדבעד.בדוח זימון האסיפה

מנורה ביטוח

אדגר 

השקעות 

ופיתוח 

מיוחדת12:00 18200830.8519/04/17מ"בע

בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר אמיר תמרי כדירקטור חיצוני . 8

√לארוב רגילעברבעדבעד.לאשר מחדש את תנאי כהונתו והעסקתו כדירקטור חיצוני בחברה, בחברה

מנורה ביטוח

אדגר 

השקעות 

ופיתוח 

מיוחדת12:00 18200830.8519/04/17מ"בע

', גבאי את קסירר ושות, פורר, לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט. 9

 ולתקופה שעד האסיפה 2017כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה
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הצבעה
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רוב נדרשהאסיפה
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הרוב 
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הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

אדגר 

השקעות 

ופיתוח 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2016ח הדירקטוריון של החברה לשנת "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 10מיוחדת12:00 18200830.8519/04/17מ"בע

מנורה ביטוח

אדגר 

השקעות 

ופיתוח 

מיוחדת12:00 18200830.8519/04/17מ"בע

לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי לנושאי המשרה הנמנים על בעלי . 11

לתקופה , שנידמן ומר דורון שנידמן (מוקי)מר משה , קרי, השליטה בחברה

עברבעדבעד.בנוסח המקובל בחברה,  שנים3של 

רוב 

√לא5099.89מיוחד

מנורה ביטוח

ר .ס.ב

אירופה 

מ "בע

16:00 117016619/04/17(מחוקה)

ח ללא "אג

התכנסות

קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע לבקשת המנהלים המיוחדים . 1

√לאעברבעדללא המלצהלאישור מכירת קרקע בעיר ברשוב שברומניה

מנורה ביטוח

ר .ס.ב

אירופה 

מ "בע

16:00 117019019/04/17(מחוקה)

ח ללא "אג

התכנסות

קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע לבקשת המנהלים המיוחדים . 1

√לאעברבעדללא המלצהלאישור מכירת קרקע בעיר ברשוב שברומניה

מנורה ביטוח

עלבד 

משואות 

יצחק 

שנתית10:00 6250120.2720/04/17מ"בע

אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם מתן שירותי דירקטוריון עם . 1

נגדנגדמושב משואות יצחק

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

עלבד 

משואות 

יצחק 

עברבעדבעדאישור התקשרות בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה. 2שנתית10:00 6250120.2720/04/17מ"בע

רוב 

√לא99.98מיוחד

מנורה ביטוח

עלבד 

משואות 

יצחק 

עברבעדבעדתמי גוטליב כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינוי מחדש של הגב. 3שנתית10:00 6250120.2720/04/17מ"בע

רוב 

√לא99.52מיוחד

מנורה ביטוח

עלבד 

משואות 

יצחק 

√לארוב רגילעברבעדבעדכדירקטור, ר אמנון ברודי"אישור מחדש של היו. 4שנתית10:00 6250120.2720/04/17מ"בע

מנורה ביטוח

עלבד 

משואות 

יצחק 

√לארוב רגילעברבעדבעדכדירקטור, אישור מחדש של מיקי לזר. 5שנתית10:00 6250120.2720/04/17מ"בע

מנורה ביטוח

עלבד 

משואות 

יצחק 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של שי טלמון כדירקטור. 6שנתית10:00 6250120.2720/04/17מ"בע



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

עלבד 

משואות 

יצחק 

√לארוב רגילעברבעדבעדכדירקטור, מינוי מחדש של יצחק רביב. 7שנתית10:00 6250120.2720/04/17מ"בע

מנורה ביטוח

עלבד 

משואות 

יצחק 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר שמעון לאופר לדירקטור. 8שנתית10:00 6250120.2720/04/17מ"בע

מנורה ביטוח

עלבד 

משואות 

יצחק 

√לארוב רגילעברנגדנגדמינוי מחדש של מר בני קרן לדירקטור. 9שנתית10:00 6250120.2720/04/17מ"בע

מנורה ביטוח

עלבד 

משואות 

יצחק 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוים מחדש של רואי החשבון של החברה קוסט פורר גבאי את קסירר. 10שנתית10:00 6250120.2720/04/17מ"בע

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

תעשיות 

מיוחדת10:00 8000111.5020/04/17מ"בע

נוסח ההחלטה . Run Offהוספת אופציה לרכישת פוליסת ביטוח מסוג . 1

לאשר הוספת אופציה לפוליסת ביטוח נושאי המשרה שבה : המוצעת

לפיה , התקשרה החברה עם קבוצת מבטחים בשוק הביטוח הבינלאומי

במקרה של אי חידוש או ביטול פוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה 

, או במקרה של טרנסאקציה על פי פוליסת הביטוח/ו ("המועד הקובע")

 (Run offביטוח מסוג )" תקופת גילוי"החברה תהיה רשאית לרכוש מראש 

ביחס לתביעות שתוגשנה לאחר המועד ,  שנים מהמועד הקובע7של עד 

בגבולות הכיסוי של , הקובע בגין אירועים שהתרחשו קודם למועד הקובע

בהתאם לתנאי הפוליסה , (לרבות ההשתתפות העצמית)ביטוח נושאי משרה 

 120בתמורה לפרמיה בסך של , זאת. שתהיה בתוקף בעת מימוש האופציה

השווה לשלוש פעמים מסכום הפרמיה השנתית של )ב "אלפי דולר ארה

פוליסת ביטוח נושאי המשרה שבה התקשרה החברה עם המבטחים 

על מי שיש לו עניין אישי . אשר תשולם למבטחים מראש, (הקיימים שלה

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

עברבעדבעדבעל של: מניה לציין האם הוא

רוב 

√לא5099.99מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה
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המיוחד 
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לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

אלרן 

ן "נדל

מ "בע

ח"אג10:00 11246504.6020/04/17(בהשעיה)

השופטת דניה ' כב) אישר בית המשפט המחוזי 25.8.2016ביום : רקע. 1

שהוגשה כנגד , ן"את הבקשה לתביעה הנגזרת בעניין אלרן נדל (מאיר-קרת

כ התובעים "ב. ("התביעה")נושאי משרה ודירקטורים בחברה , בעלי השליטה

בבקשה לשלם את , כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב"באמצעות ב, פנה לנאמן

 ₪ 650,000-אגרת בית המשפט בתביעה הנגזרת בסך מוערך של כ

וזאת הואיל ובקופת החברה אין , מתוך הכספים שבקופת הנאמן ("האגרה")

כספים אשר ניתן להשתמש בהם לשם התשלום האמור ועל כן התבקש 

. הנאמן להשתמש בכספים שבקופת הנאמן לשם תשלום האגרה כאמור

בהחלטה שהתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות החוב שהתקיימה ביום 

הוחלט שלא להורות לנאמן להשתמש בכספים שבחשבון הנאמן , 4.12.2016

כ "כ התובעים בתביעה הנגזרת פנה לב"ב. לשם תשלום האגרה כאמור לעיל

מ "הנאמן ומחזיקי אגרת החוב והציע כי חברת קרסנינסקי עבודות עפר בע

תישא במלוא עלויות אגרת בית המשפט בקשר עם התביעה , ("המממן")

סכום ")הנגזרת וכן במלוא סכום הערובה כפי שיקבע על ידי בית המשפט 

את , בדין קדימה וללא תנאי, וזאת בתמורה לזכותה לקבל ראשונה, ("המימון

 נוספים מסכום המימון הכספים 300%מלוא סכום המימון שיועמד על ידה וכן 

√לאדיוןדיוןדיוןשיתקבלו מכוח התבי

מנורה ביטוח

אלון 

חברת 

הדלק 

לישראל 

11:00 11015670.8520/04/17מ"בע

ח ללא "אג

התכנסות

 יום לנאמן לצורך אישור ההסדר אשר הוצע 60אישור מתן ארכה בת . 1

ש " וכן לצורך אישור ביהמ9.3.2017י מחזיקי אגרות החוב ביום "ואושר ע

עברבעדללא המלצההנכד במסגרת תקופה זו

רוב 

√לא82.29מיוחד

מנורה ביטוח

אלון 

חברת 

הדלק 

לישראל 

11:00 113993020/04/17מ"בע

ח ללא "אג

התכנסות

 יום לנאמן לצורך אישור ההסדר אשר הוצע 60אישור מתן ארכה בת . 1

ש " וכן לצורך אישור ביהמ5013.1.2י מחזיקי אגרות החוב ביום "ואושר ע

עברבעדללא המלצה.הנכד במסגרת תקופה זו

רוב 

√לא82.29מיוחד

מנורה ביטוח

כלכלית 

ירושלים 

מיוחדת14:00 1980101.0420/04/17מ"בע

אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של שלוש שנים החל 

עברבעדבעד.2017 בינואר 1מיום 

רוב 

√לא70.82מיוחד

מנורה ביטוח

כלכלית 

ירושלים 

√לארוב רגילעברבעדבעד. לתקנון ההתאגדות של החברה80לתקן את תקנה . 2מיוחדת14:00 1980101.0420/04/17מ"בע
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ח"אג22:00 13801040.9120/04/17מ"בע

הרוב הדרוש לקבלת החלטה בסעיף זה הינו רוב )מינוי נציגות וסמכויותיה . 1

למנות נציגות למחזיקי : נוסח ההחלטה. (רגיל של המשתתפים בהצבעה

 1.1.1: בסמכותה של הנציגות יהיה. ("הנציגות")אגרות החוב של החברה 

 בבדיקת 1.1.1.1- כמפורט להלן, לסייע לנאמן ולפעול כשלוח של המחזיקים

 1.1.1.2; או בעל השליטה בה/אפשרות של גיבוש הסדר עם החברה ו

; בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית

 במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות ובא כוח הנאמן יגיעו למסקנה 1.1.2

או שינוי תנאי אגרות החוב /כי יש טעם בניהול משא ומתן על קבלת בטוחות ו

מ עם "מו, יחד עם הנאמן וכשלוחה שלו, תנהל הנציגות, שטר הנאמנות

לגיבוש הסכמות , ו צדדים שלישיים/או עם בעל השליטה בחברה ו/החברה ו

יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה , ככל שיגובשו, אשר

 במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות ובא כוח הנאמן יגיעו 1.1.3; מיוחדת

או צדדים שלישיים על /למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן עם החברה ו

תגבש הנציגות , או שינוי תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות/קבלת בטוחות ו

דרכי פעולה , יחד עם הנאמן כשלוחה שלו תוך התייעצות עם המומחים

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהחלופיות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג22:00 13801040.9120/04/17מ"בע

 (4סדרה )- ו (2סדרה )מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב . 2

הרוב הדרוש לקבלת החלטה בסעיף זה הינו רוב רגיל של )וסמכויותיה 

למנות נציגות משותפת למחזיקי : נוסח ההחלטה. (המשתתפים בהצבעה

מספר חברי הנציגות מטעם . של החברה (4סדרה )- ו (2סדרה )אגרות החוב 

זהות חברי הנציגות . (1) יהיה אחד 2ומטעם סדרה  (2) יהיה שניים 4סדרה 

סמכויותיה של . ("הנציגות") להלן 1.3תהיה בהתאם למפורט בסעיף 

 1.1הנציגות המשותפת יהיו כמפורט בסמכויות הנציגות המפורטות בסעיף 

' ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שנספח א. לעיל

כחלק , להלן' יראו את האמור בנספח א, ולעניין זה, לכתב ההצבעה המצורף

ככל שההחלטה בסעיף : תשומת לב המחזיקים. ל"בלתי נפרד מההחלטה הנ

 שלהלן 1.3לא יספור הנאמן את הקולות בהצבעה על סעיף , זה לא תתקבל

ויפרסם כתב הצבעה נוסף לקבלת החלטות באשר למינוי נציגות נפרדת 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.4לסדרה 

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג22:00 13801040.9120/04/17מ"בע

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של )זהות חבר הנציגות . 3

במקרה שבו למועמד מסוים מבין המועמדים  (משתתפים בהצבעה

יפעל , "בעד"מאשר " נגד"יהיו יותר קולות ,  להלן4-  ו3המפורטים בסעיפים 

אשר ימונו בכפוף לאישור מחזיקי אגרות , הנאמן לאיתור מועמדים נוספים

נוסח ההחלטה . החוב בהתאם לכתב הצבעה נפרד שיפורסם על ידי הנאמן

באמצעות מר )מ "לאשר למנות את מגדל שוקי הון בע: המובאת להצבעה

לכתב ההצבעה ' נספח ב-ב כ"טופס הצהרת המועמד מצ– (בוריס שניידמן

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.(מועמד ללא שכר)המצורף
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ח"אג22:00 13801040.9120/04/17מ"בע

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של )זהות חבר הנציגות . 4

במקרה שבו למועמד מסוים מבין המועמדים  (משתתפים בהצבעה

יפעל , "בעד"מאשר " נגד"יהיו יותר קולות ,  להלן4-  ו3המפורטים בסעיפים 

אשר ימונו בכפוף לאישור מחזיקי אגרות , הנאמן לאיתור מועמדים נוספים

נוסח ההחלטה . החוב בהתאם לכתב הצבעה נפרד שיפורסם על ידי הנאמן

בהתאם – לאשר למנות את מר מעין פז כחבר נציגות: המובאת להצבעה

לכתב ' נספח ג-להצעת שכר הטרחה וטופס הצהרת המועמד המצורפים כ

√לארוב רגיללא עברבעדללא המלצה.ההצבעה המצורף

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

תעשיות 

שנתית10:00 8000111.5023/04/17מ"בע

, דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

√לאר.לדיוןדיוןדיון31.12.2015לשנה שהסתיימה ביום 

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

תעשיות 

שנתית10:00 8000111.5023/04/17מ"בע

נוסח ההחלטה . מינוי מחדש של מר אברהם נובוגרוצקי כדירקטור. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.למנות מחדש את מר אברהם נובוגרוצקי כדירקטור בחברה: המוצעת

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

תעשיות 

שנתית10:00 8000111.5023/04/17מ"בע

: נוסח ההחלטה המוצעת. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור. 3

√לארוב רגילעברנגדנגד.למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

תעשיות 

שנתית10:00 8000111.5023/04/17מ"בע

: נוסח ההחלטה המוצעת. מינוי מחדש של מר מנשה שגיב כדירקטור. 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.למנות מחדש את מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

תעשיות 

שנתית10:00 8000111.5023/04/17מ"בע

למנות : נוסח ההחלטה המוצעת. מינוי מחדש של מר גיא כהן כדירקטור. 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.מחדש את מר גיא כהן כדירקטור בחברה

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

תעשיות 

שנתית10:00 8000111.5023/04/17מ"בע

 2015מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנים . 6

רואי - למנות מחדש את סומך חייקין : נוסח ההחלטה המוצעת. 2016- ו

√לארוב רגילעברבעדבעד.כרואי חשבון המבקרים של החברה, חשבון

מנורה ביטוח

גול 

פרטנרס 

מ "בע

מיוחדת11:00 109304623/04/17(מחוקה)

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2016-  ו2015 בדצמבר 31החברה לתקופות שהסתיממו בימים 

מנורה ביטוח

גול 

פרטנרס 

מ "בע

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור הארכת כהונתו של מר יצחק גילון כדירקטור. 2מיוחדת11:00 109304623/04/17(מחוקה)
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√לארוב רגילעברבעדבעדמן כדירקטור'אישור הארכת כהונתו של מר יצחק תורג. 3מיוחדת11:00 109304623/04/17(מחוקה)

מנורה ביטוח

גול 

פרטנרס 

מ "בע

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור הארכת כהונתו של מר קובי גילון כדירקטור. 4מיוחדת11:00 109304623/04/17(מחוקה)

מנורה ביטוח

גול 

פרטנרס 

מ "בע

√לארוב רגילעברבעדבעדנריה כדירקטור (ק'ז)ר יעקב "אישור הארכת כהונתו של ד. 5מיוחדת11:00 109304623/04/17(מחוקה)

מנורה ביטוח

גול 

פרטנרס 

מ "בע

מיוחדת11:00 109304623/04/17(מחוקה)

פנינה דבורין כדירקטורית בלתי תלויה ' אישור הארכת כהונתה של גב. 6

√לארוב רגילעברבעדבעדבחברה

מנורה ביטוח

גול 

פרטנרס 

מ "בע

מיוחדת11:00 109304623/04/17(מחוקה)

כרואה  (Deloitte)' ח ברייטמן אלמגור זהר ושות"אישור הארכת כהונת רו. 7

√לארוב רגילעברבעדבעדהחשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

מנורה ביטוח

גול 

פרטנרס 

מ "בע

מיוחדת11:00 109304623/04/17(מחוקה)

לתקופת כהונה של , אישור מינוי מר אבי חודין כדירקטור חיצוני בחברה. 8

נגדנגדשלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה

הורד 

מסדר 

היום

רוב 

√לא50מיוחד

מנורה ביטוח

גול 

פרטנרס 

מ "בע

מיוחדת11:00 109304623/04/17(מחוקה)

בכפוף לאישור האסיפה את מינויו של מר אבי חודין כדירקטור חיצוני . 9

לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר ,  לעיל1.8' כאמור בס, בחברה

אבי חודין בהתאם לתנאים המפורטים בכתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים 

בתנאים , לזימון האסיפה' שצורף כנספח א, ולנושאי משרה בחברה

וכפי שהוענקו עד היום לנושאי , המקובלים בחברה וכפי שיעודכן מעת לעת

נגדנגדהמשרה בחברה אשר אינם נמנים על בעלי השליטה וקרוביהם

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

גול 

פרטנרס 

מ "בע

מיוחדת11:00 109304623/04/17(מחוקה)

ל "כמנכ, אחד מבעלי השליטה בחברה, אישור תנאי כהונת מר דב וייס. 10

עברבעדבעדבהתאם להוראות מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה, החברה

רוב 

√לא50100מיוחד

מנורה ביטוח

גול 

פרטנרס 

מ "בע

מיוחדת11:00 109304623/04/17(מחוקה)

ר "כיו, אחד מבעלי השליטה בחברה, אישור תנאי כהונת מר יצחק גילון. 11

בהתאם להוראות מדיניות התגמול לנושאי , דירקטוריון פעיל של החברה

לא עברנגדנגדמשרה של החברה

רוב 

√לא5079.54מיוחד
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-אזורים

חברה 

להשקעות 

בפתוח 

ובבנין 

15:00 7150110.8123/04/17מ"בע

שנתית 

עברבעדבעדתיקון והארכת מדיניות התגמול של החברה. 1נדחית

רוב 

√לא5066.55מיוחד

מנורה ביטוח

-אזורים

חברה 

להשקעות 

בפתוח 

ובבנין 

15:00 7150110.8123/04/17מ"בע

שנתית 

עברבעדבעדל החברה"אישור הקצאה פרטית מהותית למנכ. 2נדחית

רוב 

√לא5070.53מיוחד

מנורה ביטוח

-אזורים

חברה 

להשקעות 

בפתוח 

ובבנין 

15:00 7150110.8123/04/17מ"בע

שנתית 

נדחית

של החברה לשנה  (לרבות הדוחות הכספיים)ח התקופתי "דיון בדו. 3

√לאר.לדיוןדיוןדיון2015 לדצמבר 31שנסתיימה ביום 

מנורה ביטוח

-אזורים

חברה 

להשקעות 

בפתוח 

ובבנין 

15:00 7150110.8123/04/17מ"בע

שנתית 

נדחית

לרואה ' מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זוהר ושות. 4

√לארוב רגילעברבעדבעדחשבון המבקר

מנורה ביטוח

-אזורים

חברה 

להשקעות 

בפתוח 

ובבנין 

15:00 7150110.8123/04/17מ"בע

שנתית 

נדחית

ר דירקטוריון "המכהן כיו)פרידמן  (הרש)הארכת כהונתו של מר חיים . 5

√לארוב רגילעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה (החברה

מנורה ביטוח

-אזורים

חברה 

להשקעות 

בפתוח 

ובבנין 

15:00 7150110.8123/04/17מ"בע

שנתית 

נדחית

, כדירקטור (ל החברה"המכהן גם כמנכ)הארכת כהונתו של מר דרור נגל . 6

√לארוב רגילעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

-אזורים

חברה 

להשקעות 

בפתוח 

ובבנין 

15:00 7150110.8123/04/17מ"בע

שנתית 

נדחית

קליין כדירקטור לתקופת כהונה נוספת  (ינקי)ק 'הארכת כהונתו של מר ג. 7

√לארוב רגילעברבעדבעדעד לאסיפה השנתית הבאה של החברה



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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בהתאם 
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מנורה ביטוח

-אזורים

חברה 

להשקעות 

בפתוח 

ובבנין 

15:00 7150110.8123/04/17מ"בע

שנתית 

נדחית

הארכת כהונתו של מר אברהם זיו כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד . 8

√לארוב רגילעברבעדבעדלאסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

-אזורים

חברה 

להשקעות 

בפתוח 

ובבנין 

15:00 7150110.8123/04/17מ"בע

שנתית 

נדחית

 (דירקטורית בלתי תלויה)דפנה דניאלי אלגזי ' הארכת כהונתה של גב. 9

√לארוב רגילעברבעדבעדכדירקטורית לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

גמול 

חברה 

להשקעות 

מ "בע

, בשימור)

09:30 11167552.5824/04/17(בהשעיה

ח "אג

נדחית

כ בקשר "עדכון והתייעצות מתן דיווח ועדכון על ידי הנאמן וב, דיווח. 1

√לאדיוןדיוןדיון.להליכים המתנהלים בבית המשפט המחוזי בעניינה של החברה

מנורה ביטוח

גמול 

חברה 

להשקעות 

מ "בע

, בשימור)

09:30 11167552.5824/04/17(בהשעיה

ח "אג

נדחית

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

√לאדיוןדיוןדיון.החוב

מנורה ביטוח

גמול 

חברה 

להשקעות 

מ "בע

, בשימור)

ח"אג16:00 11167552.5824/04/17(בהשעיה

נוסח  (''סדרה ב)דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב . 1

לאשר את דחיית המועד הקובע לתשלום הריבית למחזיקי אגרות : ההחלטה

ואת דחיית המועד , 27.4.2017הקבוע ליום , של החברה (''סדרה ב)החוב 

המועד : למועדים הבאים, 11.5.2017הקבוע ליום , לתשלום הריבית כאמור

. 11.6.2017מועד התשלום ידחה ליום . 25.5.2017הקובע ידחה ליום 

 יישא ריבית 11.5.2017כי סכום הריבית שהיה קבוע לתשלום ביום , יובהר

על )וכן ימשיך להיצבר , (על תיקוניו)פיגורים בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות 

, בגין תקופת הדחיה ועד למועד התשלום בפועל (יתרת קרן אגרות החוב

כי למעט השינוי , יודגש. (על תיקוניו)וזאת בהתאם להוראות שטר הנאמנות 

לא מוצע כל שינוי אחר , במועדים לתשלום הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל

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

 (''סדרה ב)המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב 

מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה 

על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות  (''סדרה ב)של מחזיקי אגרות החוב 

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

עברבעדללא המלצהאו על פי/המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו

רוב 

√לא100מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה
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מנורה ביטוח

גמול 

חברה 

להשקעות 

מ "בע

, בשימור)

ח"אג16:00 11167552.5824/04/17(בהשעיה

להסמיך את הנאמן : הסמכת הנאמן לדחיית מועדים נוסח ההחלטה. 2

דחייה , כ"ובסה) יום נוספים 30- ב, לדחות את מועדי תשלום הקרן והריבית

ההחלטה . ( יום60 של לא יותר מאשר 1.2-  ו1.1מצטברת על פי סעיפים 

, ולעניין זה, להלן' נספח א-בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב

לא עברבעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ, להלן' יראו את האמור בנספח א

רוב 

√לא39.58מיוחד

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג16:00 13800475.8324/04/17מ"בע

הרוב הדרוש לקבלת החלטה בסעיף זה הינו רוב )מינוי נציגות וסמכויותיה . 1

למנות נציגות למחזיקי : נוסח ההחלטה. (רגיל של המשתתפים בהצבעה

 1.1.1: בסמכותה של הנציגות יהיה. -("הנציגות")אגרות החוב של החברה 

 בבדיקת 1.1.1.1- כמפורט להלן, לסייע לנאמן ולפעול כשלוח של המחזיקים

 1.1.1.2; או בעל השליטה בה/אפשרות של גיבוש הסדר עם החברה ו

; בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית

 במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות ובא כוח הנאמן יגיעו למסקנה 1.1.2

או שינוי תנאי אגרות החוב /כי יש טעם בניהול משא ומתן על קבלת בטוחות ו

מ עם "מו, יחד עם הנאמן וכשלוחה שלו, תנהל הנציגות, שטר הנאמנות

לגיבוש , או צדדים שלישיים/או עם בעל השליטה בחברה ו /החברה ו

יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב , ככל שיגובשו, הסכמות אשר

 במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות ובא כוח 1.1.3; בהחלטה מיוחדת

או צדדים /הנאמן יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן עם החברה ו

, או שינוי תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות/שלישיים על קבלת בטוחות ו

, תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוחה שלו תוך התייעצות עם המומחים

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהדרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות ה

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג16:00 13800475.8324/04/17מ"בע

 (4סדרה )- ו (2סדרה )מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב 

הרוב הדרוש לקבלת החלטה בסעיף זה הינו רוב רגיל של )וסמכויותיה 

למנות נציגות משותפת למחזיקי : נוסח ההחלטה. (המשתתפים בהצבעה

מספר חברי הנציגות מטעם . של החברה (4סדרה )- ו (2סדרה )אגרות החוב 

זהות חברי הנציגות . (1) יהיה אחד 2ומטעם סדרה  (2) יהיה שניים 4סדרה 

סמכויותיה של . ("הנציגות") להלן 1.3תהיה בהתאם למפורט בסעיף 

 1.1הנציגות המשותפת יהיו כמפורט בסמכויות הנציגות המפורטות בסעיף 

 7 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 1.2ההחלטה בסעיף . לעיל

כחלק בלתי נפרד ,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, להלן

 לעיל 1.2ככל שההחלטה בסעיף : תשומת לב המחזיקים. ל"מההחלטה הנ

 שלהלן 1.3לא יספור הנאמן את הקולות בהצבעה על סעיף , לא תתקבל

ויפרסם כתב הצבעה נוסף לקבלת החלטות באשר למינוי נציגות נפרדת 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.2לסדרה 

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג16:00 13800475.8324/04/17מ"בע

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של )זהות חבר הנציגות . 3

" נגד"במקרה שבו למועמד שלהלן יהיו יותר קולות  (משתתפים בהצבעה

אשר ימונו בכפוף , יפעל הנאמן לאיתור מועמדים נוספים, "בעד"מאשר 

לאישור מחזיקי אגרות החוב בהתאם לכתב הצבעה נפרד שיפורסם על ידי 

-  ו1.1ככל שההחלטות בסעיפים : נוסח ההחלטה המובאת להצבעה. הנאמן

, לאשר את מינויו של מר דוד כלפון כחבר נציגות,  לעיל תתקבלנה1.2

' בהתאם להצעת שכר הטרחה וטופס הצהרת המועמד המצורפים כנספח ב

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.לכתב ההצבעה המצורף לזימון זה
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מנורה ביטוח

בנק 

דקסיה 

ישראל 

מיוחדת15:00 7110100.6725/04/17מ"בע

. ח" ש15,000,000אישור חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך של . 1

√לארוב רגילעברבעדבעד. לקובץ המצורף לדיווח זה11לפרטים נוספים ראו סעיף 

מנורה ביטוח

בנק 

דקסיה 

ישראל 

מיוחדת15:00 7110100.6725/04/17מ"בע

בהתאם לקבוע בחוק , מינוי מר נתן פרוינד כדירקטור חיצוני בבנק. 2

. החברות ובהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין של הפיקוח על הבנקים

עברבעדבעד. לקובץ המצורף לדיווח זה12לפרטים נוספים ראו סעיף 

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

בנק 

דקסיה 

ישראל 

מיוחדת15:00 7110100.6725/04/17מ"בע

. Claude Piretמר , ר הדירקטוריון"אישור תנאי כהונה והעסקה של יו. 3

√לארוב רגילעברבעדבעד. לקובץ המצורף לדיווח זה13לפרטים נוספים ראו סעיף 

מנורה ביטוח

-אמפל

אמריקן 

ישראל 

קורפוריישן

ח"אג13:00 111037826/04/17(מחוקה) 

ב בנוגע לסטטוס הליך הפירוק של "דיווח ועדכון על ידי נציג המפרק בארה. 1

√לאדיוןדיוןדיון.החברה וההליכים השונים המתנהלים בקשר עם תיק הפירוק

מנורה ביטוח

-אמפל

אמריקן 

ישראל 

קורפוריישן

√לאדיוןדיוןדיון.דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב. 2ח"אג13:00 111037826/04/17(מחוקה) 

מנורה ביטוח

-אמפל

אמריקן 

ישראל 

קורפוריישן

ח"אג13:00 112074026/04/17(מחוקה) 

ב בנוגע לסטטוס הליך הפירוק של "דיווח ועדכון על ידי נציג המפרק בארה. 1

√לארוב רגילדיוןדיוןדיון.החברה וההליכים השונים המתנהלים בקשר עם תיק הפירוק

מנורה ביטוח

-אמפל

אמריקן 

ישראל 

קורפוריישן

ח"אג13:00 11256240.5826/04/17(מחוקה) 

ב בנוגע לסטטוס הליך הפירוק של "דיווח ועדכון על ידי נציג המפרק בארה. 1

√לאדיוןדיוןדיון.החברה וההליכים השונים המתנהלים בקשר עם תיק הפירוק

מנורה ביטוח

-אמפל

אמריקן 

ישראל 

קורפוריישן

√לאדיוןדיוןדיון.דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב. 2ח"אג13:00 11256240.5826/04/17(מחוקה) 

מנורה ביטוח

-אמפל

אמריקן 

ישראל 

קורפוריישן

ח"אג13:00 11276790.5826/04/17(מחוקה) 

ב בנוגע לסטטוס הליך הפירוק של "דיווח ועדכון על ידי נציג המפרק בארה. 1

√לאדיוןדיוןדיון.החברה וההליכים השונים המתנהלים בקשר עם תיק הפירוק
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הצבעה
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המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 
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מנורה ביטוח

-אמפל

אמריקן 

ישראל 

קורפוריישן

√לאדיוןדיוןדיון.דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב. 2ח"אג13:00 11276790.5826/04/17(מחוקה) 

מנורה ביטוח

-אמפל

אמריקן 

ישראל 

קורפוריישן

ח"אג13:00 11311840.5826/04/17(מחוקה) 

ב בנוגע לסטטוס הליך הפירוק של "דיווח ועדכון על ידי נציג המפרק בארה. 1

√לאדיוןדיוןדיון.החברה וההליכים השונים המתנהלים בקשר עם תיק הפירוק

מנורה ביטוח

-אמפל

אמריקן 

ישראל 

קורפוריישן

√לאדיוןדיוןדיון.דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב. 2ח"אג13:00 11311840.5826/04/17(מחוקה) 

מנורה ביטוח

-אמפל

אמריקן 

ישראל 

קורפוריישן

ח"אג13:00 113439426/04/17(מחוקה) 

ב בנוגע לסטטוס הליך הפירוק של "דיווח ועדכון על ידי נציג המפרק בארה. 1

√לאדיוןדיוןדיון.החברה וההליכים השונים המתנהלים בקשר עם תיק הפירוק

מנורה ביטוח

-אמפל

אמריקן 

ישראל 

קורפוריישן

√לאדיוןדיוןדיון.דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב. 2ח"אג13:00 113439426/04/17(מחוקה) 

מנורה ביטוח

מגדל 

אחזקות 

ביטוח 

ופיננסים 

עברבעדבעד.מירב בן כנען הלר לדירקטורית חיצונית בחברה' מינוי גב. 1מיוחדת14:00 10811650.2526/04/17מ"בע

רוב 

√לא5097.83מיוחד

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

√לאדיוןדיוןללא המלצה.דיון והתייעצות בנושא מינוי עורך דין לייצוג מחזיקי אגרות החוב. 1ח"אג12:30 13800475.8327/04/17מ"בע

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

√לאדיוןדיוןללא המלצה.או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 2ח"אג12:30 13800475.8327/04/17מ"בע

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג12:30 13801040.9127/04/17מ"בע

דיון התייעצות דיון והתייעצות בנושא מינוי עורך דין לייצוג מחזיקי אגרות . 1

√לאדיוןדיוןללא המלצה.החוב

מנורה ביטוח

ארזים 

השקעות 

ח"אג12:30 13801040.9127/04/17מ"בע

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

√לאדיוןדיוןללא המלצה.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

נייר 

חדרה 

14:00 6320180.8027/04/17מ"בע

שנתית 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2016הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ומיוחדת

מנורה ביטוח

נייר 

חדרה 

14:00 6320180.8027/04/17מ"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 

14:00 6320180.8027/04/17מ"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 

14:00 6320180.8027/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

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

√לארוב רגילעברבעדבעדכהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

נייר 

חדרה 

14:00 6320180.8027/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

לתקופת , מר רון בן חיים, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 5

√לארוב רגילעברבעדבעדכהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

נייר 

חדרה 

14:00 6320180.8027/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

לתקופת , מר יצחק שריר, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 6

√לארוב רגילעברבעדבעדכהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

נייר 

חדרה 

14:00 6320180.8027/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

, מר שלום זינגר, מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה. 7

√לארוב רגילעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

נייר 

חדרה 

14:00 6320180.8027/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

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

כאשר .  ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה2017החברה לשנת 

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

מנורה ביטוח

נייר 

חדרה 

14:00 6320180.8027/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

למנות את מר ירום אריאב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה אחת . 9

עברבעדבעד2020באפריל 26שתחל ביום אישור האסיפה ותסתיים ביום , בת שלוש שנים

רוב 

√לא50100מיוחד

מנורה ביטוח

נייר 

חדרה 

14:00 6320180.8027/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

רחל לוין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ' למנות את גב. 10

 ביולי 09 ותסתיים ביום 2017 ביולי 10שתחל ביום , אחת בת שלוש שנים

עברבעדבעד.2020

רוב 

√לא50100מיוחד

מנורה ביטוח

אלוט 

תקשורת 

שנתית14:30 10996540.2227/04/17מ"בע

1 .To approve an amendment to the Company’s Articles of 

Association to provide for, among other things, the elimination of 

the different classes of members of the Board of Directors of the 

Company, so that the term of each director (other than Outside 

Directors, who shall continue to serve for fixed three-year terms 

in accordance with the Israel Companies Law, 5759-1999, as 

amended (the “Israel Companies Law”)) shall be one (1) year 

each, commencing as of the 2018 annual meeting of 

shareholders of the Company.לא עברבעדבעד

רוב 

√לא67מיוחד

מנורה ביטוח

אלוט 

תקשורת 

שנתית14:30 10996540.2227/04/17מ"בע

2 .To approve the compensation package payable to Yigal 

Jacoby, our newly-appointed Chairman of the Board.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

אלוט 

תקשורת 

שנתית14:30 10996540.2227/04/17מ"בע

3 .To approve the compensation package payable to Erez 

Antebi, our newly-appointed Chief Executive Officer and 

President.בעדבעד

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לא50מיוחד

מנורה ביטוח

אלוט 

תקשורת 

שנתית14:30 10996540.2227/04/17מ"בע

4 .To elect Nadav Zohar as a Class I director, to serve until the 

2019 annual meeting of shareholders (or, if Proposal 1 is 

approved, until the 2018 annual meeting of shareholders), and 

until his successor has been duly elected and qualified, or until 

his office is vacated in accordance with the Company’s Articles 

of Association or the Israel Companies Law.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אלוט 

תקשורת 

שנתית14:30 10996540.2227/04/17מ"בע

5 .Subject to the approval of Proposal 4, to approve the equity 

compensation payable to Nadav Zohar.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אלוט 

תקשורת 

שנתית14:30 10996540.2227/04/17מ"בע

6 .To approve a grant of 20,000 restricted stock units (“RSUs”) to 

each new director upon his or her initial election to our Board 

(currently, the initial grant needs to be approved separately for 

each new director).לארוב רגילעברנגדבעד√

מנורה ביטוח

אלוט 

תקשורת 

שנתית14:30 10996540.2227/04/17מ"בע

7 .To reelect Itsik Danziger as a Class II director, to serve until 

the 2020 annual meeting of shareholders (or, if Proposal 1 is 

approved, until the 2018 annual meeting of shareholders), and 

until his successor has been duly elected and qualified, or until 

his office is vacated in accordance with the Company’s Articles 

of Association or the Israel Companies Law.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אלוט 

תקשורת 

שנתית14:30 10996540.2227/04/17מ"בע

8 .To reelect Miron (Ronnie) Kenneth as a Class II director, to 

serve until the 2020 annual meeting of shareholders (or, if 

Proposal 1 is approved, until the 2018 annual meeting of 

shareholders), and until his successor has been duly elected and 

qualified, or until his office is vacated in accordance with the 

Company’s Articles of Association or the Israel Companies Law.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אלוט 

תקשורת 

שנתית14:30 10996540.2227/04/17מ"בע

9 .To approve the reappointment of Kost Forer Gabbay &amp ;

Kasierer, a member of Ernst &amp; Young Global, as Allot’s 

independent registered public accounting firm for the fiscal year 

ending December 31, 2017 and until the next annual meeting of 

shareholders, and to authorize the Board, upon recommendation 

of the audit committee, to fix the remuneration of said 

independent registered public accounting firm.לארוב רגילעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

אלוט 

תקשורת 

שנתית14:30 10996540.2227/04/17מ"בע

10 .To report on the business of the Company for the fiscal year 

ended December 31, 2016, including a review of the fiscal 2016 

financial statements.לאר.לדיוןדיוןדיון√



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

אלוט 

תקשורת 

שנתית14:30 10996540.2227/04/17מ"בע

11 .To act upon any other matters that may properly come 

before the Annual Meeting or any adjournment or postponement 

thereof.נגדנגד

הורד 

מסדר 

√לאהיום

מנורה ביטוח

אלוט 

תקשורת 

שנתית14:30 10996540.2227/04/17מ"בע

12 .Shareholders Proposal: To elect Pedro Vazquez as a Class I 

director, to serve until the 2019 annual meeting of shareholders 

(or, if Proposal 1 is approved, until the 2018 annual meeting of 

shareholders), and until his successor has been elected and 

qualified, or until his office is vacated in accordance with the 

Company’s Articles of Association or the Israel Companies Law.לארוב רגיללא עברנגדנגד√

מנורה ביטוח

קבוצת 

עזריאלי 

16:00 11194780.1227/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

דנה עזריאלי לדירקטוריון החברה לתקופת ' אישור מינוי מחדש של הגב. 1

כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

עזריאלי 

16:00 11194780.1227/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

שרון עזריאלי לדירקטוריון החברה לתקופת ' אישור מינוי מחדש של הגב. 2

כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

עזריאלי 

16:00 11194780.1227/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

נעמי עזריאלי לדירקטוריון החברה לתקופת ' אישור מינוי מחדש של הגב. 3

כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

עזריאלי 

16:00 11194780.1227/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

לאשר את מינויו מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת . 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.כהונה נוספת

מנורה ביטוח

קבוצת 

עזריאלי 

16:00 11194780.1227/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

חנובר כדירקטור בחברה לתקופת 'לאשר את מינויו מחדש של מר יוסף צ. 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.כהונה נוספת

מנורה ביטוח

קבוצת 

עזריאלי 

16:00 11194780.1227/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה ' לאשר את מינויה מחדש של הגב. 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתקופת כהונה נוספת

מנורה ביטוח

קבוצת 

עזריאלי 

16:00 11194780.1227/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

לאשר את מינויו מחדש של מר אורן דרור כדירקטור בחברה לתקופת . 7

√לארוב רגילעברבעדבעד.כהונה נוספת

מנורה ביטוח

קבוצת 

עזריאלי 

16:00 11194780.1227/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

כרואי ' מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות. 8

החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה 

√לארוב רגילעברבעדבעדשל החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

עזריאלי 

16:00 11194780.1227/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

ח הדירקטוריון על מצב ענייני "חות הכספיים המבוקרים ובדו"דיון בדו. 9

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2015 בדצמבר 31החברה לשנה שנסתיימה ביום 

מנורה ביטוח

קבוצת 

עזריאלי 

16:00 11194780.1227/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

ח הדירקטוריון על מצב ענייני "חות הכספיים המבוקרים ובדו"דיון בדו. 10

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2016 בדצמבר 31החברה לשנה שנסתיימה ביום 

מנורה ביטוח

קבוצת 

עזריאלי 

16:00 11194780.1227/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

תיקון והארכת תוקפם של כתבי שיפוי המוענקים לדירקטוריות שהינן . 11

עברבעדבעדבעלות השליטה והענקת פטור מאחריות לדירקטוריות שהינן בעלות השליטה

רוב 

√לא5077.72מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

קבוצת 

עזריאלי 

16:00 11194780.1227/04/17מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

הענקת כתבי שיפוי ופטור מעודכנים לדירקטורים בחברה כפי שיכהנו בה . 12

√לארוב רגילעברבעדבעדאו קרוביהם/למעט דירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה ו, מעת לעת

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

16:30 11237770.8827/04/17מ"טים בע

שנתית 

√לאר.לדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון. 1ומיוחדת

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

16:30 11237770.8827/04/17מ"טים בע

שנתית 

ומיוחדת

לכהונה כרואה חשבון ,  זיו האפט רואי חשבוןBDOמינוי משרד רואי החשבון 

√לארוב רגילעברבעדבעד2016מבקר של החברה ודיווח על שכרו בשנת 

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

16:30 11237770.8827/04/17מ"טים בע

שנתית 

ומיוחדת

רביד כדירקטור בחברה עד תום  (ויקטור)מינוי מחדש של מר חיים . 3

√לארוב רגילעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

16:30 11237770.8827/04/17מ"טים בע

שנתית 

ומיוחדת

מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה . 4

√לארוב רגילעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

16:30 11237770.8827/04/17מ"טים בע

שנתית 

ומיוחדת

מינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה עד תום האסיפה . 5

√לארוב רגילעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

16:30 11237770.8827/04/17מ"טים בע

שנתית 

ומיוחדת

מינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה עד תום האסיפה . 6

√לארוב רגילעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

16:30 11237770.8827/04/17מ"טים בע

שנתית 

ומיוחדת

מינוי מחדש של מר גיא גורן כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית . 7

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

16:30 11237770.8827/04/17מ"טים בע

שנתית 

ומיוחדת

מינוי מחדש של הגבק שני סברדלוב כדירקטורית בחברה עד תום . 8

√לארוב רגילעברנגדנגדהאסיפה הכללית השנתית הבאה

מנורה ביטוח

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

16:30 11237770.8827/04/17מ"טים בע

שנתית 

ומיוחדת

מיכל טייכר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת ' למנות מחדש את הגב. 9

עברבעדבעד2017 באוגוסט 17כהונה שנייה בת שלוש שנים החל מיום 

רוב 

√לא50100מיוחד



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

ויקטורי 

רשת 

סופרמרק

16:30 11237770.8827/04/17מ"טים בע

שנתית 

ומיוחדת

למנות מחדש את מר יצחק זאוברמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת . 10

עברבעדבעד2017 באוגוסט 11כהונה שלישית בת שלוש שנים החל מיום 

רוב 

√לא50100מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג16:00 61103651.6130/04/17מ"בע

נוסח  ('סדרה כו)דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב . 1

לאשר לדחות את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב : ההחלטה

, 4.5.2017אשר היום הקובע בגינה הינו ביום , של החברה ('סדרה כו)

יום התשלום ידחה . 5.6.2017המועד הקובע ידחה ליום : למועדים הבאים

ועל אף )הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה . 19.6.2017ליום 

. תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו (שנדחתה כאמור

כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל , יודגש

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

ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב 

מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור  ('סדרה כו)

על כל זכות ואין בה כדי לגרוע  ('סדרה כו)או מחילה של מחזיקי אגרות החוב 

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

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

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי . התחייבויות החברה במועדן

לכתב ' נספח א-יראו את האמור ב, ולעניין זה, להלן' נספח א-המימון שב

עברבעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ, ההצבעה המצורף

רוב 

√לא99.97מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג16:00 61103651.6130/04/17מ"בע

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

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

לאחר תיאום עם נציגות , להסמיך את הנאמן: נוסח ההחלטה (באסיפה זו

לדחות מעת לעת את מועדי , ('סדרה כז)- ו ('סדרה כו)מחזיקי אגרות החוב 

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

. (באופן מצטבר) יום 60הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 

תמשיך  (ועל אף שנדחתה כאמור)הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה 

יודגש כי למעט השינוי . להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו

או נוסף /במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו

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

מן המסחר  ('סדרה כו)כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב 

, ואו בהחלטה באם תתקבל, בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור

על כל זכות ואין  ('סדרה כו)משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב 

בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים 

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

עברבעדללא המלצהההחלטה בסעיף זה כפופה לה. החברה במועדן

רוב 

√לא94.52מיוחד



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 61104311.5730/04/17מ"בע

נוסח  ('סדרה כז)דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב . 1

לאשר לדחות את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב : ההחלטה

, 4.5.2017אשר היום הקובע בגינה הינו ביום , של החברה ('סדרה כז)

יום התשלום ידחה . 5.6.2017המועד הקובע ידחה ליום : למועדים הבאים

ועל אף )הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה . 19.6.2017ליום 

. תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו (שנדחתה כאמור

כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל , יודגש

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

ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב 

מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור  ('סדרה כז)

על כל זכות ואין בה כדי  ('סדרה כז)או מחילה של מחזיקי אגרות החוב 

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

לכתב ' נספח א-יראו את האמור ב, ולעניין זה, להלן' נספח א-המימון שב

עברבעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ, ההצבעה המצורף

רוב 

√לא99.92מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג16:00 61104311.5730/04/17מ"בע

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

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

לאחר תיאום עם נציגות , להסמיך את הנאמן: נוסח ההחלטה (באסיפה זו

לדחות מעת לעת את מועדי , ('סדרה כז)- ו ('סדרה כו)מחזיקי אגרות החוב 

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

. (באופן מצטבר) יום 60הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 

תמשיך  (ועל אף שנדחתה כאמור)הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה 

יודגש כי למעט השינוי . להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו

או נוסף /במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו

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

מן  ('סדרה כז)כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב 

ואו בהחלטה באם , המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור

על כל  ('סדרה כז)משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב , תתקבל

זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על 

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

עברבעדללא המלצהההחלטה בסעיף זה כפופה לה. התחייבויות החברה במועדן

רוב 

√לא94.04מיוחד


